
WACTUR TRAVEL s.c. 
ul. Długosza 34 
33-300 Nowy Sącz  

tel. 18 443 79 80 
e-mail: kontakt@wactur.com.pl  
www.wactur.com.pl 

 

BUŁGARIA TURCJA Święto Róż  31.05- 09.06.2019 od: 1800 PLN 
 

Program ramowy: 
  

Dzień 1 (Piątek) /31.05.2019/  
Wyjazd z Nowego Sącza o godz. 4:00 (z pozostałych miast wg. rozkładu jazdy). Przejazd tranzytowy przez 
Słowację, Węgry, Serbię do Bułgarii.  
 
Dzień 2 (Sobota) /01.06.2019/  
Przerwa na poranną toaletę i śniadanie. Wizyta w Dolinie Róż - różobranie, zapoznanie się z produkcją różaną, 
zwiedzanie nowoczesnego- autentycznego zakładu produkcji wyrobów różanych- testowanie olejków eterycznych, 
poczęstunek likierem różanym, ciastem różanym. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 3 (Niedziela) /02.06.2019/  
Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Doliny Róż - uczestnictwo w karnawałowym show związanym ze 
świętem róż, z bogatym programem folklorystycznym. Przejazd na terytorium Turcji nad Morze Marmara. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 4 (Poniedziałek) /03.06.2019/  
Śniadanie. Pobyt wypoczynkowy nad morzem. Obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 5 (Wtorek) /04.06.2019/  
Śniadanie. Pobyt wypoczynkowy nad morzem. Obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 6 (Środa) /05.06.2019/  
Śniadanie. Pobyt wypoczynkowy nad morzem. Obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 7 (Czwartek) /06.06.2019/  
Śniadanie. Pobyt wypoczynkowy nad morzem. Obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 8 (Piątek) /07.06.2019/  
Śniadanie. Pobyt wypoczynkowy nad morzem. Obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 9 (Sobota) /08.06.2019/  
Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w kierunku Polski. Postój w Edirne - starożytnym Adrianopolu - 
zwiedzanie Meczetu Selime słynnego architekta Sinnana, czas wolny na zakupy. Przejazd przez terytorium Bułgarii, 
Serbii lub Rumunii, Węgier, Słowacji do Polski.  
 
Dzień 10 (Niedziela) /09.06.2019/  
Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. 
 

Świadczenia w cenie: Cena nie zawiera: 
  

-> Przejazd komfortowym autokarem klasy LUX (WC, 
DVD, Klimatyzacja),  
-> 7 noclegów w hotelach min. *** w pokojach 2-,3- 
osobowych z pełnym węzłem sanitarnym,  
-> Wyżywienie wg programu,  
-> Opiekę pilota przewodnika,  
-> Kawę oraz herbatę podczas przejazdów.  
-> Ubezpieczenie (NW, KL). 

-> Biletów wstępów, przewodników lokalnych, opłat 
wizowych, taks klimatycznych oraz zestawów TOUR-
GUIDE: 35 EUR/os - obligatoryjnie płatne u pilota w 
autokarze.  
-> Dopłaty do pokoju 1-osobowego (+ 480 PLN/os),  
-> Napoi do kolacji,  
-> Świadczeń nie wymienionych w ofercie. 

 

 

 

 

 

 

  


