Zielona szkoła w Bułgarii Złote Piaski 2019
na trasie zwiedzanie zamku Drakuli w Rumunii
ZAKWATEROWANIE- Hotele 3*+ - Złote Piaski + tranzyt Predeal Rumunia
Położony w centrum Złotych Piasków, w dobrze utrzymanym parku, ok. 250 m od plaży. Posiada
odkryty basen kąpielowy z wydzieloną częścią dla dzieci, bar przy basenie, bezpłatne parasole i
leżaki przy basenie (ilość ograniczona), restaurację, lobby bar, salę konferencyjną (ok. 30-40 os),
recepcję z możliwością wynajęcia sejfu, bilard, gry internetowe, tenis stołowy, fitness, saunę, Wi
- Fi – bezpłatne w holu koło recepcji, płatne w pokojach.
Zakwaterowanie w Bułgarii w pokojach 4-osobowych, kilka 5-osobowych pokojach oraz 6osobowych maisonettes (piętrowe apartamenty) z TV-kablową, lodówkę/minibarkiem,
klimatyzacją, łazienką. Większość pokoi/maisonettes posiada balkon.
Wyżywienie: Full board +, śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. Lekka popołudniowa
przekąska. Lokalne napoje bezalkoholowe bez ograniczeń w godz. 10:00-22:00.

TERMINY : 10 dniowe – V. VI – IX 2019
Program wyjazdu (wariant z 1 noclegiem tranzytowym w Rumunii)
I dzień – wyjazd z Polski
Wyjazd z Polski w późnych godzinach po południowych, przejazd nocny do Rumunii.

II dzień – Rumunia – zamek Drakuli, nocleg tranzytowy
Przyjazd do Rumunii do miasteczka Bran. Zwiedzanie słynnego zamku Drakuli, Postój pod
zamkiem krzyżackim w Raśnov. Przejazd do hotelu 3 * ( Belvedere lub podobny) na przełęczy
Predeal. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w Predeal.

III dzień – przyjazd do Bułgarii
Śniadanie, wyjazd do Bułgarii - na trasie możliwość krótkiego zwiedzania Konstancy w Rumunii.
Przyjazd do Złotych Piasków. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Nocleg.

III - IX dzień - wypoczynek,
wycieczki w cenie wyjazdu ( bez biletów wstępu) :
I/ Kaliakra - jedno z najpiękniejszych miejsc w tej części Europy, głównym punktem programu
jest ogród botaniczny z bogatymi okazami kwiatów, przylądek nos Kaliakra - wąski, ok. 3 km.,
wysokość klifu do 70 m, cypel z przepięknym widokiem na wybrzeże Morza Czarnego.

II/ Warna - największy port bułgarski nad Morzem Czarnym, jest letnią stolicą kraju, znajduje
się tu m.in. Mauzoleum Wł. Warneńczyka. Innymi atrakcjami są klasztor skalny Aładża i skalne
pieczary oraz delfinarium

III/ „Kamienny las” – rezerwat skalny w/Warny
IX dzień – wyjazd do Polski
Śniadanie + prowiant. Wyjazd ze Złotych Piasków do Polski. Przejazd non stop, na trasie
wymiana kierowców.

X dzień – powrót do Polski
Powrót do Polski – zakończenie imprezy.

CENA : 1.380 - zł/os

grupa 40 uczestników ( wiek do 18 lat) i 4 opiekunów nieodpłatnie
Nocleg w Bułgarii zamiast noclegu w Rumunii zniżka 50-zł/os
CENA OBEJMUJE :


przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe



noclegi w hotelach 3 * wg. programu



wyżywienie : 1 obiadokolacja i 1 śniadanie w Rumunii, w Bułgarii wg programu + prowiant
na drogę powrotną



polisę TU Gothaer : NNW (do 10 tys zł/os ) i KL (do 40 tys zł/os)



opieka pilota na całą trasę



składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

CENA NIE OBEJMUJE :
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów : w Rumunii : 20 lei ( ok. 19 zł ) w Bran – zamek
Drakuli, w Bułgarii ( 1.90 lewa = 1 Euro ) : Klasztor Aładża 3-lewa /5-lewa/os dorośli, przylądek
Kaliakra 4-lewa/os , Delfinarium 14 lewa/20-lewa/os dorośli, Park Mauzoleum Władysława
Warneńczyka 4 lewa/os , rezerwat skalny „Kamienny Las” –4 lewa , rejs statkiem od 10 lewa/os.

