
 

 

 

WYCIECZKI 
FAKULTATYWNE 

 
OFERTA 

LATO 2020 
 
 
 
 

 Ceny oraz oferta wycieczek może się różnić od dostępnej   
na miejscu u rezydenta



BUŁGARIA 
 
 
 

stolica: Sofia 

czas: +1h do polskiego  

język urzędowy: bułgarski 

waluta: lew bułgarski, BGN  

religia: prawosławie, islam 

lokalne alkohole: rakija, wino wytrawne, 

piwo Zagorka, "Menta Pesztera" 

lokalne potrawy: szopska sałatka, 

kebabczeta, sneżanka 

lokalne rośliny:  róża 

różnice kulturowe: Bułgarzy na „tak” kręcą 

głową podobnie jak Polacy na „nie”. 

Natomiast na „nie” unoszą brodę do góry 

dając tym samym sygnał rozmówcy, że się z 

czymś nie zgadzają. 

napiwki: 10-15% jest wystarczającą kwotą na 

napiwek. Przy płaceniu dużymi nominałami, 

nie mówi się dziękuję, gdyż kelner zatrzyma 

wtedy gotówkę dla siebie, a jeśli nic nie 

powiemy, odniesie resztę na stół. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Primorsko jest co raz częściej wybieranym przez turystów kurortem na spędzenie 

letnich wakacji. Znane jest ze swojego sprzyjającego klimatu, pięknych plaż, przyrody 

oraz zabytków historycznych i kulturowych. Jest to najlepsze miejsce zarówno na 

rodzinny jaki i aktywny wypoczynek. 

W centrum Primorska dzieje się najwięcej. Są tam liczne bary, restauracje, kluby i małe 

sklepiki z pamiątkami. Na scenie koncertowej często odbywają się różne 

przedstawienia i koncerty. 

PLAŻE 
NIEBIESKA FLAGA 

Największą atrakcją są plaże. Uznaje się że 

linia brzegowa Primorska jest najbardziej 

urozmaicona i najciekawsza w całej 

Bułgarii. Ciągnące się kilometrami 

piaszczyste plaże oraz ciepłe i czyste morze 

zadowolą każdego amatora kąpieli 

słonecznych. 

 
PUBLICZNE LEŻAKI I 

PARASOLE NA PLAŻY SĄ 
DODATKOWO  PŁATNE! 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WYCIECZKI 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM 

22:30 Wyjazd z  Primorska. (Przyjazd  do Stambułu  około g. 7.00, objazd miasta autokarem 

(azjatycka część,) Most Sułtana Mehmeda Zdobywcy, Bosfor, europejska część, Wieża 

Galata, Złoty róg, Twierdza Rumeli Hisari). 

Dalsze zwiedzanie miasta pieszo m.in. Błękitny meczet, Hipodrom, Obelisk egipski, 

Murowana kolumna, Fontanna niemiecka, Kolumna wieżowa, Cemberlitas, Kryty Bazar- 

Kapalicarsi). 

Koło południa czas wolny, czas na zakupy. 

Za dodatkową opłatą o godzinie pierwszej można popłynąć statkiem po Bosforze, gdzie 

podczas rejsu będzie można podziwiać pomniki natury i historii – najpiękniejsze, jakie 

można zobaczyć w Stambule, czyli: dzielnicę Galata z wieżą Galata, Pałac Dolmabahce, 

dzielnicę Besiktas, Pałac Ciragan, Muzeum Morskie, dzielnicę Ortakoy – symbol tolerancji 

religijnej miasta, Most Bosforski, twierdzę Rumeli Hisari, Most Sułtana Mehmeda Zdobywcy, 

dzielnicę Tarabya, Twierdzę Anatolijską, dzielnicę Kadikoy, Uskudar, Wieżę Panny, Pałac 

Beylerbeyi, Wzgórze Camlica czy Pałac Kuciuksu. 

W godzinach popołudniowych (18.00)  wyjazd w drogę powrotną do Bułgarii, przyjazd w 

godzinach nocnych. 

