АСОЦИАЦИЯ НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ
ДИСТРИКТ 130

“ЛАЙЪНС КЛУБ НЕСЕБЪР“
15 години от учредяването на Лайънс клуб НЕСЕБЪР и
VIII-ми Национален Лаѝънс спортен празник “МОРЕЛИАДА 2016”

Скъпи приятели, лъвици и лъвове от прайда на Дистрикт-130 България,
Заповядайте да се забавляваме заедно на чествуването на 15-годишнината от учредяването на
ЛК Несебър и Осмия морски спортен празник!
Традиционния морски спортен празник ще се проведе на 10 септември (събота) в гр.
Несебър - хотел „Сол Несебър Ризорт” при следната
ПРОГРАМА:
9.30 - 10.30 ч. Регистрация на участниците.
11.00 ч. - Откриване на Морския празник пред басейна на хотела.
11.15 ч. - Дарс – индивидуално /мъже и жени/.
11.30 ч. – Тенис на корт - индивидуално /мъже и жени/ .
11.30 ч. - Плажен волейбол – отборно /отбори от 5 състезатели мъже и жени/.
12.30 ч. - Плуване - индивидуално /мъже и жени/.
13.00 - 14.00 ч. Почивка. Обяд .
14.00 ч. - Стрелба с въздушна пушка- индивидуално /мъже и жени/.
14.00 ч. – Тенис на корт - индивидуално /мъже и жени/ .
14.00 ч. – Плажен волейбол – отборно
19.30 ч – Официално честване 15-годишнината от учредяването на ЛК Несебър и
награждаване на победителите в Морския празник.
Такси за участие - индивидуално – 5 лв. за участник; отборно – 20 лв. за отбор

Куверта за официалната вечеря на 10 септември от 19.30 ч. е в размер на 60 лева.
За участниците настанени в хотела на база „ Всичко включено в цената’’(all inclusive) куверта
е в размер на 50 лева.
НАПРАВЕТЕ САМИ СВОИТЕ РЕЗЕРВАЦИИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ДО 25 август !
Sol Nessebar Resort, Aurelia Boulevard 8230 Nessebar Bulgaria
Tel +359 554 21307 · Fax +359 554 21301, http://www.melia.com
Цена на човек на база „Всичко включено в цената” (all inclusive): в двойна стая
- 75 лева
в единична стая - 95 лева
Можете да направите резервация при същите условия за дните преди и след морския прязник.
Безплатен паркинг за всички гости през целия период на събитието
За контакти и информация :
Георги Николчев – Президент, gsm 0885 284255, E’mail: georgi_nikolchev@abv.bg
Георги Когелов – Паст Президент, gsm 0896 661700, E’mail: kogelov@abv.bg

С оглед създаване по-добра организация на празника и официалната вечеря молим
президентите на Лайънс клубовете от Дистрикт 130 - България да ни уведомят в срок до 2
септември за броя на участниците от съответния клуб на посочените телефони или E’mail:
georgi_nikolchev@abv.bg

Концепция „Всичко включено в цената”, валидна за гости на Sol Nessebar Resort:
РесторантМаре, 4* Стая
Богата закуска бюфет (07:30 – 10:00), обяд (12:30 – 14:30) и вечеря (18:00 – 21:00) се предлагат в
основния ресторант. Безалкохолни напитки, българско вино и бира се предлагат на обяд и вечеря в
ресторанта.
Лоби бар
Кафе, чай, безалкохолни и алкохолни напитки, българско вино, наливна бира се предлагат между
10:00
и 23:00ч. Сладки и соленки се предлагат между 15:00 и 18:00ч.

Бар басейн
Пица, сандвичи и сладкиши се предлагат от 10:00-12:30 и 15:00-17:00ч.
Кафе, чай, безалкохолни и алкохолни напитки, българско вино, наливна бира се предлагат между
10:00
и 18:00ч. Сладоледи се предлагат от 11:00-18:00ч.
Всички напитки са българско производство, наливен вид.
Paellador Levante
Паеля за обяд и вечеря с най-добрата гледка към залива!
• Разположен в парка пред хотел Сол Несебър Палас.
Отворен в периода: края на май – края на септември.
Osteria del Golfo
Традиционни италиански специалитети за вечеря се предлагат от 18:30 до 21:30 ч.
• Разположен в хотел Сол Несебър Палас • С предварителна резервация.
Отворен в периода: началото на юни – края на септември.
Taperia Malecon
Испански тапас • Кубински коктейли и сангрия по традиционна рецепта се предлагат от 18:00
до 23:00 ч.
• Разположен в хотел Сол Несебър Бей.
Отворен в периода: средата на май – края на септември.
Umi Japanese Bars
Изискани суши и темпура от зеленчуци и морски дарове се предлагат от 19:30 до 22:00 ч.
На разположение на всички гости на Сол Несебър Ризо
• Разположени в лоби баровете на хотелите Сол Несебър Бей и Сол Несебър Маре.
Der Biergarten
Висококачествена наливна бира и автентичени немски бретцели (традиционни немски
гевреци), наденички, леберкез, печени картофи и кисело зеле по традиционни немски рецепти
се предлагат от 12:00 до 23:00 ч.
• Разположен до Акварка.
Отворен в периода: средата на май – края на септември.
Bar Embarcadero
Безалкохолни напитки, кафе, чай, бира и сладолед през целия ден от 10:00 до 18:00 ч.
• Панини (топли италиански сандвичи) за обяд от 11:00 до 15:00 ч.
Разположен на плажните тераси.
Отворен в периода: началото на юни–края на септември и в зависимост от метеорологичните
условия.
Аквапарк
На разположение на всички гости на Сол Несебър Ризорт.
Отворен в периода: началото на юни–края на септември и в зависимост от метеорологичните
условия.

