BUŁGARIA – POBYTOWA 29.08 - 07. 09. 2014
Dzień 1
Wyjazd godz. 04.00. Przejazd przez Polskę, Słowację na nocleg na tranzytowy .
Dzień 2
Śniadanie. Przejazd do Bułgarii, Sozopolu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3 - 8
Śniadanie , Obiadokolacja, spacery , plażowanie, wycieczki fakultatywne.
Dzień 9
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na nocleg tranzytowy . Zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 10
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Torunia. Przyjazd na miejsce zbiórki i zakończenie wycieczki w
godzinach późno wieczornych.
Cena około : 790 zł + 340 euro + wstępy

Zapisy i wpłata do 30 kwietnia 2014 roku.
Przy wpłacie 35% do dnia 15. 12. 2013 rabat 100 zł! 290 zł i 120 euro
Przy wpłacie 35% do dnia 15. 02. 2014 rabat 50 zł! 290 zł i 120 euro
Cena zawiera :
Przejazd luksusowym autokarem ( WC, klimatyzacja, cafe - bar, DVD)
9 noclegów w hotelach / pensjonatach **/ *** (pokoje 2-3 os. z łazienkami, małżeństwa pokoje 2 os)
Wyżywienie: wyżywienie All inclusive w Bułgarii, pozostałe zgodnie z programem. Opiekę polskojęzycznego
pilota na całej trasie.
Ubezpieczenie KL + Assistance
UWAGA!
Program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych oraz innych czynników
niezależnych od Biura.
Do poruszania się po krajach należących do strefy Schengen potrzebny jest dokument podróży - dowód
osobisty lub paszport. Prosimy pamiętać o paszporcie dla dzieci. Dowód lub paszport musi być ważny co
najmniej 3 miesiące od daty zakończenia wyjazdu.
Dopłata do pokoju 1 osobowego.
Cena nie obejmuje dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, oraz ubezpieczenia od chorób
przewlekłych.
Wyjazd ma charakter grupowy. Minimalna ilość uczestników to 45 osób.
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DOPŁATY
Obligatoryjna Taksa klimatyczna 10 €/os płatna u pilota w autokarze

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Istambuł - 2 dni ok. 100 euro + wiza turecka 15 euro
Wycieczka autokarowa do dawnej stolicy Turcji, miasta Orientu o wielowiekowej historii. W programiezwiedzanie miasta- m.in. Błękitny Meczet, Hipodrom, pałac sułtanów Top Kapi. Dodatkowo będzie
możliwość skosztowania tradycyjnej tureckiej kuchni, zobaczenia pokazu tańca brzucha oraz występu
zespołów folklorystycznych, a także zrobienia zakupów na Wielkim Bazarze, czy rejsu statkiem po Bosforze.
W cenie zapewniony jest także nocleg w hotelu ***, klimatyzowanym, w samym historycznym centrum
Stambułu, obiad i śniadanie. UWAGA ! NA WYCIECZKĘ KONIECZNY JEST PASZPORT WAŻNY MIN
6 MIESIĘCY OD DATY POWROTU
Istambuł - 1 dzień ok. 75 euro + wiza turecka 15 euro
Wariant jednodniowy wycieczki do byłej stolicy Cesarstwa Bizantyjskiego - Konstantynopola. ZwiedzanieBłękitny Meczet, Hipodrom- pierwsze wrota pałacu cesarza Top Kapi. Tam można poczuć orientalnego
ducha, europejski luksus oraz historię najbogatszego miasta Cesarstwa. W cenie obiad.
Nesseber + bułgarski wieczór wino bez końca ok. 25 euro -wino w cenie. Wyprawa do miasta zaliczanego do
pomników kultury, jednego z dziewięciu obiektów w Bułgarii wpisanych na Listę Swiatowego Dziedzictwa
Kultury UNESCO. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, czas wolny na zakupy. Wieczór bułgarski
organizowany jest w restauracji urządzonej w stylu ludowym. Od chwili przybycia rozpoczyna się program
rozrywkowy - wspaniały roztańczony i rozśpiewany program folklorystyczny w wykonaniu
kilkunastoosobowego zespołu artystów ludowych. Występy zespołu kończy wspólny z turystami taniec
bałkański horo, w takt którego wszyscy udają się do ogniska gdzie na rozżarzonych węglach boso tańczy
Nestinar. W czasie całego wieczoru wino leje się strumieniami, bo można je pić w nieograniczonych ilościach.
Do jedzenia podawane są potrawy kuchni bułgarskiej - sałata szopska, a do niej obowiązkowo po bułgarsku
kieliszek rakiji, zupa grochowa z ziołami, ziemniaki gotowane z kiełbaskami (nadenica) i kotletem
schabowym (parżoła). Do tego chleb biały miękki, maczany w przyprawach ziołowych.
Piknik na wyspie św. Iwana ok. 20 euro
Typowy piknik połączony z plażowaniem, morskimi i słonecznymi kąpielami w Morzu Czarnym. Podczas
wycieczki można smakować bułgarkich smakołyków, owoców morza i sałatek, które można samodzielnie
przyrządzić. Wymagane stroje kąpielowe, kremy do opalania z filtrem UV, dobry humor.
Wycieczka do Rezerwatu Ropotamo oraz Świątyni Megalitycznej Beglik Tasz ok. 16 euro
W pobliżu ruin starożytnego miasta Ranuli, na północ miasta Primorsko, na terenie Rezerwatu Ropotamo
znajdują się megalityczne kamienne bloki tworzące kamienny krąg. Starożytni Trakowie traktowali to miejsce
jako miejsce kultu, ale i również jako obserwatorium astrologiczne. Można się tu doszukać wydrążonych w
skale otworów, które w zależności od pory roku i położenie słońca i księżyca wyznaczały kalendarz i czas.
Pochodzenie Beglik Tasz szacuje się na XIVw p.n.e. innymi słowy okres epoki brązu. Jest to muzeum pod
odkrytym niebem. Beglik Tasz to nic innego jak bułgarski Stonehenge Miejsce to zostało odkryte dopiero w
2003r. Rezerwat Ropotamo położony jest na południowym - wschodzie, w pobliżu Sozopolu. Rzeka
Ropotamo nie należy do najdłuższych, ale jej ujście jest dość głębokie. Sprzyja to rozwojowi lilii wodnych.
Będąc tutaj poczujemy się jak w lesie strefy podzwrotnikowej. Odbędziemy rejs tramwajem wodnym do
ujścia rzeki gdzie znajdują się piękne piaszczyste plaże, a na płyciznach można obserwować rozmaite gatunki
ryb. Jest to miejsce, w którym będziemy się czuć jak w małym raju.
Podane ceny są cenami orientacyjnymi, mogą ulec zmianie.
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