KIEDY? 
każdy poniedziałek i czwartek  

 
 
 
 
 
 
  
  
    
 
 

 

 
 
 
! WYMAGANA WIZA: 

ELEKTRONICZNIE: 
WWW.EVISA.GOV.TR  
20 USD 

NA GRANICY: 
30 USD / 25 EURO /20 GBP 

 

 

CENA: 
DOROSŁY: 80 EURO 
DZIECKO (2-11,99 LAT): 45 EURO  

http://www.evisa.gov.tr/


 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM 

22:30 Wyjazd z  Primorska. (Przyjazd do Stambułu około g. 7.00, objazd miasta autokarem 

(azjatycka część,) Most Sułtana Mehmeda Zdobywcy, Bosfor, europejska część, Wieża 

Galata, Złoty Róg, Twierdza Rumeli Hisari). 

Dalsze zwiedzanie miasta pieszo m.in. Błękitny Meczet, Hipodrom, Obelisk egipski, 

Murowana kolumna, Fontanna niemiecka, Kolumna wieżowa, Cemberlitas, Kryty Bazar- 

Kapalicarsi. 

Koło południa czas wolny, czas na zakupy. 

Za dodatkową opłatą o godzinie pierwszej można popłynąć statkiem po Bosforze, gdzie 

podczas rejsu będzie można podziwiać pomniki natury i historii – najpiękniejsze, jakie 

można zobaczyć w Stambule, czyli: dzielnicę Galata z wieżą Galata, Pałac Dolmabahce, 

dzielnicę Besiktas, Pałac Ciragan, Muzeum Morskie, dzielnicę Ortakoy – symbol tolerancji 

religijnej miasta, Most Bosforski, twierdzę Rumeli Hisari, Most Sułtana Mehmeda Zdobywcy, 

dzielnicę Tarabya, Twierdzę Anatolijską, dzielnicę Kadikoy, Uskudar, Wieżę Panny, Pałac 

Beylerbeyi, Wzgórze Camlica czy Pałac Kuciuksu. 

+ Nocleg w hotelu *** - wieczorem dla zainteresowanych wyjście do nocnego lokalu 

rozrywkowego (Orient House) 

W godzinach rannych śniadanie (stół szwedzki), za dodatkową opłatą możliwość zobaczenia 

Pałacu Dolmabahce lub Akwarium, czas wolny - Kapalicarsi. 

W godzinach popołudniowych (16.00) zbiórka i wyjazd w drogę powrotną do Bułgarii, 

przyjazd w godzinach nocnych. 

KIEDY? 

Każdy poniedziałek i czwartek  

 
 
 

 
! WYMAGANA WIZA: 

ELEKTRONICZNIE: 
WWW.EVISA.GOV.TR  
20 USD 

NA GRANICY: 
30 USD / 25 EURO / 20 GBP 

 

 

 

CENA: 
DOROSŁY: 125 EURO 
DZIECKO (2-11,99 LAT): 60 EURO  

http://www.evisa.gov.tr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Najstarsze miasto na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego. 

Stare miasto na półwyspie związanym ze stałym lądem. W VI w. p.n.e. powstała tu kolonia 

grecka. Wybudowane zostały chramy Apollina i Zeusa. 

W 72 r. miasto zostało przyłączone do Imperium Rzymskiego. 

W 812 r. miasto zostało przyłączone do Pierwszego Państwa Bułgarskiego. W tym okresie 

zostały wybudowane wspaniałe cerkwie – przedstawiciele stylu malowniczego.  

Miasto wpisane zostało na światową listę dziedzictwa UNESCO. 

PROGRAM 

08:20 - wyjazd z Primorska/przy skrzyżowaniu 

na światłach 

10:00 - przejazd autokarem przez największy 

kurort bułgarski Słoneczny Brzeg 

11:00 - 12:30 -przyjazd do Nessebaru i spacer z 

przewodnikiem po starej części miasta  

13:00 - czas wolny na zakupy  

15:30 - powrót  

KIEDY? 
Każdy poniedziałek i czwartek 

do 15 września 

 

 

CENA: 
DOROSŁY: 30 EURO 
DZIECKO (2-11,99 LAT): 15 EURO  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poczuj się jak bułgarski Indiana Jones i wyrusz w niesamowitą przygodę! 

