Biuro Podróży Selva Tour
25-801 Kielce ul. Krakowska 291
tel: +48 41 344 40 10
e-mail: selvatour@selvatour.pl
www.selvatour.pl

Zielona szkoła Bułgaria
Budapeszt – Słoneczny Brzeg – Nesebyr - Bukareszt

Program ramowy:
1 dzień
Podstawienie autokaru. Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych . Przejazd przez Polskę, Czechy,
Słowację. Dojazd do Budapesztu w godzinach południowych. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Bazylika
św. Stefana, Plac Wolności, Parlament, Most Łańcuchowy, Wzgórze Zamkowe – Baszta Rybacka,
Kościół Macieja (zwiedzanie obiektów z zewnątrz). Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w dalszą drogę do Bułgarii, przyjazd do Słonecznego Brzegu w
godzinach późno wieczornych, nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Wyjście nad morze, plażowanie, i kąpiele do godzin południowych, powrót do hotelu na obiad.
Odpoczynek w pokojach po południu wyjście z wychowawcami na spacer po promenadzie i najbliższej okolicy.
Powrót do hotelu na kolację, nocleg.
4 dzień
Śniadanie. Odpoczynek nad basenem, obiad. Piesza wycieczka do Nesebyru- najstarszego bułgarskiego
miasta położonego na malowniczym, skalistym półwyspie. Podczas wycieczki zobaczymy, m.in. Mury
Bizantyjskie, Starożytne greckie i tureckie łaźnie, Cerkiew Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny , amfiteatr.
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg;
5 dzień
Śniadanie. Relaks nad basenem, możliwość gry w woter pollo, siatkówkę, piłkę nożną. Obiad. Poobiedni
odpoczynek, wyjście na grę terenową po Słonecznym Brzegu. Powrót do hotelu kolacja, nocleg.
6 dzień
Śniadanie w godzinach porannych i wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną. Przejazd do BUKARESZTU w
godzinach około południowych. Zwiedzanie miasta (m.in. Parlament, placu Unirii, bukaresztańskie Pola
Elizejskie, cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja czy ruiny dworu książąt wołoskich, zbudowanego na
rozkaz słynnego Vlada Palownika – Drakuli). Obiad. Przejazd do bukaresztańskich term. TERMY W
BUKARESZCIE – jedne z największych źródeł termalnych w Europie!!! Wyjazd w stronę Polski w godzinach
wieczornych.
7 dzień
Przejazd przez Rumunię, Węgry, Czechy. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach popołudniowych.
*Program jest ramowy i może ulec zmianie na życzenie klienta.
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Cena












obejmuje:
4 noclegów w Słonecznym Brzegu;
1 nocleg w Budapeszcie;
1 x obiadokolacja i 1 x śniadanie w Budapeszcie;
wyżywienie FB w Słonecznym Brzegu;
dodatkowy obiad w Bukareszcie;
transport autokarem LUX (WC, Video, klimatyzacja);
opieka pilota;
ubezpieczenie KL 10.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 800 PLN - SIGNAL IDUNA;
realizacja programu;
składka na TFG – 10 zł;
zwiedzanie Budapesztu, Nesebyru, Bukaresztu oraz kilkugodzinny pobyt na termach w
Bukareszcie.

Dodatkowo płatne (obowiązkowo): 10 EUR/os. opłata klimatyczno - administracyjna
Hotel Camelot*** Położony w Słonecznym Brzegu
ok. 450 m od piaszczystej plaży i nadmorskiej
promenady. Na terenie hotelu znajduje się odkryty
basen z bezpłatnymi leżakami. Zakwaterowanie w
przestronnych, pokojach typu studio, 4, 5, 6 –
osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (wc, prysznic,
suszarka do włosów, ręczniki) z klimatyzacją oraz
balkonem.
Do dyspozycji uczestników: recepcja, hol, przy
recepcji lobby z nieodpłatnym Wi-Fi, 2 windy,
restauracja, duży basen z bezpłatnymi leżakami i
parasolami, kino letnie na powietrzu, kompleks boisk
sportowych.
Wyżywienie w formie bufetu (kuchnia bułgarska) –
śniadania, obiady i kolacje, woda dostępna cały dzień,
Cena od:

1 199 zł + 10 euro/os. (opłata klimatyczno - administracyjna) - minimum 60 osób
1 259 zł + 10 euro/os. (opłata klimatyczno - administracyjna) - minimum 50 osób
1 359 zł + 10 euro/os. (opłata klimatyczno - administracyjna) - minimum 40 osób
Cena zależy od terminu, wielkości grupy i miasta wyjazdowego. Podana cena dotyczy wyjazdu z województw
świętokrzyskiego lub w niedalekiej okolicy.
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