
Zakwaterowanie: Pokoje typu STANDARD 2-osobowe (możliwość dostawki). Wyposażone  
są w łazienki (prysznic lub wanna, umywalka, WC, suszarka do włosów), klimatyzację, TV-SAT, 
minibar (płatny), balkon ze stolikiem i 2 krzesłami, WiFi. Pokoje wygodne, elegancko umeblowane  
w pastelowych barwach. 
Wyżywienie: All Inclusive: śniadanie (7:30-10:00), obiad (12:30-14:30) i kolacja (18:30-21:00)  
w formie bufetu. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe (11:00-22:00). Przekąski (16:00-17:00). 
All Inclusive nie obejmuje importowanych napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz soków  
ze świeżych owoców. 
KONTAKT: www.kalofer.eu

Neseber-Aqua Calide-Burgas-Pomorie-Bułgarski Wieczór

Plażowanie
i zw iedzanie

BUŁGARIA-SŁONECZNA RIVIERA

HOTEL  KALOFER*** Elegancki, nowoczesny hotel 3-gwiazdkowy położony blisko centrum 
kurortu (około 10 minut Spacerem) oraz 100m. Od pięknej złocistej piaszczystej plaży (serwis plażowy 
dodatkowo płatny). Do antycznego miasteczka w Nessebar jest tylko 1500m. Okolica hotelu tętni 
życiem, w pobliżu znajdują się liczne sklepy, kawiarnie, bary i dyskoteki. W najpopularniejszym 
czarnomorskim kurorcie nie sposób się nudzić! DO DYSPOZYCJI GOŚCI: całodobowa recepcja, lobby, 
kantor wymiany walut, sejf, restauracja główna (kuchnia bułgarska i międzynarodowa), grill bar 
(dania z rusztu, owoce morza, przekąski), bar przy basenie, bar w lobby, Basen odkryty z jacuzzi, 
bezpłatne parasole i leżaki, taras słoneczny, karaoke, fitness, 2 sale konferencyjne, tenis stołowy,   
siłownia, salon urody, salon fryzjerski, mini market, sklep z upominkami.
ZA OPŁATĄ: bilard, sauna, łaźnia parowa, masaże, Spa, pralnia, opieka medyczna 24h (na życzenie)

Dla każdego uczestnika
upominek niespodzianka

Cena obejmuje:  9 noclegów
- 2 noclegi tranzytowe  w Rumunii w hotelu*** + 2 obiadokolacje i  2 śniadania 
- 7 noclegów  w hotelu ***  pokoje 2,3-osobowe z łazienkami i  TVSAT
- wyżywienie:  All  Inclusive w Bułgarii  
- transport autokarem LUX  ( klimatyzacja, bar, DVD, WC) 
- opiekę pilota - przewodnika
- ubezpieczenie NW, Kl i bagaż, Choroby Przewlekłe 
- program turystyczny
- składkę na TFG 
Cena nie obejmuje: 
- kosztu realizacji programu, biletów wstępu, przewodników lokalnych oraz 
   bułgarski wieczór - ok.40 EUR
- opłaty klimatycznej -10 EUR /pobyt 
- dopłata do pokoju 1-os.- 480 zł
UWAGI: 
- ceny obowiązują przy grupie 42-48 osób

