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BUŁGARIA słynie z pięknych piaszczystych plaż. To raj urlopowy - w sezonie turystycznym słoneczna pogoda 
jest praktycznie gwarantowana, ceny stosunkowo niskie, a turyści mile widziani. Wszystkie te walory 
posiada oczywiście Czajka - spokojna miejscowość położona w pobliżu znanych kurortów: 3 km od Złotych 
Piasków oraz 15 km od Warny. Ta niezwykle zielona, bogata we wspaniałą roślinność wioska, rozciąga się u 
wybrzeża Morza Czarnego. Wspaniała plaża pokryta drobnoziarnistym, miękkim, złotym piaskiem wciąż nie 
przyciąga tłumów, dlatego jest idealnym miejscem dla tych, którzy omijają gwarne plażowanie z daleka. 
Morze jest tutaj krystalicznie czyste, a zejście do morza łagodne. Bezpieczeństwa na plaży, również jej 
bezpłatnej części, pilnuje publiczny ratownik. Oprócz plaży i hoteli znaleźć można tutaj wiele lokali 
gastronomicznych. Oferują one zarówno dania kuchni bułgarskiej, jak również międzynarodowej. 
Szczególnie warto spróbować potraw z owoców morza!  

Zakwaterowanie Hotel FIESTA - posiada duży basen zewnętrzny z leżakami i parasolami , jakuzzi, siłownię, restaurację, lobby bar, bar przy 
basenie, ogród, plac zabaw dla dzieci oraz stół do billardu i do tenisa sołowego. Pokoje klimatyzowane 3 i 4 osobowe z łazienkami i balkonem 
wyposażone zostały w nowe meble (2013r), lodówkę oraz TV.Hotel położony jest w cichej i spokojnej okolicy, w dzielnicy Czajka, około 4km os 
Słonecznego Brzegu. Do plaży około 600m. W pobliżu hotelu znajduje się profesjonalny kompleks sportowy z 5-torowym basenem krytym o 
długości 25 metrów długości i głębokośći 2-2,5 m 

          

RAMOWY PROGRAM IMPREZY: 
 

     1 DZIEŃ: Wyjazd z Warszawy / Łodzi w godzinach rannych. Przejazd do BUDAPESZTU. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

     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 hotelu ok. południa. Lunch, zakwaterowanie, spotkanie organizacyjne, wspólny spacer po okolicy, kolacja, nocleg. 

4-11 DZIEŃ:       Pobyt w hotelu z pełnym wyżywienie (3 x dziennie). Rekreacja, kąpiele w morzu i w basenie, spacery po okolicy, dyskoteki, 
wspólne gry i zabawy integracyjne, oraz realizacja zajęć programowych. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych. 

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

    13 DZIEŃ:  Przyjazd do HAJDUSZOBOSZLO w godzinach rannych. Pobyt na basenach termalnych (9h). Wyjazd do Polski. 

    14 DZIEŃ: Przyjazd do Polski w godzinach rannych. 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 

NESEBER I WIECZÓR BUŁGARSKI (25 EUR/os w cenie wycieczki) – Zwiedzanie 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 taniec boso na rozżarzonych węglach. 

Cena zawiera: 

✓ przejazd autokarem (WC, klimatyzacja, TV+DVD), opłaty 
drogowe; 

✓ 1 nocleg tranzytowy w Budapeszcie z wyżywieniem HB  
✓ 9 noclegów w BUŁGARII z wyżywieniem FB (śniadania, obiady i 

kolacje w formie bufetu); 
✓ prowiant na drogę powrotną; 
✓ opiekę kadry pedagogicznej i kierownika wypoczynku; 
✓ usługi przewodnickie; 
✓ opiekę pilota, na miejscu opiekę rezydenta polskiego; 
✓ składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny; 
✓ ubezpieczenie NNW i KL. 

 
 

 

TERMIN: 09 - 22.07.2019 

CENA: 2090 PLN/os 
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