Wycieczka do Serbii, Bułgarii i Rumunii
I dzień – 29.08.2019 - przejazd Polska – Serbia
Wyjazd z Chrzanowa, przejazd do Serbii - Novi Sad, zakwaterowanie
w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

II dzień – 30.08.2019 – Serbia : Mansija, Park Nar. Derdap
Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie klasztoru Manasija - jednego z
najstarszych w Serbii. Dalsza podróż przez Park Narodowy Derdap obejmuje 100-kilometrowy odcinek doliny Dunaju, co czyni go
najdłuższym kanionem rzecznym w Europie. Żelazne Wrota ( Żelazna
Brama) to najwęższy i najciekawszy jego odcinek rozdzielający
Karpaty i Góry Wschodnioserbskie. Przejazd przez Przełom
Obiadokolacja i nocleg w okolicach Zajecar w Serbii.

III dzień – 31.08.2019 - Skalne miasto Belogradczik, Sofia
Śniadanie. Wyjazd do „Skalnego Miasta”i Skalnego zamku k. miasta
Belogradczik. Dalsza podróż do Sofii – stolicy Bułgarii malowniczo położonej u stóp masywu gór Witosza.
Objazd miasta autokarem i krótki spacer, podczas którego zobaczymy główne zabytki miasta – Teatr
Narodowy, Pałac Prezydencki, Cerkiew Świętej Niedzieli, Katedra św.
Aleksandra Newskiego . Obiadokolacja i nocleg w okolicach miasta
Płowdiw.

IV dzień – 01.09.2019 - Płowdiw, Słoneczny Brzeg
Śniadanie, zwiedzanie Płowdiw- dawnej stolicy bułgarskiej Tracji zabytkowa część miasta, pozostałości murów rzymskich, amfiteatr,
cerkwie, meczet z XV wieku oraz tureckie łaźnie. Przyjazd do
Słonecznego Brzegu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

V dzień- 02.09.2019 - Neseber, Słoneczny Brzeg
Śniadanie, odpoczynek w Słonecznym Brzegu, obiadokolacja.
Wieczorem wycieczka do Neseberu - miasto-muzeum, od 1983 roku
wpisane na listę UNESCO. Unikatowe cerkiewki, starożytne mury
obronne, ciekawa architektura, wąskie, brukowane uliczki, nastrojowe
kawiarenki nad brzegiem morza tworzą niepowtarzalną atmosferę
miasteczka.

VI dzień – 03.09.2019 - odpoczynek
Śniadanie, odpoczynek w Słonecznym Brzegu, obiadokolacja, nocleg.

VII dzień – 04.09.2019 - Sozopoł. Zamek Ravadinovo
Śniadanie, wyjazd do Sozopolu – malowniczego bułgarskiego
miasteczka położonego niedaleko Burgas, słynącego z pięknej Starówki
oraz ciekawej zabudowy. Zwiedzanie zamku Ravadinovo jednego z
najpiękniejszych w Bułgarii. powrót na obiadokolację i nocleg.

VIII dzień – 05.09.2019 – groty Ivanovo, Bukareszt, Predeal
Śniadanie w formie prowiantu, wyjazd o godz. 06:00 do Ivanova –
zwiedzanie grot i klasztorów skalnych. Przyjazd do Bukaresztu –
krótkie zwiedzanie miasta - zwanego „Małym Paryżem Europy
Wschodniej”: Łuk Triumfalny, Cerkiew Patriarchy – siedziba Patriarchy
Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej, Pałac Parlamentu – jeden z największych budynków na świecie.
Przyjazd na obiadokolacja i nocleg do Predeal w rumuńskich Karpatach.

IX dzień – 06.09.2019 Transylwania : Sinaia, zamek Drakuli, Brasov, kościół obronny
Śniadanie, zwiedzanie Brasova, najpiękniejszego miasta Rumunii rynek wraz z ratuszem, cerkiew prawosławna, cerkiew Św. Mikołaja,
mury miejskie, kościół św. Bartłomieja, czarny Kościół, przejazd do
Prejmer - najpiękniejszy kościół obronny w Transylwanii UNESCO.
Dalsza podróż do Sinai - „Perły Karpat”, słynnego uzdrowiska i
ośrodka narciarskiego, krótki spacer – Pałac Peles zbudowany w stylu
niemieckiego renesansu, pałacyk Pelisor. Powrót na obiadokolację i
nocleg do Predeal.

X dzień – 07.09.2019 - zamek Drakuli – Bran, zamek krzyżacki, trasa Trasnfogaraska
Śniadanie, przejazd do Bran, zwiedzanie Białego Zamku zwanego
również zamkiem Drakuli, postój w Raśnovie pod jedynym w swoim
rodzaju zamkiem krzyżackim, zbudowanym dla ochrony przed
najazdami wrogów. Dalszy przejazd słynną widokową Drogą
Transfogarską (dostępność trasy uzależniona od warunków
pogodowych). Przyjazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Sibiu.

XI dzień - „Rumuński Kraków” + najpiękniejszy zamek
Śniadanie, zwiedzanie Sibiu – miasta artystów, spacer po miescie –
XVI-wieczny ratusz, kościół Jezuitów, żelazny Most Kłamców, przejazd
do Hunedoary – średniowieczny zamek – uważany za najpiękniejszy w Rumunii. Przyjazd na
obiadokolację i nocleg do Oradei.

XII dzień – 09.09.2018 – Oradea, powrót do Polski
Śniadanie, zwiedzanie Oradei – miasto słynie z pięknej secesyjnej
zabudowy. Powrót do Chrzanowa w późnych godzinach nocnych
(możliwy ewentualnie pobyt w termach w Baile Felix – wówczas powrót
do Polski następnego dnia 10.09 rano) .

CENA = 2.450 - zł/os

grupa min 44 osoby

Cena obejmuje :









przejazd autokarem LUX,
11 noclegów w hotelach 3 * , pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami,
11 śniadań, 11 obiadokolacji,
ubezpieczenie TU Gothaer NNW (do 10.000-zł/os) i KL (do 40.000 - zł/os)
opieka pilota na cała trasę
składkę na TFG – Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
wszystkie opłaty drogowe i parkingi
podatek VAT

Cena nie obejmuje :



biletów wstępu i lokalnych przewodników- ok 35-50 Euro/os
obiadokolacji w drodze powrotnej na Węgrzech - koszt od 10 Euro/os .

ORGANIZATOR :
Biuro Podróży Polan Travel Bielsko-Biała
biuropodrozy@polan-travel.com.p
tel 33 81 19 550

www.polan-travel.com.pl