SŁONECZNY BRZEG

Program:
1 DZIEŃ  - wyjazd we wczesnych godz.rannych. Przejazd przez Słowację, Węgry, Rumunię  
W trakcie przejazdu będą organizowane krótkie postoje. Kawa oraz herbata w autokarze  
bezpłatnie. Przyjazd do hotelu w ok. Devy w Rumunii - zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.                 
2 DZIEŃ - po śniadaniu wyjazd w kierunku Bułgarii. Przejazd do hotelu w Pomorie, 
obiadokolacja – nocleg.
2 - 9 DZIEŃ - Pobyt w Hotelu: w trakcie pobytu plażowanie, wypoczynek oraz wycieczki:
NESEBER - MIASTO MUZEUM + SŁONECZNY BRZEG - wycieczka autokarowa -zwiedzanie 
urokliwego miasta zaliczanego do pomników kultury, wpisanego na listę UNESCO. Słynie  
z przepięknej architektury, krętych uliczek, domów wykonanych z drewna i kamienia  
W programie zwiedzanie Starego Miasta, bizantyjskich kościołów średniowiecznych 
fortec. W drodze powrotnej przejazd przez SŁONECZNY BRZEG - jeden z największych 
bułgarskich kurortów.  
ŚLADEM SUŁTANA SULEJMANA - BURGAS - AQUA CALIDE TERMOPOLIS - wycieczka  
autokarowa, w trakcie której zobaczymy BURGAS - drugą nadmorską stolicę Bułgarii - gdzie 
zobaczymy stare miasto, port, molo oraz przepiękny Park Nadmorski ze słynną Galerią Rzeźb 
na świeżym powietrzu następnie przejazd do AQUA CALIDE - TERMOPOLIS - zwiedzanie 

