
 

 

 

Biuro Turystyczne „HUBTOUR”  

www.hubtour.pl  hubtour@poczta.onet.pl 

 

 

ul. JAGIELLOŃSKA 86 

70 - 437 SZCZECIN 
tel. 0048  91 433 81 00 

tel / fax. 0048  91 488 88 19 

POLAND 

 

10  DNIOWA  WYCIECZKA 
BUŁGARIA, BELGRAD, BUDAPESZT, SOFIA, ISTAMBUŁ 

 

 

TERMIN:  20-29.07.2016                        CENA: 1490 ZŁ 

                                                                                                           

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
- transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami. 

- 2 noclegi tranzytowe w hotelu *** w Belgradzie lub okolicach. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami. 

- 2 śniadania przy noclegach tranzytowych w Belgradzie. 

- 5 noclegów w hotelu **/*** w Bułgarii w miejscowości nad Morzem Czarnym. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami. 

- 5 śniadań i 5 obiadokolacji w hotelu w Bułgarii. 

- opieka pilota – przewodnika. 

- opłaty drogowe, parkingi, autostrady. 

- wycieczki wg programu.  

-     ubezpieczenie KL i NW 
 

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień - zbiórka ok godz. 23.30 w Żorach, wyjazd ok. 23.30 Przejazd do Serbii do Belgradu. 

2 dzień - przyjazd około południa do Belgradu, zwiedzanie miasta: stare miasto ze śladami architektury tureckiej, 

zbudowana  

               przez Turków Osmańskich twierdza Kalemegdan, zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 

3 dzień - po śniadaniu rano wykwaterowanie z hotelu, przyjazd wieczorem do Bułgarii nad Morze Czarne, zakwaterowanie, 

               obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień - śniadanie, wycieczka do Burgas i Nessebyru, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień - śniadanie,  dzień wolny, obiadokolacja, nocleg. 

6 dzień – śniadanie, dzień wolny lub wycieczka  do Istambułu /wyjazd ok. 1.00 w nocy do Turcji, przyjazd rano do 

Istambułu, następnie zwiedzanie m.in.: Meczet Hagia Sofia, Pałac Topkapi, Błękitny Meczet, Hipodrom, Wielki 

Bazar, przejazd powrotny do hotelu w Bułgarii. Planowany powrót do Bułgarii w godzinach nocnych, kolacja, 

nocleg. 

7 dzień - śniadanie,  dzień wolny, obiadokolacja, nocleg.  

8 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Belgradu, po drodze zwiedzanie Sofii: Kościół Św. Jerzego,  

               Cerkiew Mądrości Bożej, spacer po mieście, dalej przejazd do Belgradu,  

               wieczorem przyjazd do hotelu w Belgradzie, zakwaterowanie, nocleg.   

9 dzień – śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Budapesztu, zwiedzanie miasta: Wzgórze Gellerta, Pałac Budański, 

Baszta Rybacka, Kościół Macieja, Zamek Królewski, Most Łańcuchowy, Bazylika Św. Stefana, wyjazd z 

Budapesztu w godzinach nocnych ok. 24.00. i  przejazd w kierunku Polski.  

10 dzień - przewidywany powrót w godzinach ok. 9.00 rano. 

 

UWAGI:  
- kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie. 

- kieszonkowe na wstępy do zwiedzanych obiektów oraz opłatę klimatyczną pokrywają uczestnicy: ok. 90 EURO. 

- *osoby udające się na wycieczkę do Istambułu w dzień wycieczki otrzymują suchy prowiant zamiast śniadania i obiadokolacji 

- koszt wizy Tureckiej pokrywają uczestnicy: ok. 20 EURO (wymagany paszport musi być ważny co najmniej 6 

miesięcy od daty wjazdu do Turcji) 

- limit bagażu wynosi:  bagaż główny do 20 kg na osobę + bagaż podręczny do 10 kg na osobę.  

        KAŻDY DODATKOWY KG NADBAGAŻU PŁATNY  W KWOCIE 20 ZŁ.  

 

WARUNKIEM ZAPISU NA WYCIECZKĘ JEST WPŁATA 200 ZŁ OD OSOBY DO 15.04.2016 

mailto:hubtour@poczta.onet.pl