 

      PROGRAM 

 
Trasa – Beglik Tash –  

10:30/10:45 Wyjazd z okolic Primorska, Kiten 
do Beglik Tash przez teren z malowniczymi 
widokami. Zwiedzanie i zapoznanie z historią 
miejsca. Czas na zdjęcia i spacer przez 
świątynie. 
12:30 Wyjazd na miejsce pikniku nad zatoką 
Perla - miejscowość Krokodyla  
13:30 Przyjazd na piknik na malowniczą 
plażę. Czas wolny. 
15:00 Powrót.  

 

W cenie:  
2 małe butelki wody rozdawane przy 
wyjeździe; 
Piknik – (barbecue, mięso, warzywa, sałatka 
szopska, deser – owoce sezonowe, napoje 
bezalkoholowe, rakija). 

KIEDY? 

 

W zależności od ilości osób 

informacje u rezydenta. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sozopol jest jednym z najstarszych miast na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego. 
Pierwsza wzmianka o Sozopolu pochodzi sprzed epoki brązu. Pierwotna nazwa miasta to 
Antheia. Monety z VI wieku p.n.e. były wyrabiane w Apolonii. Następna nazwa miasta to 
Apollonia Pontica, co znaczy Apollonia na Morzu Czarnym oraz Apollonia Magna, co 
znaczy Wielka Apollonia. Po V wieku n.e., zaczęła występować nazwa Sozopolis. Po tym, 
jak miasto stało się częścią imperium osmańskiego zmieniono nazwę na Sizeboli, Sizebolu 
oraz Sizebolou. Po przejęciu miasta przez Bułgarię, miastu nadano nazwę Sozopol 
(Sozopoł). Teraz, ten nieoszlifowany diament jest miejscem uwielbianym przez bohemę 
artystyczną, zwłaszcza za organizowany festiwal "Appolonia". 
 

PROGRAM 
16:30 - wyjazd z Primorska /przy skrzyżowaniu 
na światłach 
17: 00 - zwiedzanie starówki z przewodnikiem, 
i czas wolny 
19:15 - odjazd do restauracji “Flamingo”. 
Powitanie przybywających gości, obfita 
kolacja, wino dostępne podczas całego 
wieczoru. Program rozpoczyna się o godz. 
21:00 i obejmuje bułgarskie tańce narodowe. 
Kulminacją programu jest taniec na 
rozżarzonych węglach. 
00:30 -Wyjazd w drogę powrotną 

KIEDY? 
 

Każdy poniedziałek i piątek  
do 15 września 

 

 

CENA: 
DOROSŁY: 40 EURO 
DZIECKO (2-11,99 LAT): 20 EURO  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miasto to pamięta o sławnej bitwie podczas napadu osmańskiego na Bałkany w XVw., 
kiedy zmarł król Polski Władysław Warneńczyk. 
 
Warna – morska stolica Bułgarii, znane centrum kulturalne i turystyczne państwa. W 
Warnie znajduje się jedyne na Bałkanach delfinarium. 

 

 

PROGRAM 
06:25 - wyjazd z Primorska /przy skrzyżowaniu 
na światłach 
10:30 - przyjazd do Warny 
11:00-11:40 - Delfinarium (płatne bilety 
wstępu) 
12:00 - 15:00 - zwiedzanie cerkwi Św. 
Bogurodzicy i czas wolny w centrum miasta. 

KIEDY? 

Każda niedziela 

do 15 września 

 

 

CENA: 
DOROSŁY: 40 EURO 
DZIECKO (2-11,99 LAT): 20 EURO  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM 
 

18:00 – wyjazd z Primorska /przy skrzyżowaniu 
na światłach 
Ekspozycja etnograficzna. 
Stary tradycyjny bułgarski dom. 
Restauracja Złota beczka, w programie – różne 
dania kuchni bułgarskiej, wino z beczki bez 
ograniczeń. 
Jazda bryczką z osiołkiem lub na osiołku. 
Bogaty program rozrywkowy dla dzieci. 
Muzyka i tance przy zespole na żywo. 
Unikalny program folklorystyczny, taniec boso 
na rozżarzonych węglach. 