powstałych około VI w.p.n.e jednych z największych łaźni na świecie, które Calidae  
odwiedzali wielcy tego swiata: bułgarscy carowie tureccy sułtani, Konstantyn IV, Filip II 
Macedonski. Na miejscu zobaczymy - mury obronne starożytnego miasta Terme (Trmepolis) 
- łaźnie rzymską z I wieku z ciepłym i zimnym basenem, łaźnię (hammam) Sulejmana 
Wspaniałego całkowicie zrekonstruowaną. 
W CIENIU ORIENTU – POMORIE i SPA POD CHMURKĄ NAD JEZIOREM ATANASOWSKIM -  
wycieczka autokarowa w trakcie której, zwiedzimy POMORIE-popularna miejscowość 
wypoczynkowa położona u wybrzeży Morza Czarnego, na wąskim skalistym półwyspie, 
wychodzącym 3,5 km w morze. Zobaczymy najsłynniejsze zabytki Cerkiew Św. 
Bogurodzicy, średniowieczny Monastyr Św. Georgi z bogatą kolekcją ikon, islamskie  
meczety i prawosławne cerkwie oraz słynny tracki Kurhan. Następnie udamy się nad 
malownicze, lagunowe Jezioro Atanasowskie ze słoną wodą, które jest ciekawostką 
regionu. Część jeziora wykorzystana jest do bezpłatnych zabiegów leczniczych  
i kosmetycznych, bardzo popularnych wśród  zagranicznych turystów. 
Tutaj czeka na nas: PRZYJEMNOŚĆ  DLA CIAŁA - SPA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU. Zamiast 
tradycyjnego spa, białych kafelków i sterylnych pomieszczeń proponujemy plener, błękit 
nieba, nieograniczoną przestrzeń, szum wiatru, zapach trawy - pełen relaks  w osobliwych 
wannach z naturalną solanką świetnie działającą na ciało i zmysły. 
Przepis na dobre samopoczucie - zabieg trójfazowy:
1.Kąpiel Afrodyty w naturalnej solance – lewitowanie  na basenach
2.Błotne tatuaże z  pełnym relaksem  w słońcu.
3.Masaż w morskich falach - po maseczce i solance zostaje tylko uczucie rozkoszy !!!
MAGIA FOLKLORU-BUŁGARSKI WIECZÓR I POKAZ NESTINARKA - wyjazd autokarem  
do urządzonej w stylu ludowym restauracji na wzgórzach Starej Płaniny. W programie: 
pokaz ludowych tańców w wykonaniu kilkunastoosobowego zespołu artystów, który kończy 
się wspólnym z Turystami korowodem bałkańskiego tańca horo. Goście mają możliwość 
spróbowania tradycyjnych bułgarskich dań, które są serwowane w czasie kolacji, wino  
z beczek bez ograniczeń no i oczywiście kieliszek rakiji. Na koniec Nestinarka – fascynujący 
pokaz tańca na rozżarzonych węglach. Pełen muzyki, tańca, pięknych strojów fantastyczny 
pokaz folkloru Bułgarii. Oto magia folkloru i tradycyjnej bułgarskiej kuchni – dobra zabawa 
gwarantowana!
PROPOZYCJE PROGRAMU FAKULTATYWNEGO za dodatkową opłatą:            
JEEP SAFARI  - ekscytująca wyprawa jeepami wiodąca przez malownicze, nadmorskie tereny 
„bułgarską dżunglę”. Niezwykle przyjaźnie nastawieni kierowcy, zapewnią dużą dozę dobrego 
humoru każdemu wczasowiczowi. Niewątpliwą atrakcją jest piknik na polanie w pobliżu 
skalnego kanionu z wodospadem oraz strzelanie z wiatrówek następnie wizyta w Zagrodzie  
z MINI ZOO - strusie kozy, sarenki, owce. Poczęstunek, będziemy mogli skosztować 
„bułgarskiej viagry” oraz poznać tajniki jej produkcji. - ok.35 EUR
PIRACKIE PARTY - morski rejs po zatoce Nessebar statkiem imitującym piracki żaglowiec. 
Okazja do kąpieli i łowienia ryb, zabawy oraz programy animacyjne. Obiad i wybrane napoje 
bezalkoholowe  i alkoholowe na pokładzie statku. Cena - ok. 35 EUR
MAGICZNE MIASTO - SOZOPOL i ROPOTAMO - BUŁGARSKA AMAZONKA - Wycieczka 
autokarowa w trakcie której zwiedzimy SOZOPOL- miejsce gdzie niegdyś wznosiła się 
wspaniała świątynia Appolina – stąd też potoczna nazwa miasta Apollonia, stare miasteczko 
położone na malowniczym półwyspie, spacer po promenadzie zawieszonej nad skałami,  
spacer po starym mieście z zachowaną architekturą bułgarskiego odrodzenia, wizyta XV 
wiecznej cerkwi prawosławnej św. Bogurodzicy - zapoznanie z obyczajami, zwiedzanie  
starego portu. Następnie popłyniemy w rejs statkiem po chronionym obszarze rzeki 
ROPOTAMO, jedna z najpiękniejszych rzek na południu Bułgarii zwana „Bułgarską  
Amazonką” położona w parku krajobrazowym o tej samej nazwie i jest domem dla kilkuset 
gatunków ptaków Cena - ok. 35 EUR
ŚLADAMI OSMAŃSKICH SUŁTANÓW – ISTAMBUŁ - Wycieczka autokarowa do TURCJI  
i położonego nad Bosforem ISTAMBUŁU - orientalnego miasta o wielowiekowej historii 
Jednodniowy pobyt w tureckiej metropolii. Nocna podróż klimatyzowanym autokarem. 
Zobaczymy osmańskie zabytki: Błękitny Meczet – najpiękniejszy i najsławniejszy meczet 
Stambułu z 6 minaretami, którego ściany pokryte są 20 tys. niebieskich płytek fajansowych, 
Hipodrom - serce metropolii z egipskim obeliskiem i rzymskimi kolumnami, Pałac Topkapi 
pełniący niegdyś funkcję rezydencji sułtanów przez ponad 380 lat, Hagia Sophia – Świątynia 
Mądrości Bożej, najsławniejsza bizantyjska budowla w Stambule i jedna z największych 
obecnie istniejących, uznawana za jeden z cudów architektonicznych świata. Przejazd przez 
most nad cieśniną Bosfor do azjatyckiej części miasta. Cieśnina łączy Wschód z Zachodem, 
ma znaczenie strategiczne i była jedną z najważniejszych dróg morskich na świecie.  
W trakcie zwiedzania obiad w restauracji tureckiej. Przejście na Wielki Bazar. Czas wolny. 
Nocny powrót do Bułgarii. Cena - ok. 65 EUR
Fakultatywnie: wizyta w Topkapi - pałacu sułtana, wizyta w Muzeum Św. Zofii, wycieczka 
statkiem po cieśninie Bosfor.  
9 DZIEŃ - po wczesnym śniadaniu wyjazd w kierunku Rumunii. Przyjazd do hotelu 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg                 
10 DZIEŃ - Po śniadaniu wyjazd w kierunku Polski. Powrót w godzinach nocnych.



