Poniedziałek
2. a) Bałczik +
Kaliakra
5. Rumunia+
Delta Dunaj+
Konstanca

Wtorek
2 .Bałczik
Kaliakra
+Wieczór
bułgarski
1.Warna
Delfinarium
6. Istambuł

Środa
3. Nesebyr

Czwartek
1.Warna
Delfinarium

Sofja, Płowdiw,
klasztory- 2 dni

Istambuł 2 dni

7. Jeep Safari

7. Jeep Safari

Wilikie
Tyrnowo,
dźwięk świateł,
klasztory
7. Jeep safari

8. Jachty - piknik

8. Jachty piknik

8. Jachty –
piknik

Piątek
2. a)Bałczik+
Kaliakra

Sobota
3.
Nesebyr

6. Istambuł –
1 dzień

2.Bauczik
Kaliakra
+Wieczór
bułgarski
7. Jeep
safari
8. Jachty piknik

7. Jeep safari

7. Jeep safari

8. Jachty - piknik

8. Jachty piknik

Niedziela
4. Nesebyr+
Sozopol
+rejs
statkiem

7. Jeep
safari
8. Jachty piknik

1.Warna
Delfinarium
30 euro

Wyjazd około godziny 14 , Przyjazd do delfinarium na ok godzinne show
Delfinów, zwiedzanie objazdowo warny , czas wolny na zakupy przy
katedrze

2.Bauczik+Kaliakra
+ Wieczór BG
47euro
2. a) (bez wieczoru)
28 euro

Wyjazd około godziny 13 , przyjazd do Bałcziku zwiedzanie rezydencji
królowej Marii , ogród botaniczny , pokaz wyrobów glinianych ,
zwiedzanie przylądku Kaliakra (bez kolacji powrót ok. 18) , wieczór
bułgarski powrót ok 22- 23 : 00

3.Neseber
38 euro z obiadem ,
33 bez obiadu

Wyjazd ok. godziny 8 : 00 przyjazd do miasta położonego na wyspie (800
m na 300 m ) - Nesebyru na ok. godzinie 11:00 zwiedzanie Nesebyru z
przewodnikiem , obiad, czas wolny , powrót do hotelu na ok. godzin18:00.

4.Neseber+Sozopol +
Rejs statkiem
47 euro z obiadem
42 euro bez obiadu

Wyjazd w godzinach porannych , zwiedzanie Nesebyru , rejs statkiem+
obiad , przyjazd do Sozopolu zwiedzane Sozopolu, powrót do hotelu na ok
21:00

5.Rumunia+
Mamaja+ Konstanca

Wyjazd z hotelu w godzinach porannych przyjazd do Konstancy rejs
Dunajem+ obiad , ciekawa przyroda, zwiedzanie i czas wolny w
Konstancy przyjazd do hotelu w godzinach wieczornych ,

42 euro
6.Istambuł - 1 dzień
70 euro z posiłkami
57 bez posiłków

Istambuł – 1dzień – wyjazd wieczorem, przejazd do Istambułu rano ok.
7.00. Zwiedzanie objazdowo miasto, wstęp do Błękitnego Meczetu,
Hipodrom, przejazd na stronę azjatycka, Obiad, czas wolny na
największym bazarze - Kapała Czarszija. Wieczorem wyjazd w stronie
Bułgarii. Powrót do hoteli w godzinach porannych

7.Jeep Safari
25 euro

SAFARI – ½ dnia, jeep safari po górach i wioskach bułgarskich, tradycje,
piknik – obiad w Bułgarskich rytmach – super zabawa

8. Jachty piknik
27 euro

Morska przygoda - łowienie ryb + relaks– 3 - 5 godz.( łowienie ryb,
kąpieli, opalanie, obiad).

