
PROGRAM 

pobytu w Bułgarii został pomyślany tak, żebyście Państwo: odpoczęli, pozwiedzali, 

nacieszyli się słońcem, mieli radość z przebywania w bardzo dobrym hotelu, potańczyli, 

zobaczyli jak żyją najprawdziwsi Bułgarzy. 

Spotykamy się na lotnisku w Warszawie, lecimy bezpośrednio do Burgas, jedziemy do 

hotelu, kolacja powitalna i impreza również powitalna. Dobranoc 

Dzień 1 – po śniadaniu jedziemy zobaczyć piękno bułgarskiej dzikiej natury i kultu 

Odwiedzimy klasztor św. Georgi w Pomorie oraz starożytne miasto - grecki Sozopol, a 

naturę podziwiać będziemy w Poda Nature Conservation Centre poznając zwierzęta 

żyjące tutejszych moczarach. 

Wracamy do hotelu na późny obiad. Wieczorem kolacja, a wcześniej opalanie na plaży. 

Dzień 2 – wolny dzień na spanie, opalanie i zakupy, a także chociażby poranną 

gimnastykę. 

Dzień 3 – po pysznym śniadaniu dziś czas na wycieczkę do wpisanego na listę UNESCO, 

Nessebaru będziemy poznawać dokładnie kulturę mieszkańców wybrzeża Morza 

Czarnego. To miasto, położone na niewielkim półwyspie, znane jest jako „perła 

wybrzeża Morza Czarnego”. W Nessebarze znajdziemy wiele pamiątek z okresu 

początków chrześcijaństwa. Powłóczymy się po mieście, damy Państwu spróbować 

lokalnych smakołyków, pokażemy jak pracują rzemieślnicy. Wracamy do hotelu, kolacja, 

integracja w podgrupach. 

Dzień 4 – plażujemy, relaksujemy się, ćwiczymy, gramy w golfa i siatkówkę plażową, 

wieczorem tańce, hulanki swawole…. 

Dzień 5 - Dziś czas na pożegnalne zwiedzanie - Bałczyk - Białe Miasto zwane tak ze 

względu na kolor kamienia, z którego wznoszono kiedyś domy. Zwiedzanie Cichego 

Gniazda – letniej rezydencji rumuńskiej królowej Marii oraz położonego tuż obok ogrodu 

botanicznego z 3 tys. gatunków roślin, w tym 250 gatunkami kaktusów. Przejazd i 

spacer po malowniczym przylądku Kaliakra, monumentalnych klifach, gdzie w najdalej 

wysuniętym punkcie mieściła się w średniowieczu potężna twierdza. Powrót do hotelu, 

kolacja i nocleg. 

Dzień 6 – dziś wypoczywamy, plażujemy, chodzimy na spacery i czytamy. Kolacja…. 

Dzień 7 – pakujemy się, żegnamy Bułgarię i wracamy do domu…. 

CENA: 2299 zł / 1 os 

Terminy wpłat:  

I rata 600zł przy zapisie 

II rata 500zł do 31.03.2020r. 

III rata 500zł do 31.05.2020r. 

IV  rata 699zł do 31.07.2020r. 



W CENIE WYJAZDU: 

PRZELOT – Polska – Bułgaria – Polska - z bagażem głównym. 

7 NOCLEGÓW w Hotelu ATLAS - 4**** all inclusive w Złotych Piaskach. Plaża hotelowa 

piaszczysta około 200 m. od hotelu. Pokoje 2-os, klimatyzowane, łazienka (wanna z 

prysznicem, wc, suszarka), łącze internetowe, telewizor, minibar, balkon.  

WYŻYWIENIE - 3 posiłki dziennie - pakiet all inclusive z alkoholami 

TRANSFERY – na trasie lotnisko – hotel – lotnisko, oraz niezbędne przejazdy na miejscu, 

OPIEKA polskojęzycznego Pilota-Przewodnika, 

WYCIECZKI 

NIESPODZIANKI I DEGUSTACJE w czasie podróży, 

WIELE UŚMIECHU i ŻYCZLIWA ATMOSFERA w czasie wyjazdu, 

UBEZPIECZENIE turystyczne w wariancie podstawowym, 

POZA CENĄ WYJAZDU (DODATKOWO PŁATNE): 
WYDATKI NATURY OSOBISTEJ np. przekąski, napoje, pamiątki, taksówki, połączenia 
telefoniczne, dojazd na/ z miejsca zbiórki, 
Bilety wstępu i atrakcje 99 Euro płatne dla pilota po przylocie na miejsce.DOPŁATA DO 
POKOJU 1-OSOBOWEGO, 
DODATKOWE NAPOJE – poza wymienionymi, 
DODATKOWY LUB POWIĘKSZONY BAGAŻ – na życzenie. 

 

Zapisy przyjmuje i informacji udziela kol. Zosia Rakowska, tel. 607 737 112 

 