Zakwaterowanie: Pokoje typu standard 2-osobowe (możliwość dostawki) z łazienką (prysznic, 
wc, suszarka do włosów). Wyposażone w centralnie sterowaną klimatyzację, TV-sat, telefon, 
lodówkę, balkon lub taras. 
Wyżywienie: All Inclusive: śniadanie (7:30-10:00), obiad (12:30-14:30) i kolacja (18:30-21:00) 
w formie bufetu. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe (11:00-22:00). 
Przekąski (16:00-17:00). All Inclusive nie obejmuje importowanych napojów bezalkoholowych
i alkoholowych oraz soków ze świeżych owoców. 

Cena obejmuje:                                  
- 7, 10/11 noclegów  w hotelu ***/****  pokoje 2,3- osobowe z łazienkami i TVSAT
- Wyżywienie ALL INCLUSIVE zgodnie z opisem 
- Przelot samolotem na trasie: Katowice-Varna-Katowice
- Transfery na trasie: VARNA-HOTEL-VARNA  autokarem LUX   
- opiekę pilota - przewodnika
- ubezpieczenie NW, Kl i bagaż, Choroby Przewlekłe 

- program turystyczny - wycieczki zawarte w programie
- składkę na TFG
Cena nie obejmuje: 
- kosztu wycieczek fakultatywnych 
- kosztu realizacji programu, biletów wstępu, przewodników lokalnych oraz bułgarski
  wieczór - ok.45 EUR
- opłaty klimatycznej - 8-12 EUR /pobyt (w zależności od długości pobytu) 
 

UWAGI: 
- ceny obowiązują przy grupie 35-45 osób

Neseber-Burgas-Aqua Calide-Bułgarski Wieczór
BUŁGARIA-CZARNOMORSKIE WAKACJE

HOTEL YAVOR PALACE **** Położony w centrum kurortu, co pozwala na korzystanie  
ze wszystkich jego atrakcji oraz 300m od szerokiej, piaszczystej plaży (serwis plażowy dodatkowo 
płatny). Hotel gwarantuje przyjazną, wakacyjną atmosferę oraz dobry standard. W sąsiedztwie 
Yavor Palace znajdują się liczne sklepy, bary, restauracje i dyskoteki. Do Nesebaru dogodny dojazd 
komunikacją lokalną (100 m do przystanku autobusowego) lub taksówką.  
DO DYSPOZYCJI GOŚCI: Recepcja 24h, sejf (dodatkowo płatny ok. 3,5 EUR/dzień), punkt wymiany 
walut, restauracja (bufet; kuchnia międzynarodowa), bar przy basenie, bar karaoke, grill, lobby bar, 
kącik telewizyjny, taras słoneczny, ogród, sklep z pamiątkami, basen (leżaki i parasole bezpłatne), 
siłownia. Dodatkowo płatne: Masaże, jaccuzi, sauna turecka, bilard, sporty wodne na plaży 
(skutery, rowery wodne, windsurfing, narty wodne, banany).

