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Nyaralás és kirándulás Bulgáriában
2017. július 21-30.


1. nap: Gyûlekezõ 00:45-tõl a DOMUS parkolóban, majd indulás 1:00-kor Szerbián keresztül Bulgáriába.. Szófia (délutáni városnézés Alexander Nevszki tér és környéke, székesegyház, Szent Szófia templom, városi kert, Banya Basi dzsámi, Elnöki palota).

2. nap: Rila (rilai kolostor, az UNESCO világörökség része). – Utazás a tengerparti szállásra.

3. nap: Egész napos pihenés a tengerparton.

4. nap: Kaliakra fok (gyönyörû kilátással a tengerre) – Balcsik (Botanikus kert és Mária királyné nyári rezidenciája).
5. nap: Egész napos pihenés a tengerparton.

6. nap: Várna (Szûz Mária mennybemenetele-székesegyház, Tengeri park, Tengerészeti Múzeum, Akvárium, Delfinárium - Delfin show, Hunyadi János szobra, Ulászló király sírkamrája) – Pobiti Kamani (Kõsivatag, Bulgária egyetlen sivatagi területe). – Aladzsa  (Szentháromság sziklakolostor)

7. nap: Egész napos pihenés a tengerparton.

8. nap: Neszebar (óváros, az UNESCO Világörökség része; Szélmalom, Pantokrator-templom, Eleuszi Szûz Mária-bazika romjai) – Burgasz (Szt. Cirill és Metód-Székesegyház) – Ravadinovo (A balkáni Disney kastély)

9. nap: Indulás haza a tengerpartról. – Plovdiv (séta a belvárosban: Imaret-mecset, Dzsumaja-dzsámi, Római színház) – Rozino és Kazanlak között rövid megálló a Rózsák Völgyénél – Szófia

10. nap: Belogradchik, a bizarr sziklák között megbúvó erõd. Utazás a fenséges Duna szorosba a Vaskaputól a Galambóc váráig. – Érkezés Pécsre az éjszakai órában.
 
Utazás: légkondicionált autóbusszal, 2 sofõrrel
Étkezés: félpanzió
Szállás: *** Hotelben 2 éjszaka Szófiában 7 éjszaka a tengerparton (2 fõ/szoba elhelyezéssel)
187.600 Ft/fõ (40 fõ esetén), amely tartalmazza az utazást, szállást, a 9 reggelit és 9 vacsorát csoportvezetést, szervezési költséget.
	1 ágyas felár: 50.000 Ft

Az ár nem tartalmazza a belépõ díjakat, az idegenforgalmi adót és az utasbiztosítást!

Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie érvényes utasbiztosítással, melyet irodánknál meg lehet kötni, akár csoportos kedvezménnyel is. Vagy nyilatkozat kitöltésével igazolni kell azt, hogy az utazás idejére rendelkeznek érvényes utasbiztosítással!


