Zielona Szkoła – wycieczka edukacyjna
Morze Czarne Bułgaria
Rumunia „Szlakiem Drakuli” zamki Transylwanii
W Bułgarii pobyt w kurorcie Słoneczny Brzeg
Zakwaterowanie : hotel Glarus 3 * położony przy plaży/ Pokoje 2,3 osobowe z
łazienkami, klimatyzacją.
Na miejscu recepcja i bezpłatne WiFi przy recepcji, windy, przechowalnia bagażu, bar
dzienny, kantor wymiany walut, restauracja z tarasem przy basenie, duży basen na zewnątrz,
dwa bary przy basenie, basen dla dzieci z ślizgawką, plac dla dzieci, siłownia, masaże,
jakuzzi, łazienka turecka, gabinet lekarski, sala konferencyjna. Uwaga internet w pokojach
jest płatny.
Program wyjazdu
I dzień - przejazd do Bułgarii
Rano wyjazd z Polski, przejazd non stop przez Węgry i Serbię. Na trasie wymiana kierowców.
II dzień – przyjazd do Słonecznego Brzegu
Przyjazd do Bułgarii do Słonecznego Brzegu. Zakwaterowanie, w hotelu 3 * - obiadokolacja i
nocleg.
III dzień – wypoczynek , Neseber- miasto UNESCO
Śniadanie, wypoczynek nad morzem. Wieczorem wyjazd do Neseberu – miasta - muzeum, od 1983
roku wpisanego na listę UNESCO. Unikatowe cerkiewki, starożytne mury obronne, ciekawa
architektura, plątanina wąskich, brukowanych uliczek, nastrojowe kafejki nad brzegiem morza
tworzą niepowtarzalną atmosferę miasteczka. Zwiedzanie m.in kościoła Świętego Stefana. Powrót
na obiadokolację i nocleg do Słonecznego Brzegu
IV dzień- wycieczka Sozopoł, ujście rzeki Ropotamo
Śniadanie, wycieczka fakultatywna ( koszt 15 Euro/os) do Sozopola – malowniczego bułgarskiego
miasteczka położonego niedaleko Burgas, słynącego z pięknej starówki oraz ciekawej zabudowy.
Przejazd nad rzekę Ropotamo – ujściowy odcinek rzeki stanowi rezerwat i objęty jest ochroną ze
względu na zróżnicowaną florę i faunę, możliwość rejsu statkiem. Powrót na obiadokolację i
nocleg.
V dzień - wypoczynek
Śniadanie, wypoczynek nad morzem. Dla chętnych wyjście do aquaparku. Powrót na obiadokolację
i nocleg.
VI dzień- wypoczynek , Burgas
Śniadanie, wypoczynek nad morzem. Następnie wycieczka do Burgas – jednego z największych
bułgarskich miast, zwiedzanie cerkwi Cyryla i Metodego, cerkwi ormiańskiej, spacer ulicą
Aleksandrowską (główny deptak), Park Nadmorski z promenadą.
Powrót na obiadokolację i nocleg do Słonecznego Brzegu.
VII dzień- zamek Drakuli , krzyżacki zamek Raśnov
Wyjazd o godzinie 5:00, na trasie śniadanie .

Przyjazd do Rumunii do miasteczka Bran, zwiedzanie Białego Zamku zwanego również zamkiem
Drakuli. Następnie przejazd do miejscowości Rasnov (zamek na skalnym wzgórzu). Obiadokolacja
i nocleg w okolicach Sighisoary.
VIII dzień- Sighisoara, „saski kościół obronny Biertan
Śniadanie oraz prowiant na drogę powrotną zwiedzanie Sighişoary: Wieża Zegarowa, Kościół na
Wzgórzu, Kościół Klasztorny, Dom Drakuli, Dom rodzinny Hermana Obertha, Mury i Baszty
Obronne, przejazd na zwiedzanie największego w Siedmiogrodzie kościoła obronnego w Biertan
wpisanego na listę UNESCO. Alternatywnie w tym dniu zamiast Sighisoary i Biertanu zwiedzanie
Sybina i zamku w Hunedoarze. Dalsza podróż do Polski.
IX dzień
Powrót do Polski, zakończenie imprezy.

CENA = 1.190-zł/os






grupa min 40 osób + 3 opiekunów nieodpłatnie

Cena obejmuje :
przejazd autokarem LUX
6 noclegów w pokojach 2-osobowych z łazienkami – w Bułgarii hotel 3 * -posiłki w formie
bufetu, w Rumunii hotel 2 *
6 śniadań, 6 obiadokolacji + prowiant
ubezpieczenie Gothaer: NNW (do 10 000 zł/os) i KL (do 40 000zł/os)
opieka pilota

Cena nie obejmuje :
 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok 20 lewa ( 11 Euro) 45 lei ( ok 40 zł)
 wycieczek fakultatywnych – np. do Sozopola i Ropotamo ( koszt 15 Euro/os )

ORGANIZATOR :
Biuro Podróży Polan Travel
ul/ 11 Listopada 60-62 - Bielsko-Biała
tel. 33 81 19 550
www.polan-travel.com.pl

