Maciek - 537 444 242

Nr zezw. Urzędu Wojewódzkiego 408

TURCJA, BUŁGARIA
SAMOLOT

BAJECZNY STAMBUŁ
ORAZ WYPOCZYNEK W BUŁGARII
Cena: 2400 zł + 160 eur

TERMIN: 24.06-01.07.2020 r.

Świadczenia:

przelot samolotem na trasie Pyrzowice-Burgas/Burgas-Pyrzowice (Bulgarian Air Charter)

20 kg bagaż główny i 5 kg bagaż podręczny

autokar Burgas - Stambuł i Stambuł- Słoneczny Brzeg

transfer ze Słonecznego Brzegu na lotnisko w Burgas

3 noclegi w Stambule

4 śniadania - bufet i 3 obiadokolacje serwowane w Stambule

3 noclegi w Słonecznym Brzegu w hotelu KOTVA****

opcja all inclusive w hotelu Kotva w Słonecznym Brzegu

opieka pilota

ubezpieczenie NNW i KL i opłata na fundusz gwarancyjny

podatek VAT

przewodnicy lokalni, bakszysz, słuchawki, transport komunikacją miejską,

wstępy: rejs po Bosforze, Hagia Sophia, Top Kapi, Dolma Bahce

wiza turecka

PROPONOWANY PROGRAM
I DZIEŃ
Zbiórka na lotnisku w Pyrzowicach w godzinach wieczornych, przelot do Burgas w Bułgarii, lądowanie około
godziny 23.30 czasu miejscowego, zbiórka na lotnisku w Burgas, przesiadka do autokaru i wyjazd
w kierunku granicy tureckiej.
II DZIEŃ
Przyjazd do Stambułu, śniadanie, pozostawienie bagaży i rozpoczęcie zwiedzania - przejazd tramwajem
w kierunku Złotego Rogu, rejs po Bosforze (ok. 1,5 h) na statku można wypić herbatę i podczas rejsu
podziwiać panoramę miasta (brzeg europejski jak i azjatycki), następnie przepłyniemy pod mostem
bosforskim łączącym dwa kontynenty. Po rejsie czas wolny oraz czas na zakupy na jednym z najstarszych
bazarów, gdzie można odczuć atmosferę starych targowisk przeplatanych cudowna wonią ziół i przypraw. Po
zakupach przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i czas wolny, nocleg.
III DZIEŃ
Śniadanie, spacer w kierunku Hipodromu - dawnego toru wyścigowego wybudowanego za czasów
Konstantyna Wielkiego w IV w. i przejście na Plac Zebrań oraz wejście do Błękitnego Meczetu wybudowanego dla sułtana Ahmeda I jako najwspanialszy przykład architektury klasycznej XVII w.
Następnie, zwiedzimy zadziwiającą rezydencję władców Imperium Ottomańskiego Top Kapi - pierwszy
Palac Sułtański zbudowany po zdobyciu Konstantynopola, następnie wizyta w Hagia Sophia - w Kościele
Mądrości Bożej wybudowanym w 537 r. dla cesarza bizantyjskiego Justyniana Wielkiego. Zobaczymy również
wyjątkowe fragmenty mozaik pamiętające czasy świetności Bizancjum. Po zwiedzaniu zrobimy sobie również
czas wolny m.in. na Grand Bazarze z możliwością zakupów. Powrót do hotelu, obiadokolacja, czas wolny, a
dla chętnych Stambuł by night, nocleg.

IV DZIEŃ
Śniadanie, następnie przejazd tramwajem na kabatas, podejście i wizyta Dolmabahce Palace - drugim
pałacu sułtańskim a pierwszym pałacu prezydenckim, gdzie poza komnatami mieszkalnymi sułtanów będzie
min. można podziwiać 4,5 kg żyrandol podarowany przez królową Anglii Wiktorię, następnie czas wolny,
powrót do hotelu, obiadokolacja oraz ostatnie wyjście na „Stambuł by night”, nocleg.
V DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na granicę turecko-bułgarską, odprawa, przejazd w kierunku
Słonecznego Brzegu oraz zwiedzenie na trasie Neseberu - jednej z najstarszych osad, pięknie
umiejscowionej nad morzem Czarnym. Spacer wąskimi uliczkami starego miasta, następnie wizyta w winiarni
połączona z niewielką degustacją i możliwością zakupienia wyrobów winnych. Przyjazd do hotelu Kotva w
Słonecznym Brzegu, zakwaterowanie, kolacja na bufecie all inclusive, w tym napoje bezalkoholowe i
lokalne napoje alkoholowe.
VI i VII DZIEŃ
Dni wolne, plażowanie, korzystanie z infrastruktury obiektu, all inclusive.
VIII DZIEŃ
Śniadanie, korzystanie z infrastruktury ośrodka, wykwaterowanie, obiad, przejazd na lotnisko Burgas,
powrót do Pyrzowic w godzinach wieczornych i zakończenie imprezy.
Uwaga: W TRAKCIE TEJ IMPREZY WYMAGANY JEST PASZPORT
All Inclusive obejmuje:
Korzystanie z basenów: o rozmiarach 25/12,5 m. kw. z brodzikiem dla dzieci, Mini aquapark z basenem
z ślizgawkami dla dorosłych i jacuzzi i z 2 basenami z ślizgawkami dla dzieci. Parasole, leżaki przy basenach,
WiFi przy recepcji i w pokojach.
Posiłki w formie bufetu: śniadanie – 07.30-10.00 w podstawowej restauracji hotelu, obiad – 12.30-14.30 w
podstawowej restauracji hotelu, kolacja - 18.00 – 21.00 w podstawowej restauracji hotelu Podczas
śniadania – ciepłe napoje, napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, woda z automatu), szampan.
Podczas obiadu i kolacji – bułgarskie napoje alkoholowe, szampan, wino, piwo, napoje bezalkoholowe
(gazowane, niegazowane, woda z automatu), ciepłe napoje. Bar „Kotva” 11.00-17.00 - kanapki, słodycze,
lody, owoce 10.00-22.30 - bułgarskie napoje alkoholowe i bezalkoholowe, ciepłe napoje, piwo, wino, koktajle
Lobby bar 10.00-22.30 - bułgarskie napoje alkoholowe i bezalkoholowe, ciepłe napoje, piwo Animacja programy rozrywkowe i animacja - 6 razy tygodniowo.

