PTTK Oddział w Rzeszowie
ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów, tel. + 48 017 852 88 60
www.pttkrzeszow.pl ; e-mail biuro@pttkrzeszow.pl

Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych woj. Podkarpackiego nr 044/04

Bułgaria
04-11.07.2020 r.
Program-propozycja:
1 dzień
wyjazd z Żarnowa o godz. 4.00, Przejazd przez Słowację, Węgry, Rumunię. Zakwaterowanie, obiadokolacja,
nocleg tranzytowy.
2 dzień
śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd przez Karpaty Płd. widokowym przełomem Czerwonej Wieży wzdłuż rzeki
Olt, wjazd do Bułgarii Mostem Przyjaźni, Zakwaterowanie np. w okolicach miejscowości Złote Piaski lub
Słoneczny Brzeg. Obiadokolacja, nocleg
3 dzień
śniadanie, Bałczik – ogród botaniczny, pałac rumuńskiej królowej Marii, przejazd na Przylądek Kaliakra owiany legendami i historią półwysep - twierdza, popołudniowe plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień
śniadanie, zwiedzanie skalnego Monastyru Aładża, Warna – zwiedzanie centrum: rzymskie termy, katedralna
cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy, bulwary nadmorskie, mauzoleum króla Warneńczyka. Pobite Kamyni (tzw.
Kamienny Las) – zwiedzanie wyjątkowej formacji skalnej, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień
śniadanie, Sozopol – zwiedzanie cerkwi św. Cyryla I Metodego z relikwiami Jana Chrzciciela, Nessebar
(UNESCO) – starożytne miasto na półwyspie, pełne cerkwi i tradycyjnego budownictwa bułgarskiego, przejazd
przez kurort Słoneczny Brzeg, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień
śniadanie, wykwaterowanie. Stara Zagora – spacer po najstarszej części miasta, Baczkowski Monastyr z 1083r.;
drugi pod względem wielkości i znaczenia w Bułgarii. Plowdiw – starożytne forum, rzymski stadion oraz meczet
(tzw. piątkowy Dżumaja – całość to tzw. rezerwat architektoniczny Stare Miasto). Zakwaterowanie, obiadokolacja,
nocleg.
7 dzień
śniadanie, Sofiia – zwiedzanie stolicy Bułgarii; najważniejsze obiekty wszystkich okresów historycznych. Przejazd
do Belgradu – krótki spacer uliczkami miasta – wzgórze zamkowe. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
8 dzień
śniadanie, powrót do Żarnowa, przejazd przez: Serbię, Węgry, Słowację. Planowany przyjazd do Polski
ok. godz. 20.00, Żarnów ok. godz. 23.00.
Koszt na osobę przy grupie 45 os.:
Członkowie PTTK:

1970 zł
1920 zł

Świadczenia zawarte w cenie:
przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota, 7 noclegów w hotelach **/*** lub pensjonatach (pokoje 2, 3 os.
z łazienkami), wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób
przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1.000 zł) SIGNAL IDUNA, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (10 PLN/os.).
Uwaga:
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz inne obligatoryjne opłaty stanowią koszt dodatkowy 50 EUR/os.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
Program oraz cena jest propozycją wstępną i może ulec zmianie.
Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