KIEDY? 
 
 
Każda sobota 

do 15września 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W okolicach Primorska znajduje się niesamowita 
pozostałość po dawnej cywilizacji – megalityczne 
sanktuarium Beglik Tash. W mediach nazywane 
jest ono bułgarskim Stonehenge. 
Przypuszcza się, że powstało ono ok. XIV wieku 
p.n.e. i funkcjonowało do ok. IV wieku n.e. 
Sanktuarium służyło, jako świątynia, kalendarz 
astronomiczny i zegar słoneczny. Eksperci 
twierdzą, że odbywały się tu rytuały na cześć Boga 
Słońca i Bogini Matki Ziemi, a także na cześć Boga 
Dionizosa. Cały kompleks złożony z 16 grup głazów 
robi wrażenie swoją wielkością i zmusza do 
zastanowienia się jak ludom bez maszyn 
mechanicznych udało się to wszystko tak  
poukładać. Kamienie mają swój naturalny kształt, 
ale większość z nich została tu sprowadzona i w 
odpowiedni sposób ułożona. 
Beglik Tash jest również najmłodszym, tak 
wielkim znaleziskiem tego typu. Wszystko za 
sprawą bułgarskiego komunisty Todora Żiwkowa. 
Tereny, na których leży sanktuarium należały do 
niego i były niedostępne, aż do 1991 roku, a 
unikalność tego miejsca odkryto dopiero w 2003 
roku. 

 

PROGRAM 
16:00 Wyjazdy z hotelu; 
16:20 Przyjazd do Beglik Tash, 
zwiedzanie i zapoznanie się z 
historią miejsca. Czas na zdjęcia, 
spacer po świątyni. 
17:30 Powrót 

 
 

KIEDY? 
Więcej informacji u rezydenta. 
*wycieczka odbywa się przy 
grupie, co najmniej 12 osób. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tracka świątynia skalna „Beglik Tash” to 
wyjątkowy kompleks megalityczny z czasów, kiedy 
człowiek kłaniał się przyrodzie, kiedy rytuały, 
mity i legendy były częścią codzienności. To 
miejsce cofa nas w czasie do epoki brązu XIII wieku 
p.n.e. kiedy było ono główną świątynią plemienia 
trackiego „skirmiani” – najstarszych metalurgów w 
Tracji.  

Starożytna świątynia traków poświęcona została 
świętemu związkowi małżeńskiemu bogini Matki 
Ziemi i boga Słońce. Głównymi rytuałami 
przeprowadzanymi w świątyni były te związane ze 
składaniem darów z owoców leśnych, jabłek, 
winogron i chleba oraz czterech świętych płynów: 
wody - symbolu żywiołu wody, wina - symbolu 
żywiołu ziemi, mleka - symbolu żywiołu powietrza 
i oliwy - symbolu żywiołu ognia. Na kamieniu 
centralnym w formie łóżka, nazwanym „łoże, 
małżeńskim” kapłan i kapłanka rytualnie 
przedstawiali zawarcie świętego związku 
małżeńskiego między bogiem Słońce i boginią 
Matką Ziemią w noc przesilenia letniego, po której 
miała nastąpić tajemnica narodzin Herosa - Cara i 
głównego kapłana plemienia. 

 
 

PROGRAM: 
20:00 Wyjazdy z hotelu; 
21:00 Rozpoczęcie pokazu 
świateł i dźwięków 

 
 
KIEDY? 

