BUTF организира Летен спортен
лагер за своите членове

Лагерът ще се проведе от 17 до 26 август 2012г., между Несебър и Слънчев
бряг, в Международен Младежки Център “V.I.P.”

Международен Младежки Център
"V.I.P."

ALL INCLUSIVE
Първа Линия

Частен Плаж!

1. Разположение:
Международен Младежки Център "V.I.P." - Мидия Гранд Резорт е разположен на територия от
40 дка площ на самия бряг на Черно море.
• 7 км южно от Несебър
• 8 км южно от курорта Слънчев бряг
• 11 км северно от град Поморие
• 29 км северно от аерогара Бургас
2. Комплекс:
ММЦ "V.I.P." - Комплексът се състои от два основни корпуса, свързани от сградата на основния
ресторант. На разположение на гостите са кафе-бар, фитнес център, масажен център,
конферентна зала, рецепция, магазини и др. На основните етажи са разположени
апартаментите - 90% от всички апартаменти са с изглед към морето. Апартаментите на
партерния етаж имат пряк достъп до басейна.
3. Настаняване: 2 или 3 души в стая
ММЦ "V.I.P." - Мидия Гранд Резорт предлага настаняване в
апартаменти с две или три стаи и студиа с прекрасна
панорамна гледка към морето. Всички апартаменти и
студиа са с модерно обзавеждане в пастелни цветове,
гардероб, климатик, кабелна телевизия, минибар, сешоар,
баня с душ.

• Всяко дете разполага със самостоятелно легло, нощно шкафче и шкаф в стаята.
Просторните и удобни апартаменти в хотелския комплекс Мидия Гранд Резорт създават
усещане за уединение и спокойствие и предразполагат към пълноценна и незабравима
почивка на брега на Черно море.

Двустаен апартамент / 2 или 3 души в стая /:
Състои се от две стаи, едната с две единични легла, а
другата с две или три легла, тераса, баня с душ и
тоалетна – По-голямата част от апартаментите имат
втори санитарен възел.
Тристаен апартамент / 2 или 3 души в стая /:
Състои се от три стаи, две от тях с по две легла и
третата с две или три легла, две бани с душ и
тоалетна, тераси
Студио - състои се от една стая с две или три легла,
баня с тоалетна и тераса.

4. Хранене: ALL INCLUSIVE LIGHT
4-разово изхранване на блок маса с включени
напитки през целия ден / 8.00 - 21.00 / в основния
ресторант на комплекса - закуска, обяд, следобедна
закуска и вечеря. В менюто ежедневно присъстват
пресни плодове и зеленчуци и няколко вида напитки
/2 вида сок, охладители за топла и студена вода, чай/
Ресторантът на 2 нива с отворена и затворена част е с
капацитет до 400 места и е разположен между двата
блока на комплекса.

Мидия Гранд Резорт разполага със следните заведения:
Класически ресторант "Каса дел Маре" - брой на местата 240, предлага разнообразие от а-ла-карт меню.
Кафе "Jack Sparow" със затворена част и открити тераси намира се в близост до морето и един от плувните басейни
на комплекса.
Лоби бар - елегантен лоби бар с безплатен достъп до WiFi
Pool-бар - атрактивен оазис, разположен до басейна, където по всяко време на деня можете да
се насладите на освежаващ вкус на безалкохолни напитки и коктейли. Какво би могло да бъде
по-добре от това да седнете удобно на шезлонга под чадъра с освежаващ коктейл в ръка и да
се наслаждавате на морската гледка?

4. Допълнителни екстри в лагера:






 Огромен открит басейн с отделение за деца, повече от 2 400кв.м
Шезлонги
и
чадъри
около
басейна
Спасители на басейна (от 9.00ч
до 19.00ч)
Възможност да се сложат плувни
коридори!
Многофункционални спортни
площадки:
Футбол
Волейбол
Бадминтон
Пионербол
 Зала за обучение по танци и източни бойни изкуства – подходяща подова настилка,
огледала
 2 зали за мероприятия
 1 анимационна зала – възможност за видео прожекции
 Тенис на маса
 Колела под наем
 Компютърна зала
 Професионална сцена
 Затворена дискотека – Клуб “Туссе”
 24-часова рецепция
 Сейф на рецепцията - за всяка група се дава по един безплатен сейф за ръководителя
 24-часова охрана и видео наблюдение на лагера (12 камери на територията на
комплекса)
 Медицински кабинет в комплекса - възможност за денонощна връзка с медицинско лице













Класически ресторант
Лоби бар
Кафе бар
Пул бар
Детски площадки
Фризьорски салон, маникюр и педикюр
Детски клуб
Безплатен паркинг
Rent-a-car
Пералня?
Фирмен Магазин
Галантерия, сувенири

• 50-местен автобус на разположение на почиващите!
5. Анимационна програма – Професионални
аниматори, развлекателни и образователни
програми, които са подходящи за възрастовата
група на децата.

WiFi интернет достъп във фоайето хотела

6. Плаж:
ММЦ “V.I.P.” разполага със собствена охраняема плажна зона, 300 шезлонга и 150 чадъра,
предоставени за безплатно ползване. Наличието на спасител / 09.00 - 18.00 часа /, водни
заграждения за децата за безопасно къпане, дежурни спасителни лодки, спасителни жилетки.
Възможност за спортни мероприятия – плажен волейбол и футбол. Комплексът е разположен
на плажа – пясък с високо съдържание на желязо е известен със своите положителни ефекти
върху опорно-двигателната система. Благодарение на близостта на морето деца имат
уникалната възможност да дишат въздух богат на йод денонощно!

• Само на няколко минути пеша от плажа се намират
солно-кални бани, известни със своя положителен
ефект върху кожата, костите и ставите!

7. Безопасност:
Територия ММЦ "V.I.P." е безопасно оградена и осветена през тъмната част от деня. 24-часова
охрана и видео наблюдение на лагера се реализира от СОТ (12 камери на територията на
комплекса)
На плажа и на басейна - Спасители в рамките на работно време.

** На територията на лагера е забранена употребата на алкохол и цигари на лица
под 18 години **
8. Цени
Комплексна цена: 395 лв.
Капаро до 31 март 2012г. – 150 лв. Останалата сума до 30 юни 2012г.
За контакти:
Мирослав Трифонов,
Генерален секретар на BUTF,
Тел. 0888 557236
e-mail: m.trifonov@butf.org

