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Wyjazd z umówionego miejsca około godziny 04:30, następnie 
nocny przejazd przez Czechy i Słowację. W godzinach południowych przyjazd 
do Budapesztu, zwiedzanie rozpoczniemy od Wzgórza Zamkowego: 
Zamek Królewski, który przez 700 lat był siedzibą węgierskich królów, 
Fontanna Macieja, Kościół Macieja, Baszty Rybackie, z których można 
podziwiać panoramę miasta. Następnie przejazd pod Parlament – symbol 
miasta (zwiedzanie z zewnątrz), Opera, Bazylika Św. Stefana miejsce 
przechowywania najważniejszej węgierskiej relikwii. Przejście na obiad, po 
niej nocny przejazd przez Serbię w kierunku bułgarskiej stolicy. 

 
Przyjazd do Sofii, śniadanie, po nim zwiedzanie stolicy kraju. 

Podczas spaceru po mieście zapoznamy się z jej historyczną częścią, zobaczymy 
m.in. Sobór Św. Aleksandra Newskiego - największą cerkiew na Bałkanach 
z pozłacanymi kopułami oraz 12 ciężkimi dzwonami, Uniwersytet Sofijski, 
Teatr Narodowy, Budynek Parlamentu, Pałac Prezydencki, podziemne 
pozostałości starej Serdiki, ulica Witosza i Pałac Kultury , Cerkiew Św. 
Zofii – najstarsza świątynia, Cerkiew Św. Mikołaja, Cerkiew Św. Niedzieli, 
Teatr Narodowy, Wielki Meczet z XV. Spacer ulicami Sofii zakończymy przy 
Cerkwi p.w. Św. Jerzego – najstarszym budynku stolicy w okolicy meczetu 
Bania Baszi Dżamija i Hali Targowej. Czas wolny po nim wyjazd w stronę 
kompleksu Św. Konstantyna i Eleny, na trasie obiadokolacja. Przyjazd do 
hotelu Aurora ***/****, zakwaterowanie i nocleg. 

 
Śniadanie, po nim przejazd do Warny, letniej stolicy kraju. 

Następnie spacer po mieście, podczas którego zobaczymy: Katedralną Cerkiew 
Zaśnięcia Bogurodzicy, Mauzoleum Warneńczyka, Park Nadmorski, Port 
warneński, Łaźnie Rzymskie i Muzeum Archeologiczne z ekspozycją 
najstarszego obrobionego złota na świecie. Powrót do hotelu na obiad, po 
nim plażowanie i kąpiele morskie. Po nich obiadokolacja i nocleg. 

 
Śniadanie, przejazd do Neseberu najstarszego miasteczka 

bułgarskiego, określanego mianem „bułgarskiej perły Morza Czarnego”, 
położona na niewielkim półwyspie miejscowość została wpisana na Listę 
UNESCO, spacer wąskimi uliczkami i podziwianie zabytkowej starówki i portu. 
Po drodze krótki pobyt w  największym  kurorcie nadmorskim  w  Bułgarii 
w Słonecznym Brzegu. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

 
Śniadanie, po nim przejazd do Bałcziku, którego główną 

atrakcją turystyczną jest Pałacyk królowej Marii Rumuńskiej z okalającym 
go ogrodem. Letnia rezydencja królowej Marii, zwana jest też "Cichym 
gniazdem", zaprojektowana przez włoskich architektów, łączy w sobie 
kombinacje wpływów orientalnych, chrześcijańskich, antycznych i zachodnich. 
Ogród podzielony jest na kilka części, w jednej znajduje się imponująca, licząca 
ponad 250 gatunków i kolekcja kaktusów. Kolejno przejazd na Półwysep 
Kaliakra czyli najdalej w morze wysuniętej części Bułgarii. Przy odrobinie 
szczęścia można stąd wypatrzyć pływające delfiny. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg. 

 
Śniadanie, po nim wykwaterowanie z hotelu, przejazd do 

Bukaresztu określanego mianem „Paryża Bałkanów”. Spacer po mieście: Łuk 
Triumfalny, cerkiew Cretulescu, Pałac Parlamentu, Pałac Primaveri i Pałac 
Cotrceni czyli siedziba Prezydenta Rumunii, spacer po starówce miasta. 
Po zwiedzaniu obiad, następnie wyjazd w drogę powrotną przez Rumunię 

 i Węgry w kierunku Słowacji. 

Bałkański Express 
27.05-02.06.2019. 
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Przyjazd do Bratysławy, śniadanie, po nim spacer po mieście 
rozpoczniemy od deptaku przy Dunaju, kolejno parlament i Wzgórze 
Zamkowe, następnie  Katedra św. Marcina -  miejsca  koronacji  królów  
z dynastii Habsburgów, Rynek Główny z Rynkiem Franciszkanów, Pałac 
Prymasowski, Stary Ratusz (Radnice), Brama Michalska. Następnie wyjazd 
w drogę do Polski, Powrót w godzinach nocnych. 

 
Cena: 1300 zł/os. 
przy 50 osobach 

 
 

CENA WYCIECZKI 
OBEJMUJE: 

Cena: 1330 zł/os. 
przy 45 osobach 

 

- zakwaterowanie: 4 noclegi w Hotelu Aurora***/**** Św. Konstantyn i Elena 
pokoje 4  osobowe z łazienkami 

- wyżywienie: 2 śniadania na trasie ( Sofia i Bratysława), 
2 obiadokolacje na trasie( Budapeszt i Bułgaria), 1 obiad Bukareszt, 

- podczas pobytu w Hotelu Aurora***/**** wyżywienie All 
inclusive light z napojami bezalkoholowymi 

- ubezpieczenie NNW, KL i bagaż Signal Iduna oraz TFG 
- przejazd komfortowym autokarem 

- opieka 1 wychowawcy na 15 uczniów + 1 kierownika wycieczki 
- opieka pilota 

- taksa klimatyczna w cenie!!! 
- opieka lokalnego przewodnika w miejscach tego wymagających 

- realizacja programu turystycznego 
 
 
 

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów: 8 -10 euro/os 
 

ZAKWATEROWANIE 
 

Hotel  Aurora***/****   znajduje   się   w   czarnomorskim   kurorcie  
Św. Konstantyn i Elena. Hotel oferuje pokoje z balkonem i dostępem do 
telewizji kablowej, usytuowane w odległości krótkiego spaceru od 
piaszczystej plaży. Kompleks Aurora składa się z 2 budynków. Wszystkie 
pokoje wyposażone są w wannę i małą lodówkę, a z niektórych roztacza się 
także widok na morze. Hotelowa restauracja przez cały dzień serwuje dania 
kuchni lokalnej i międzynarodowej w formie bufetu. Napoje są dostępne w 
barze przy basenie. Goście mogą zrelaksować się na słonecznym tarasie, 
przy odkrytym basenie lub skorzystać z wielu atrakcji, do których należy 
tenis stołowy, bilard, rzutki oraz jazda na rowerze. W całym hotelu jest 
dostępny bezprzewodowy internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga! Program jest ramowy i może ulec zmianie wg sugestii grupy. 
Szczegółowy program ustala Pilot. 

Oferta została skalkulowana przy min. 50 i 45 osobach płacących. 
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