Program:
1 DZIEŃ  - Wylot z Portu Lotniczego w Katowicach. Przelot do VARNY transfer autokarem  
do hotelu, zakwaterowanie obiad lub obiadokolacja w zależności od rozkładu lotów, 
spotkanie organizacyjne - nocleg.  
1 – 8/11/12 DZIEŃ - Pobyt w Hotelu:
W trakcie pobytu plażowanie, wypoczynek i wycieczki:
NESEBER- MIASTO MUZEUM + SŁONECZNY BRZEG - wycieczka autokarowa -zwiedzanie 
urokliwego miasta zaliczanego do pomników kultury, wpisanego na listę UNESCO. Słynie  
z przepięknej architektury, krętych uliczek, domów wykonanych z drewna i kamienia  
W programie zwiedzanie Starego Miasta, bizantyjskich kościołów średniowiecznych 
fortec. W drodze powrotnej przejazd przez SŁONECZNY BRZEG - jeden z największych 
bułgarskich kurortów.  
ŚLADEM SUŁTANA SULEJMANA - BURGAS - AQUA CALIDE TERMOPOLIS - wycieczka  
autokarowa, w trakcie której zobaczymy BURGAS - drugą nadmorską stolicę Bułgarii - gdzie 
zobaczymy stare miasto, port, molo oraz przepiękny Park Nadmorski ze słynną Galerią Rzeźb 
na świeżym powietrzu następnie przejazd do AQUA CALIDE - TERMOPOLIS - zwiedzanie 

powstałych około VI w.p.n.e jednych z największych łaźni na świecie, które Calidae  
odwiedzali wielcy tego swiata: bułgarscy carowie, tureccy sułtani, Konstantyn IV, Filip II 
Macedonski. Na miejscu zobaczymy - mury obronne starożytnego miasta Terme (Trmepolis) 
- łaźnie rzymską z I wieku z ciepłym i zimnym basenem, łaźnię (hammam) Sulejmana 
Wspaniałego całkowicie zrekonstruowaną. 
BUŁGARSKI WIECZÓR - wyjazd autokarem do urządzonej w stylu ludowym restauracji 
na wzgórzach Starej Płaniny. W programie: pokaz ludowych tańców w wykonaniu 
kilkunastoosobowego zespołu artystów, który kończy się wspólnym z Turystami 
korowodem bałkańskiego tańca horo. Goście mają  możliwość spróbowania tradycyjnych 
bułgarskich dań, które są serwowane w czasie kolacji, wino z beczek bez ograniczeń  
no i oczywiście kieliszek rakiji. Na koniec Nestinarka – fascynujący pokaz tańca na 
rozżarzonych węglach. Pełen muzyki, tańca, pięknych strojów fantastyczny pokaz 
folkloru Bułgarii. Oto magia folkloru i tradycyjnej bułgarskiej kuchni – dobra zabawa 
gwarantowana!
PROPOZYCJE PROGRAMU FAKULTATYWNEGO za dodatkową opłatą:            
JEEP SAFARI  - ekscytująca wyprawa jeepami wiodąca przez malownicze, nadmorskie tereny 
„bułgarską dżunglę”. Niezwykle przyjaźnie nastawieni kierowcy, zapewnią dużą dozę dobrego 
humoru każdemu wczasowiczowi. Niewątpliwą atrakcją jest piknik na polanie w pobliżu 
skalnego kanionu z wodospadem oraz strzelanie z wiatrówek, następnie wizyta w Zagrodzie z 
MINI ZOO - strusie, kozy, sarenki, owce. Poczęstunek, będziemy mogli skosztować „bułgarskiej 
viagry” oraz poznać tajniki jej produkcji. - ok. 35 EUR
PIRACKIE PARTY - morski rejs po zatoce Nessebar statkiem imitującym piracki żaglowiec. 
Okazja do kąpieli i łowienia ryb, zabawy oraz programy animacyjne. Obiad i wybrane napoje 
bezalkoholowe i alkoholowe) na pokładzie statku. Cena - ok. 35 EUR
MAGICZNE MIASTO - SOZOPOL i ROPOTAMO - BUŁGARSKA AMAZONKA - Wycieczka 
autokarowa w trakcie której zwiedzimy SOZOPOL- miejsce gdzie niegdyś wznosiła się 
wspaniała świątynia Appolina – stąd też potoczna nazwa miasta Apollonia, stare miasteczko 
położone na malowniczym półwyspie, spacer po promenadzie zawieszonej nad skałami,  
spacer po starym mieście z zachowaną architekturą bułgarskiego odrodzenia, wizyta XV 
wiecznej cerkwi prawosławnej św. Bogurodzicy - zapoznanie z obyczajami, zwiedzanie  
starego portu. Następnie popłyniemy w rejs statkiem po chronionym obszarze rzeki 
ROPOTAMO - jedna z najpiękniejszych rzek na południu Bułgarii zwana „Bułgarską  
Amazonką” położona w parku krajobrazowym o tej samej nazwie, jest domem dla kilkuset 
gatunków ptaków Cena - ok. 35 EUR
ŚLADAMI OSMAŃSKICH SUŁTANÓW – ISTAMBUŁ - Wycieczka autokarowa do TURCJI  
i położonego nad Bosforem ISTAMBUŁU - orientalnego miasta o wielowiekowej historii 
Jednodniowy pobyt w tureckiej metropolii. Nocna podróż klimatyzowanym autokarem. 
Zobaczymy osmańskie zabytki: Błękitny Meczet – najpiękniejszy i najsławniejszy meczet 
Stambułu z 6 minaretami, którego ściany pokryte są 20 tys. niebieskich płytek fajansowych, 
Hipodrom- serce metropolii z egipskim obeliskiem i rzymskimi kolumnami, Pałac Topkapi 
pełniący niegdyś funkcję rezydencji sułtanów przez ponad 380 lat, Hagia Sophia – Świątynia 
Mądrości Bożej, najsławniejsza bizantyjska budowla w Stambule i jedna z największych 
obecnie istniejących, uznawana za jeden z cudów architektonicznych świata. Przejazd przez 
most nad cieśniną Bosfor do azjatyckiej części miasta. Cieśnina łączy Wschód z Zachodem, 
ma znaczenie strategiczne i była jedną z najważniejszych dróg  morskich na świecie.  
W trakcie zwiedzania obiad w restauracji tureckiej. Przejście na Wielki Bazar. Czas wolny. 
Nocny powrót do Bułgarii. Cena - ok. 65 EUR 

