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1994

13 DNIOWA WYCIECZKA DO BUŁGARII

TERMIN: 11-23.06. 2018             CENA:  1750 ZŁ
                                                                                                        
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami.
- 2 noclegi w hotelu **/*** w Serbii w Belgradzie lub okolicach. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.
- 2 śniadania na noclegach tranzytowych w Serbii
- 10 noclegów w hotelu *** w Bułgarii w  Słonecznym Brzegu lub okolicach nad Morzem Czarnym. 

Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.
- 10 śniadań i 10 obiadokolacji w hotelu w Bułgarii.
- opieka pilota – przewodnika.
- opłaty drogowe, parkingi, autostrady.
- ubezpieczenie KL i NW. 

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień – Żory – wyjazd w godzinach nocnych. Przejazd w kierunku Serbii. 

Przyjazd do hotelu w godzinach wieczornych, zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Bułgarii nad Morze Czarne. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień - śniadanie, dzień wolny, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień - śniadanie, Wycieczka: Burgas, Nesebyr,  obiadokolacja, nocleg.
5 dzień - śniadanie,  dzień wolny, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień - śniadanie,  Przejazd do Sozpola: plażowanie i zwiedzanie miasta, obiadokolacja, nocleg. 
7 dzień - śniadanie,  dzień wolny, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień - śniadanie,  dzień wolny, obiadokolacja,, nocleg.
9 dzień - śniadanie,  Wycieczka: Złote Piaski, Bałczik, Aładża, Półwysep Kaliakra. obiadokolacja, nocleg.
10 dzień - śniadanie,  dzień wolny, obiadokolacja, przejazd do Sozpola:  rejs po zatoce, powrót do hotelu na nocleg.
11 dzień - śniadanie, dzień wolny, obiadokolacja, nocleg.
12 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Sofii i krótkie zwiedzanie. Następnie przejazd ok. północy do Belgradu

do hotelu , zakwaterowanie, nocleg.
13 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, przejazd w kierunku Polski. Przewidywany powrót w godzinach nocnych z 13/14
                 dnia wycieczki.  

UWAGI: 
- kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie. 
- kieszonkowe na wstępy do zwiedzanych obiektów, obowiązkowych lokalnych przewodników, bilety komunikacji miejskiej, 

opłaty rezerwacyjne,  oraz opłatę klimatyczną - płatne u pilota ok. 35 EURO. 
- toaleta w autokarze ze względu na ograniczoną pojemność  do korzystania tylko w sytuacjach awaryjnych. 
- limit bagażu wynosi:  bagaż główny do 15 kg na osobę + bagaż podręczny do 5 kg na osobę. 
- ze względu na trudności z załadunkiem zabraniamy pakowania bagażu 2 lub więcej osób do wspólnej dużej 

walizki!  

WARUNKIEM REZERWACJI WYCIECZKI JEST PRZEDPŁATA 200 ZŁ OD OSOBY DO 20.02.2018. O
KOLEJNOŚCI ZAPISÓW DECYDUJE TERMIN WPŁATY
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