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„BUŁGARIA objazd + wypoczynek” 
8 dni / 7 nocy 

Lipiec i sierpień ! 
Słoneczny Brzeg – Nesebyr – Pomorie – Płowdiw - Sofia - Dolina Róż – Kazanłyk 

 
 

 
Dzień 1: 

Zbiórka uczestników w Gdańsku o 13:00 i wylot. Przylot do Burgas o 18:30. Transfer do miejsca 
zakwaterowania w Słonecznym Brzegu lub okolicach. Kolacja. Nocleg.  
 

Dzień 2:  
Słoneczny Brzeg - Nesebyr 
Śniadanie. Czas wolny na plażowanie. Kolacja. Nocleg. 
 
Fakultatywnie: Wyjazd do NESEBYRU. Pieszy spacer po 
Nesebyrze. Jest to starożytne greckie miasto wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie miasta w tym 
starożytnych cerkwi i twierdz. Powrót do miejsca 
zakwaterowania, kolacja i nocleg. 
 

Dzień 3:  
Pomorie - Płodwiw 
Śniadanie. Wyjazd do POMORIE – miasto położone jest na 
wybrzeżu Morza Czarnego i posiada wyjątkową historię. 
Miasto dysponuje specjalistycznymi centrami SPA oferującymi 
zabiegi z błota i wody morskiej. Piesza wycieczka w Pomorie, 
zwiedzanie Męskiego Klasztoru Św. GeorgiI - zbudowanym po 
proroczym śnie jednego z robotników, który był nieuleczalnie 
chory. Odkrył on cudowne źródło, a woda bijąca ze źródełka 
uzdrowiła go! Wdzięczny za cud, razem z rodziną przyjął wiarę 
chrześcijańską i zbudował małą kapliczkę, w miejscu gdzie 
dziś stoi klasztor została ona rozbudow ana i jest częścią 
dzisiejszego kompleksu. Zwiedzanie jedynego w Bułgarii 
„Muzeum Soli” – jest ono oparte na wytwarzaniu soli przez 
słoneczne odparowanie wody morskiej. Wydobywanie soli od 
wieków utrzymuje miejscową ludność. Muzeum Soli w 
Pomorie jest wyspecjalizowanym muzeum znajdującym się na 
świeżym powietrzu – odwiedzający mogą zwiedzić muzeum 
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jak i znajdujące się na 20 akrach baseny solankowe, gdzie sól wydobywana jest do dziś. Wyjazd do 
Płowdiwu. Zakwaterowanie. Kolacja, nocleg.  
 

Dzień 4:  
Płodwiw – Nebet Tepe – Monastyr Baczkowskiego 
Śniadanie. Piesza wycieczka po PŁODWIWIU: zwiedzanie 
Starego Miasta, gdzie zobaczymy wspaniałe stare domki, które 
zachowały swój autentyczny wygląd. Zwiedzanie: Dżumajata 
Meczet, Okrągły Park, Cerkiew Św. Bogurodzicy, Akademia 
Muzyki i Tańca, Teatr Antyczny – rzymski amfiteatr, Cerkiew 
Św. Św. Konstantyna i Eleny, Hisar Kapija, Muzeum 
Etnograficzne, wspinaczka na jeden z siedmiu szczytów 
Płowdiw – NEBET TEPE – gdzie rozciąga się piękny 
panoramiczny widok na miasto. Czas wolny. Wyjazd do 
Monastyru Baczkowskiego. Po drodze zatrzymamy się przy 
Asenowej Twierdzy – średniowiecznej twierdzy z bogata 
historią – część twierdzy z cerkwią zachowała się do dziś. 
Zwiedzanie Baczkowskiego Monastyru Wniebowzięcia 
Bogurodzicy - w klasztorze przechowywany jest cudowny 
obraz Najświętszej Panienki ze srebrną ramą z 1311 roku. 
Wyjazd w kierunku Sofii. Zakwaterowanie. Kolacja. Nocleg.  
 

Dzień 5: 
Sofia  
Śniadanie.  Zwiedzanie: Cerkwi Bojańskiej Św. Mikołaja i 
Pantelejmona – wyjątkowy zabytek wyróżniający się 
średniowiecznym bułgarskim malarstwem, znajdujący się na 
Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie 
Dragalewskiego klasztoru – Święta Bogurodzica Witoszka - 
zwanego inaczej Królewskim Klasztorem, który stał się 
centrum działań edukacyjnych Sofijskiej Szkoły Literackiej . 
Spacer po SOFII: pałac Aleksandra Newskiego, cerkiew Św. 
Sofii, Uniwersytet Sofijski, Zgromadzenie Narodowe, były 
Dworzec Cara, Teatr Narodowy, Rotunda Św. Georgii, Gmach 
Sądu i inne. Powrót do miejsca zakwaterowania. Kolacja. 
Nocleg.  
 

Dzień 6:  
Riłski Monastyr - Płowdiw 
Śniadanie. Wyjazd do Riłskiego Monastyru. Zwiedzanie 
klasztoru – przedstawia on najbardziej znany model bułgarskiej 
sztuki sakralnej i architektury, znajduje się na liście UNESCO. 
Cerkiew Narodzenia Bogurodzicy z cudowną ikoną Matki Bożej 
oraz pięknie urządzony ikonostas, Muzeum Klasztoru i 
Chreljowata wieża to tylko część z bezcennego dziedzictwa 
kulturowego zachowanego w tym miejscu. Wyjazd do 
Płowdiwu. Zakwaterowanie. 
 
Wieczór Bułgarski z kolacją w restauracji z programem 
folklorystycznym za dodatkową dopłatą ok 30 eur / os. – cena podana przy min. 40 osobach. Nocleg.  
 

Dzień 7:  
Dolina Róż – Kazanłyk  
Śniadanie. Wyjazd do fabryki produkującej olejek różany. Będziemy mieli możliwość spaceru po pięknym 
ogrodzie różanym, obejrzeć zbiory etnograficzne i dowiedzieć się o produkcji słynnego na całym świecie 
bułgarskiego olejku różanego. Wyjazd do KAZANŁYK . Zwiedzanie grobowca w Kazanłyku – jednego z 
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najważniejszych zabytków kultury trackiej na bułgarskich ziemiach. Wpisany został na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO w 1979 roku. Wyjazd do miejsca zakwaterowania. Kolacja. Nocleg.  
 

Dzień 8:  
Śniadanie. Czas wolny na plażowanie. Około godz. 15:30 transfer z hotelu na lotnisko w Burgas. Wylot do 
Gdańska.  
 

Cena od 485 euro/osobę + lot z bagażem podręcznym od 950 PLN / os. 
 
Cena zawiera: 
 

➢ 7 noclegów w hotelach i pensjonatach ( pokoje 2/3 osobowe z łazienkami )  
➢ wyżywienie w postaci 7 śniadań i 7 obiadokolacji  
➢ 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 
➢ wieczorku bułgarskiego za dodatkową opłatą 30 eur / os. – kwota przy min. 40 os. chętnych 

➢ dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce ( 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 30 eur / os.  (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, 
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 .                                   

➢ napoi do obiadokolacji 
 
UWAGA:  
 

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

• godziny lotu jak i ceny biletów mogą ulec zmianie niezależnie od biura 

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

 
 


