
 

 

 

BUŁGARIA 
Termin: 5 – 15.08.2021 

 
 
 

DZIEŃ 1 (5.08.2021 czwartek): Wyjazd w godzinach wczesno-porannych. Bezpośredni 

przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry. W godzinach popołudniowych przyjazd i 

zwiedzanie Cluj-Napoca – stolicy Siedmiogrodu (pozostałości murów obronnych z Basztą 

Krawców, podominikański kościół reformowany, dzielnica uniwersytecka, Rynek 

Węgierski z Kościołem św. Michała, dom narodzin króla Macieja Korwina, Rynek 

Rumuński z Operą i Katedrą Rumuńską). Wieczorem obiadokolacja i nocleg w hotelu (1). 

 

DZIEŃ 2 (6.08.2021 piątek): Po śniadaniu przejazd do Târgu Mureș i krótkie zwiedzanie 

centrum: zwiedzanie: kościół unitariański, katedra katolicka i prawosławna, wybrane 

secesyjne obiekty: magistrat, Pałac Kultury. Przejazd do Sighisoary (Segieszów) i spacer 

po urokliwym średniowiecznym miasteczku wpisanym na listę UNESCO 

(prawdopodobne miejsce urodzenia Drakuli). Przejazd na obiadokolację, nocleg w okolice 

Braşov (Braszowa (2). 

 

DZIEŃ 3 (7.08.2021 sobota): Po śniadaniu bezpośredni zwiedzanie Braszowa: główny 

plac – Piaţa Sfatului, późnogotycki ratusz, Cerkiew prawosławna Narodzenia Matki 

Boskiej, Czarny Kościół (największy gotycki kościół na wsch. Europy), słynna uliczka 

Sznurowa (strada Sforii) – najwęższa uliczka w Europie, mury miejskie (Biała Wieża, 

bastion Graft, Brama Katarzyny). Przejazd do Bułgarii, w godzinach popołudniowych 

zakwaterowanie w hotelu w nadmorskiej miejscowości Złote Piaski, obiadokolacja i 

nocleg (3). 

 

DZIEŃ 4 (8.08.2021 niedziela): Po śniadaniu całodzienny pobyt i odpoczynek na plaży 

nad Morzem Czarnym. Wieczorem obiadokolacja w hotelu (4). 



 

 

 

DZIEŃ 5 (9.08.2021 poniedziałek): Po śniadaniu całodzienny pobyt  

i odpoczynek na plaży nad Morzem Czarnym. Wieczorem przejazd  

na uroczystą obiadokolację Bułgarski Wieczór z programem folklorystycznym (banica, 

sałata szopska, danie główne: kurczak i ziemniaki) wino i rakija nieograniczone w 

beczkach, taniec nestinarski na węglach. Świetna zabawa i zintegrowanie grupy 

(dodatkowo płatne 25eur/os.). Powrót do hotelu na nocleg (5). 

 

DZIEŃ 6 (10.08.2021 wtorek): Po śniadaniu całodzienna autokarowa wycieczka do 

Neseberu – miasta wpisanego na listę Światowego dziedzictwa kultury UNESCO, 

położonego na skalistym półwyspie, założonego ponad 2500 lat temu. Mieszkało tu aż 6 

różnych cywilizacji. Najstarsza cerkiew z czasów bizantyjskich jest  z 5 wieku. Brukowane 

uliczki, morskie widoki, domy w stylu Odrodzenia Bułgarskiego z XIXw. Zwiedzanie z 

Przewodnikiem Cerkwii, spacer po starówce, czas wolny. Półwysep to sieć wąskich 

krętych uliczek, które stwarzają niepowtarzalny nastrój minionej epoki. Wszystko to 

przypomina podróż w czasie... Piękna promenada z widokiem na morze. Czas wolny. 

Bezpłatna degustacja win bułgarskich na starówce z możliwością zakupu (wino białe, 

wino czerwone z dębowych beczkach, wino migdałowe oraz wino różane). Wieczorem 

obiadokolacja i nocleg w hotelu w Złotych Piaskach (6). 

 

DZIEŃ 7 (11.08.2021 środa): Po śniadaniu wycieczka do Warny (drugie co do wielkości 

miasto w Bułgarii). Zwiedzanie z Przewodnikiem: Klasztoru Skalnego Aładża z 14 wieku 

(klasztor wykuty w skale), Monastyr Aładża (należy do dużej grupy jaskiń naturalnych, 

które utworzyły się w miękkich wapiennych osadach na dnie pradawnego Morza 

Sarmackiego, położony wśród lasu, jest częścią Parku Krajobrazowego Złote Piaski). 

Przejazd przez Most Asparuchowa z widokiem na zatokę, zwiedzanie Katedry 

Warneńskiej z XIX w., czas wolny na deptaku. Po południu powrót do hotelu i odpoczynek 

na plaży. Wieczorem obiadokolacja i nocleg w hotelu (7). 



 

 

 

DZIEŃ 8 (12.08.2021 czwartek): Po śniadaniu przejazd na wycieczkę autokarową do 

Bałczyk – zwiedzanie ogrodu botanicznego i pałacu rumuńskiej królowej Marii. Kolekcja 

Kaktusów, Rozarium, Cerkiew Matki Boskiej, Łaźnia Królowej w ogrodzie. Czas wolny. 

Zwiedzanie Przylądka Kaliakra i muzeum w jaskini (widoki). Wieczorem obiadokolacja i 

nocleg w hotelu (8). 

 

DZIEŃ 9 (13.08.2021 piątek): Po śniadaniu przejazd i zwiedzanie stolicy Rumunii – 

Bukaresztu (Pałac Parlamentu wybudowany za czasów panowania Ceaușescu, Wzgórze 

Metropolitalne z Katedrą Prawosławną z XVII w., Monaster Antim, Ateneum - siedziba 

Filharmonii, Park Cișmigiu, Łuk Tryumfalny, Stare Miasto). Wieczorem obiadokolacja i 

nocleg w hotelu w Rumunii (9). 

 

DZIEŃ 10 (14.08.2021 sobota): Po śniadaniu przejazd i zwiedzanie Sibiu (Sybin): starówka 

(Piata Mare) z domem Hallera, kościół św. Trójcy, Wieża Ratuszowa, Piata Mica z domem 

Rzeźników, most Kłamców, ewangelicki kościół parafialny z wieżą (Ferula),Wieża 

Schodów, Stary Ratusz. Następnie przejazd do Alba Iulia – historycznej stolicy 

Siedmiogrodu (Transylwanii) i spacer po centrum: Katedra św. Michała, gdzie znajduje się 

grób Izabeli Jagiellonki: katedra prawosławna (miejsce koronacji króla Rumunii 

Ferdynanda i królowej Marii); Zamek Hunedoara. Obiad w restauracji i dalszy przejazd do 

kraju. 

 

DZIEŃ 11 (15.08.2021 niedziela): Przyjazd i zakończenie wycieczki w godzinach porannych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CENA ZAWIERA:  

- przejazd komfortowym autokarem  

- opieka pilota-przewodnika w czasie trwania wycieczki  

- Ubezpieczenie NNW i KL na czas podróży  

- 9 noclegów w hotelach (pokoje 2-,3-os. z łazienkami)  

- wyżywienie: 9 śniadań i 10 obiadokolacji 
 

 CENA NIE ZAWERA:  

- Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, słuchawek – ok. 40 EUR/os. (zbierane w autokarze) 

- Uroczysta obiadokolacja Bułgarski Wieczór z programem folklorystycznym – 25 EUR /os. 
 

UWAGI:  
Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

 

CENA:  2350PLN /os.  


