
RUMUNIA I BUŁGARIA Z WYPOCZYNKIEM
10–17/08/2019

Chcesz wypocząć i pozwiedzać? Rumunia i Bułgaria w jednym, jest idealną
opcją  dla  Ciebie!  Wycieczka  objazdowa  po  rumuńskich  zabytkach
połączona  z wypoczynkiem nad Morzem Czarnym w Bułgarii.

1 dzień – 10/08/2019
Wyjazd z Sanoka , Krosna, Jasła. Przejazd przez Słowację i Węgry. Przyjazd do
Sighisoary.  Zwiedzanie  zabytkowej,  doskonale  zachowanej  starówki,  gdzie
znajduje  się  m.in.  Dom  Draculi.  Po  zwiedzaniu  przejazd  do  Braszowa.
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

2 dzień – 11/08/2019
Zwiedzanie zabytkowej starówki miasta Braszów – ratusz, cerkiew św. Mikołaja,
mury miejskie, synagoga, Czarny Kościół. Przejazd do Sinaia – znanego kurortu
zwanego „Perłą Karpat”. Zwiedzanie zamku Peles – królewskiej rezydencji oraz
klasztoru i cerkwi. Wyjazd do Bukaresztu. Spacer po zabytkowej części miasta.
Zakwaterowanie w hotelu w Bukareszcie. Obiadokolacja i nocleg. 

3 dzień – 12/08/2019
Śniadanie. Wyjazd z Bukaresztu. Przejazd na  Przylądek Kaliakra, wysuniętego
ponad  2  km   w  morze.  Na  najdalej  wysuniętym  w  morze  brzegu  przylądka
znajduje  się  kaplica  św.  Mikołaja  oraz  Brama  40  Dziewic.  Dalszy  przejazd  do
Bałczika,  zwiedzaniezespołu  pałacowo-ogrodowego,  które  było  ulubionym
miejscem  rumuńskiej  królowej  Marii.   Przejazd  nad  Morze  Czarne  –
zakwaterowanie w hotelu (okolice Złotych Piasków). Wypoczynek nad Morzem
Czarnym. Obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień – 13/08/2019
Śniadanie. Wypoczynek nad Morzem Czarnym. Obiadokolacja, nocleg.



5 dzień – 14/08/2019
Śniadanie.  Wypoczynek  nad  Morzem  Czarnym.  Po  południu  przejazd  do
średniowiecznego  monastyru  skalnego  w  Aładży(zwiedzanie).  Następnie
przejazd do Warny, gdzie zobaczymy rzymskie termy oraz katedrę pw. Zaśnięcia
Bogurodzicy.  Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

6 dzień – 15/08/2019
Śniadanie. Wypoczynek nad Morzem Czarnym. Obiadokolacja, nocleg.

7 dzień – 16/08/2019
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Sibiu.  Po drodze postój  w  Curtea de Arges.
Zwiedzanie  niezwykle  pięknej  cerkwi  metropolitarnej.   Przyjazd  do  Sibiu.
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 

8 dzień – 17/08/2019
Po śniadaniu spacer po zabytkowym centrum  Sibiu,  w skład, którego wchodzą
trzy place  z charakterystycznymi dla tego miasta budynkami z "oczami", Ratusz,
kościół Jezuitów, żelazny most Kłamców.  Przejazd do Alby Julii - jednej ze stolic
Siedmiogrodu,  z  potężną  Cytadelą  oraz  Katedrą,  gdzie  pochowany  jest  Jan
Hunyady, siedmiogrodzki książę.  Powrót do Polski w godzinach wieczornych.

Cena:  1870 zł  - cena skalkulowana dla grupy 40 os. 

Wpisowe - w kwocie 460 zł płatne przelewem do 5 dni roboczych od zgłoszenia
Pozostałą kwotę- należy wpłacić do 25 dni przed rozpoczęciem wycieczki

Świadczenia zawarte w cenie: 
 przejazd autokarem
 7 noclegów w hotelach*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami), 
 7 obiadokolacji
 7 śniadań
 usługa pilota/przewodnika
 opłata na TFG
 system tour-guide (TGS)
 ubezpieczenie NNW, KL (z włączeniem chorób przewlekłych) oraz bagaż. 

Cena nie obejmuje:
 obowiązkowej płatności u pilota (w tym na bilety wstępów) – 50 EURO/os

Wpłaty można dokonywać  na nasz numer konta bankowego
PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ W KROŚNIE   09 8642 1083 2002 8327 4846 0001


