Klub PTTK „Pod Ciuchcią”
zaprasza na wypoczynek i zwiedzanie

01.09. - 09.09.2018 r.
BUŁGARIA - RUMUNIA

Program ramowy:
Wyjazd; 01.09.2018 r. (sobota) o godz. 3 : 30 z Przemyśla spod Muzeum Narodowego Ziemi
Przemyskiej - parking na Placu płk. Berka Joselewicza. Przejazd przez Słowację, Węgry do
Serbii. Przejazd do hotelu tranzytowego, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
02.09.2018 r. –śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Bułgarii do Płowdiw. Zwiedzanie
drugiego pod względem wielkości miasta w Bułgarii: pozostałości murów rzymskich, starożytny
amfiteatr, neoromańska cerkiew św. Mariny i cerkiew św. Konstantyna i Heleny, dom Bałabanowa,
Meczet Dżumaja, minaret i XVI w. łaźnie tureckie Czifte. Przejazd do hotelu w Słonecznym Brzegu,
zakwaterowanie, w miarę możliwości popołudniowo-wieczorne plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
03.09.2018 r. – śniadanie, czas wolny na plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
04.09.2018 r. – śniadanie. Czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja. Po kolacji przejazd do
Neseberu, który w 1956 r. został uznany za rezerwat architektoniczny i archeologiczny, a od 1983 r.
został wpisany na listę UNESCO. Po zwiedzaniu powrót do hotelu. Nocleg.

05.09.2018 r. - śniadanie, czas wolny na plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
06.09.2018 r. – śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. W miarę możliwości czasowych krótkie
plażowanie, a następnie przejazd do Warny- największego miasta Bułgarii nad Morzem Czarnym.
Zobaczymy tu: Mauzoleum króla Władysława Warneńczyka, Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy, Park
Nadmorski. Następnie przejazd do monastyru Aładża- wykuty w piaskowcu monaster, składa się z
wykutych w wielokolorowym masywie skalnym cel i pieczar, historią sięga pierwszego państwa
bułgarskiego. Przejazd na terytorium Rumunii. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Bukaresztu.
Obiadokolacja i nocleg.
07.09.2018 r. – śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do miejscowości Sinaia zwanej
„Perłą Karpat Południowych”, gdzie atrakcją jest pałac Peles – uważany za najpiękniejszy z zamków
rumuńskich i przyciągający swą architektura wielu turystów z całego świata. Następnie przejazd do
Brasova i zwiedzanie rozległego Starego Miasta m.in. Czarnego Kościoła (rum. Biserica Neagra).
Przejazd do Sighisoary –gdzie, gdzie w centrum znajduje się przykład wspaniale ufortyfikowanego
średniowiecznego grodu, wpisanego na listę UNESCO. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie i nocleg.
08.09.2018 r. - śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do miejscowości Cluj- Napoca.
Zwiedzanie miasta: pałac węgierski –barokowy , z XVIII w., kościół św. Michała- największy w kraju,
Plac Avrama Iancu, Plac Unii . Przejazd do miejscowości Oradea i krótki spacer po mieście, gdzie
można zobaczyć największa barokową katedrę w Rumunii, Biserica cu Luna – wyjątkowy kościół z
mechanizmem wskazującym fazy księżyca, secesyjny hotel Vultural Negru. Wyjazd w drogę powrotna
do Polski.
09.09.2018 r. – przyjazd do Przemyśla w godzinach rannych.

Koszt wycieczki dla członków Klubu PTTK

- 1470 zł/os. + 140 euro

Koszt dla osób niezrzeszonych w PTTK

- 1820 zł/os. + 140 euro

Cena zawiera: przejazd komfortowym autokarem klasy LUX (WC, DVD, klimatyzacja), 7 noclegów (4 x w hotel w
Słonecznym Brzegu, 1 x w hotelu tranzytowym w Serbii, 2 x w hotelach w Rumunii) w hotelach min.*** w
pokojach 2-3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, wyżywienie wg. programu: śniadania i obiadokolacje,
opieka pilota-przewodnika na całej trasie, przewodników lokalnych, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
ubezpieczenie KL/NNW. Kalkulacja na 45 osób. Oferta przygotowana przy współpracy BT z Nowego Sącza.

Zapisy z wpłatą 500 zł tytułem rezerwacji w Oddziale PTTK w Przemyślu ul. Waygarta 3
do 16 kwietnia 2018 r. Po w/w terminie rezygnacja możliwa po znalezieniu innej osoby na miejsce
rezygnującego. Pozostałą kwotę należy wpłacić do 6 sierpnia 2018 r. Liczy się kolejność zapisów .
Przy zapisie wszyscy podają do zameldowania w hotelach i ubezpieczenia: imię i
nazwisko, adres, pesel, nr paszportu i tel. (do ew. kontaktu). Dodatkowych informacji udziela
Elżbieta Sawicka (tel. 609045446).

Zarząd Klubu PTTK „Pod Ciuchcią”

