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„BUŁGARIA I TURCJA 2020” 
8 dni / 7 nocy 

Lipiec i sierpień ! 
 

Burgas – Pomorie – Bałczik – Przylądek Karliakra – Turcja – Stambuł – rejs po Bosforze - Burgas 
 
 

Dzień 1: 
Zbiórka uczestników na lotnisku o godzinie 13:00, wylot do Burgas o 15:00. Przylot o 18:30. Transfer z 
lotniska do miejsca zakwaterowania, kolacja i nocleg. 
 

Dzień 2:  
Śniadanie. Wyjazd do POMORIE – jest to jeden z kurortów 
położonych na Morzu Czarnym, zwany stolicą SPA. Zwiedzanie 
męskiego Monastyru Świętego Jerzego, oraz Muzeum Soli. 
Muzeum to jest jedynym, unikatowym na terenie Bułgarii, które 
znajduje się na świeżym powietrzu, gdzie wydobywa się sól za 
pomocą słońca, które odparowuje wodę morską – odwiedzający 
mogą zwiedzić muzeum jak i znajdujące się na 20 akrach baseny 
solankowe. Następnie zwiedzanie Trackiego Grobowca z czasów 
rzymskich (II w. n. e) - mierzący 22 m długości korytarz prowadzi 
do okrągłej budowli o średnicy 12 m  - głównej komory grobowca. 
Wyjazd do Nesebyru. Zwiedzanie Starego miasta – które znajduje 
się na liście Światowego dziedzictwa UNESCO. Czas wolny. 
Powrót do miejsca zakwaterowania. Kolacja. Nocleg.  
 

Dzień 3: 
Śniadanie. Czas wolny na plażowanie. Kolacja. Nocleg.  
 

Dzień 4:  
Śniadanie. Wyjazd do BAŁCZIK i przylądku KARLIAKRA. 
Zwiedzanie unikalnego miasteczka nadmorskiego Bałcziku w 
okolicach Warny ( północne wybrzeże ) i wizyta w ogrodzie 
botanicznym należącym do kompleksu pałacowego rumuńskiej 
księżnej Marii. Następnie zwiedzanie przylądku Kaliakra - 
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najbardziej wysuniętego przylądka Morza Czarnego. Przyjazd do miejsca zakwaterowania. Kolacja i nocleg.  
 

Dzień 5:  
Śniadanie. Czas wolny na plażowanie. Kolacja.  
Późno w nocy wyjazd do Turcji za dodatkową opłatą 95 EUR 
/ os. przy grupie min. 40 osób 
 

Dzień 6:  
Śniadanie. Objazd po części europejskiej wraz ze zwiedzaniem 
m.in.: Błękitnego meczetu, Hipodrum. Przejazd na stronę 
azjatyckiej. Możliwość obejrzenia dwóch mostów nad Bosforem.  
Zwiedzanie fabryki zajmującej się produkcją wyrobów 
skórzanych.  Około godz. 12:30 -13:00 obiad. Przejazd do 
miejsca zakwaterowania, nocleg.  
 

Dzień 7:  
Śniadanie. Czas wolny w STAMBUŁ.  Dla chętnych ( za 
dodatkową opłatą ), rejs statkiem po BOSFORZE – spacer 
między dwoma kontynentami.  Zwiedzanie Cerkwi Hagia Sofia ( 
za dodatkową opłatą ) Około godz. 18:00 wyjazd do Bułgarii. 
Około północy przyjazd do miejsca zakwaterowania, nocleg. 
 

Dzień 8:  
Śniadanie. Czas wolny na plażowanie. Transfer na lotnisko 

Burgas. Wylot do Gdańska.  
 

CENA:  385 euro/osobę przy min 40 os. + lot od 950 PLN / os. z bagażem podręcznym 

 
Cena zawiera: 
 

➢ 6 noclegów w hotelach i pensjonatach ( pokoje 2/3 osobowe z łazienkami )  
➢ wyżywienie w postaci 6 śniadań, 5 kolacji i 1 obiad 
➢ przejazdy klimatyzowanym autokarem lub busem 
➢ przelot samolotem na trasie Gdańsk – Burgas – Gdańsk z bagażem podręcznym 
➢ opiekę pilota  
➢ opiekę przewodnika 
➢ ubezpieczenie  KL I NNW   
➢ turystyczny fundusz gwarancyjny 

 
Cena nie zawiera: 
 

➢ ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego ok. 200 eur / os. 
➢ dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w wycieczce ( 3 % wartości imprezy 

turystycznej), które musi zostać zawarte w dniu wpłacenia pierwszej zaliczki oraz ewentualnego 
podwyższenia kwoty ubezpieczenia o choroby przewlekłe  

➢ pakietu do realizacji programu ok. 25 eur / os. (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi 
przewodnickie, opłaty klimatyczne, koszty zestawu słuchawkowego Tour Guide* i inne) Cena 
pakietu może być podwyższona (podwyżki wstępów, mniejsza liczba uczestników) .Finalna kwota 
zostanie podana do wiadomości uczestników przed wyjazdem. Pakiet płatny obligatoryjnie pilotowi 
wycieczki .        

➢ wycieczki do Turcji w cenie od 95 eur / os. – cena podana przy 40 osobach płatnych    
➢ wstępu do Cerkwi Hagia Sofia w Turcji w kwocie 20 eur / os. – cena podana przy 40 os. płatnych 
➢ rejsu statkiem po Bosforze w kwocie ok 25 eur / os. cena podana przy 40 os. płatnych 
➢ wizy do Turcji w kwocie ok. 25 eur / os.                         
➢ napoi do obiadokolacji 

 
UWAGA:  
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• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

• godziny lotu  mogą ulec zmianie     

• do odbycia pielgrzymki wymagany jest ważny min 6 miesiące od planowanej daty powrotu 
dowód osobisty lub paszport 

 


