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Byala - nowo powstający kurort między Burgas a Varną, położony 5 km od Obzoru, na wybrzeżu Morza Czarnego, szczególnie 
popularny wśród rodzin z dziećmi. Do plaży jest tu rzut kamieniem, a morze czyste z piaszczystym i łagodnym zejściem. Miejscowość 
jest romantycznym zakątkiem przyrody łączącym góry, las i morze. To oaza spokoju, w której można odpocząć z dala od hałasu i 
nadmiaru turystów. W kurorcie funkcjonuje duża ilość restauracji, kawiarni, pubów i sklepików. Jest tutaj wszystko, co do szczęścia 
potrzebne: słońce, ciepłe morze, piaszczysta plaża i wciąż stosunkowo niewielu turystów. Byala położona jest w regionie Bułgarii 
słynącym z największej liczby słonecznych dni w roku, co sprzyja nie tylko turystyce ale również rozwojowi winiarstwa i egzotycznej 
roślinności. Wszędzie rosną tu winogrona, prosto z drzew można zerwać figę, a kwitnący pod oknem migdałowiec nikogo nie dziwi. 
Oprócz plaży miejskiej turyści mogą odwiedzić również położoną kawałek za miastem słynną plażę Karaderę – nazywaną przez 
miejscowych „Rajską” z uwagi na szczególne uroki krajobrazowe. Nazwa miejscowości pochodzi od znalezionych tam dziwnych, 
białych kamieni i występujących w okolicy białych skał. Z obecnością skał związana jest jeszcze jedna atrakcja regionu – lecznicze 
błota. Ich źródła znaleźć można na obu plażach i wsymarować się od stóp do głów dla kurażu i poprawy cery lub dla zabawy.  

Zakwaterowanie - hotel z dużym basenem położony około 600 metrów od plaży. Pokoje klimatyzowane (klimatyzacja sterowana 
indywidualnie) 3, 4 i 5 osobowe z łazienkami. Każdy pokój posiada balkon, lodówkę i TV. W pobliżu hotelu sklepy oraz głowny deptak 
miasteczka. Na terenie obiektu Wi-Fi, dyspozytor wody mineralnej bez ograniczeń, ping-pong, teren zielony, cafe-bar i mały sklepik. 

RAMOWY PROGRAM IMPREZY: 
     1 DZIEŃ: Wyjazd w godzinach rannych z wybranego miasta. Przejazd na Węgry do BUDAPESZTU. Obiadokolacja, 

zakwaterowanie w hotelu i nocleg. 

     2 DZIEŃ: Śniadanie i wykwaterowanie, zwiedzanie BUDAPESZTU z przewodnikiem, oraz pobyt na basenach termalnych na 
Wyspie Świętej Małgorzaty. Po południu przejazd do Bułgarii przez Węgry i Rumunię. 

     3 DZIEŃ: Przyjazd do BYALEJ ok. południa. Lunch, zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne i zapoznawczy spacer po 
miasteczku, wieczorem kolacja i nocleg. 

4-11 DZIEŃ:       Pobyt w hotelu z wyżywieniem FB (śniadania bufet, obiad 3-daniowy, ciepła kolacja 2-daniowa) i realizacja 
programu rekreacyjnego prowadzona przez kadrę. M.in.: kąpiele w morzu i basenie, spacery, dyskoteki, wspólne 
gry i zabawy integracyjne, wycieczka do Obzoru. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych. 

    12 DZIEŃ: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przygotowanie do wyjazdu, pożegnanie z plażą i obiad. Wyjazd w godzinach 
popołudniowych (prowiant na drogę powrotną). Przejazd przez Bułgarię i Rumunię na Węgry. 

    13 DZIEŃ:  Przyjazd do HAJDUSZOBOSZLO w godzinach rannych (śniadanie z prowiantu) i całodzienny pobyt na basenach 
termalnych. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowo-wieczornych. 

    14 DZIEŃ: Przyjazd do Polski na miejsce zbiórki w godzinach rannych. 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 

NESEBER I WIECZÓR BUŁGARSKI (25 EUR/os w cenie wycieczki.) – Zwiedzanie Neseberu - kolebki cywilizacji w Bułgarii, miasta 

muzeum położonego na półwyspie połączonym z lądem wąską groblą. Perełka historii i architektury. Po zwiedzaniu przejazd do 
Skansenu Wsi Bułgarskiej "Złota Beczka" we wsi Bata - unikalny program folklorystyczny, pokazy tańca, konkursy oraz zabawy. 
Podczas programu kilkudaniowy, typowo bułgarski posiłek. Elementem kulminacyjnym wieczoru jest pokaz tańca na rozżarzonych 
węglach. 

Cena zawiera: 

✓ przejazd autokarem (WC, klimatyzacja, TV+DVD) 
✓ 1 nocleg tranzytowy w Budapeszcie z wyżywieniem HB 

(śniadanie i obiadokolacja) 
✓ 9 noclegów w BUŁGARII z wyżywieniem FB (śniadania, 

obiady i kolacje) 
✓ opiekę kadry pedagogicznej 
✓ opiekę pilota, na miejscu opiekę rezydenta polskiego 
✓ ubezpieczenie NNW, KL 

 

TERMIN: 09 - 22.07.2019 

CENA: 2090 PLN/os 

Kontakt 
Adam Badowski 

602-855-315 
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