- więcej informacji u rezydenta 

*wycieczka odbywa się przy grupie 

co najmniej 12 osób 

 



REJS STATKIEM FAITH 
 

PIKNIK 
codziennie 9:15-13:45; 13:45-18:00  

Cena: Dorosły 25 EUR, Dziecko (2-11,99lat) 15 EUR 

WIECZORNY REJS 
codziennie 18:30 

Cena: Dorosły 8 EUR,  

Dziecko (2-11,99lat) 4 EUR 

ROMANTYCZNY REJS 
codziennie 19:30 

Cena: Dorosły 13 EUR,  

Dziecko (2-11,99lat) 6 EUR 

REJS STATKIEM LOTOS 

 
PIKNIK 
codziennie 9:15-13:45,13:45-18:00 

Cena: Dorosły 25 EUR, Dziecko (2-11,99lat) 15 EUR 

FOTO REJS 
codziennie 09:30, 13:00, 15:00, 

Cena: Dorosły 13 EUR, Dziecko (2-11,99lat) 8 EUR 

WIECZORNY REJS 
codziennie 17:45, 18:45, 19:45, 

Cena: Dorosły 9 EUR, Dziecko (2-11,99lat) 7 EUR 
 
 

REJS STATKIEM BIG BROTHER 
 
 

 

MALOWNICZY REJS PO DIABELSKIEJ 
ZATOCE 

codziennie 17:00-17:45, 18:00-18:45, 19:00-19:45 
 

*rejsy uzależnione są od warunków atmosferycznych, więcej 

informacji u rezydenta. 

**aktualne ceny dostępne u rezydenta.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ostatniego dnia pobytu obsługa hotelu uprzejmie prosi o opuszczenie pokoi do 
godziny 12:00, by mieć możliwość posprzątania i przygotowania pokoju dla 
kolejnych gości. 

 Jeżeli chcieliby Państwo przedłużyć pobyt w pokoju prosimy o kontakt z front 
office menagerem dzień wcześniej. Przedłużenie pobytu jest opcją dodatkowo 
płatną, uzależnioną od dostępności pokoi. 

 Przypominamy, że mają Państwo wykupionych 7 noclegów. 

 Informacje dotyczące Państwa transportu na lotnisko potwierdzane są dzień 
wcześniej w segregatorze, który znajduje się na recepcji. 

 Informacje podane w segregatorze dotyczą miejsca i czasu wyjazdu z hotelu na 
lotnisko w Burgas. Uprzejmie prosimy o spisanie numeru Państwa lotu i zabranie 
dokumentów tożsamości. 

 Transport, który po Państwa przyjeżdża może zabierać gości z więcej niż 
jednego hotelu, dlatego prosimy o cierpliwość. Po dotarciu na lotnisko w Burgas 
następuje odprawa, a następnie kierują się Państwo do bramek z odpowiednim 
numerem. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezydent na miejscu 

 Podczas podróży samolotem nie towarzyszy Państwu nasz rezydent. W samolocie 
są Państwo pod opieką linii lotniczych obsługujących dany rejs. Nasz 
przedstawiciel będzie czekał na Państwa na lotnisku po przylocie, wskaże on 
również autokar transferowy, który zawiezie Państwa do hotelu. Nasz 
przedstawiciel nie jest obecny w hotelu podczas Państwa 
przyjazdu/zakwaterowania jak i w momencie wyjazdu/wykwaterowania. 
Rezydent będzie do Państwa dyspozycji podczas dyżurów w hotelu lub pod 
numerem telefonu, który otrzymają Państwo na miejscu po przylocie. U naszego 
rezydenta będą Państwo mogli również zakupić wycieczki fakultatywne. 
 

Wycieczki fakultatywne 

 Będąc na wakacjach warto zobaczyć coś więcej niż tylko hotel wakacyjny. W 
tym celu zachęcamy do zakupu wycieczek fakultatywnych. Ich oferta dostępna 
jest u rezydenta na miejscu. Wycieczki takie nie są wliczone w cenę imprezy 
turystycznej i są dodatkowo płatne (ich ceny podane są w Euro lub w lokalnej 
walucie) oraz obsługiwane/organizowane przez nasze lokalne 
agencje/kontrahentów na miejscu. 

 Zwracamy także Państwa uwagę na fakt, że do niektórych wycieczek jest 
potrzebna minimalna liczba uczestników aby dana wycieczka mogła się odbyć 
 

Ubezpieczenie zdrowotne- patrz następna strona. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 



 