Fakultatywnie: wizyta w Topkapi – pałacu sułtana, wizyta w Muzeum Św. Zofii, wycieczka 
statkiem po cieśninie Bosfor. 
8/11/12 DZIEŃ - śniadanie – odbiór/ostatni posiłek uzależniony od rozkładu lotów, transfer 
autokarem do VARNY – Port Lotniczy – przelot do Katowic.  

SŁONECZNY BRZEG - to region Bułgarii najlepiej rozwinięty pod względem zaplecza turystycznego 
i poziomu świadczonych usług. Sam Słoneczny Brzeg jest uważany za najpiękniejsze kąpielisko  
na bułgarskim wybrzeżu, a leżący nieopodal Nesseber to perła Bułgarskiej Riwiery. Fantastyczna piaszczysta 
plaża osłonięta wydmami, łagodne zejście do morza, którego średnia temperatura wynosi 24°C, hotele 
oferujące wiele udogodnień dla dzieci, 2 duże parki wodne oraz ograniczony ruch samochodowy  
w mieście sprawiają, że jest to okolica idealna na wczasy rodzinne. Największą atrakcją Słonecznego 
Brzegu jest fantastyczna plaża, 6-cio kilometrowy pas złotego piasku w formie półksiężyca otoczony 
wydmami i dużymi hotelami. Miejscami plaża osiąga 60 m szerokości. Została oznaczona Błękitną Flagą, 
jako jedna z najczystszych plaż w Europie. Morze 200 m od brzegu w większości nie przekracza 
2m głębokości. Dzięki bryzie morskiej w ciągu dnia nie odczuwamy upałów, a noce są orzeźwiające.

Dla 

każdego uczestnika
upominek niespodzianka

Plażowanie
i zwiedzanie


