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Zapewniamy: 
• przejazd  autokarem (dvd, klima, 

barek, wc, rozsuwane siedzenia),    

• transport metrem w Budapeszcie 

    • opiekę pilota - przewodnika, kadry 

wychowawczej                                              

• ubezpieczenie NW i KL + COVID 

•2 noclegi w Budapeszcie***, 6 w 

Słonecznym Brzegu***,  pokoje 3- 4 

osobowe z  łazienkami, TV, 

klimatyzacja  

• śniadania bufetowe, obiadokolacje w 

Budapeszcie, w Słonecznym Brzegu FB 

(śniadanie, obiad, kolacja w formie 

bufetu) z napojami bezalkoholowymi)  

•opłaty drogowe, VAT 

• bilety wstępu do zwiedzanych 

obiektów 

CENA ( do 14,99 lat) :  2240 zł  

CENA ( od 15 do 17,99 lat): 2330 zł  

CENA ( od 18 do 20,99 lat): 2350 zł  
(cena przy grupie autokarowej) 

 

 

UWAGI: 
•program jest ramowy,      

•niezbędny dokument do wyjazdu: 

paszport lub dowód osobisty. 

•ewentualna taksa klimatyczna dodatkowo 

płatna 5 euro 

 

 

 
 

 

Dzień 1//04.08   
Wyjazd z Gniezna o godzinie 05:00. Przejazd do 
Budapesztu na Węgrzech. Zakwaterowanie w hotelu***, 
obiadokolacja, odpoczynek. 

Dzień 2//05.08   
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd na baseny 
termalne Palatinus w Budapeszcie (w cenie). Kompleks 
składa się z 11 basenów m.in. basen ze sztuczną falą, 
kąpieliska 
termalne, 

baseny dla dzieci, 5 zjeżdżalni i inne. Pobyt na basenach około 7 
godzin, spacer po Budapeszcie, czas na obiad (dodatkowo płatny), 
następnie nocny przejazd przez Serbię do Bułgarii.   

Dzień 3//06.08   
Przyjazd do Słonecznego Brzegu, zakwaterowanie, plażowanie, 
obiadokolacja. 

Dzień 4-8 //07-11.08   
Pobyt w Słonecznym Brzegu: 

Plażowanie, wyżywienie w formie bufetu: śniadanie, obiad, 
kolacja, o godz. 16.00 przekąska – lody, słodycze, pizza, napoje 
woda, cola, fanta z automatu, 

W trakcie pobytu 2 wycieczki: 

1. wycieczka do Nessebar, miasta które zostało założone ok. 
3000 lat temu, w starożytność. w mieście zachowało  się 
ponad 40 cerkwi z różnych epok i kilkadziesiąt różnych 
zabytków architektury z epoki Odrodzenia. Miasto z 
ciasnymi uliczkami i niepowtarzalnym stylem 
renesansowych domów jest atrakcją dla turystów  z całego 
świata. 

2. wycieczka do Pomorie gdzie znajduje się Monastyr Św. 
Grzegorza. Dzięki wizycie w tym miejscu dowiemy się czym 

różni się nasza religia od Prawosławia. Wizyta w Burgas, 
spacer po mieście. 

Dzień 9//12.08   
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, plażowanie, obiad. Około 
godz. 17.00 wyjazd na  Węgry. 

Dzień 10//13.08  
Przyjazd do Budapesztu ok. godz. 11.00. Zwiedzanie miasta: Zamek Królewski, który przez wiele lat był siedzibą 
węgierskich królów. Przejdziemy do Kościoła Macieja - miejsca koronacji i ślubów królewskich. Świątynia była 
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wielokrotnie niszczona, lecz pod koniec XIX wieku odbudowano ją w stylu neogotyckim, przejazd na Wzgórza 
Gellerta i inne. Przyjazd do hotelu w okolicach  Budapesztu, zakwaterowanie, obiadokolacja, odpoczynek.  

Dzień 11//14.08   
Śniadanie, przejazd do Polski, po drodze spacer Bratysławy: Zamek 
(przejście dookoła wzgórza). Przejście do centrum Starówki: 
Konkatedra Św. Marcina, ul. Michalska, ul. Venturska - najstarsze 
ulice miasta. Pałace: Pałac Palfich, Pałac de Pauliho, Pałac komory 
austro - węgierskiej, Brama Michalska, Rynek. Przyjazd na miejsce 
zbiórki w godzinach wieczornych. 

 

WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW I POŚREDNIKÓW 
TURYSTYCZNYCH MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NR 902  

 
GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA NA RZECZ KLIENTA - TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ AXA 

Hotel Głarus *** Słonecznego Brzegu 

https://hotelglarus.bg/ 

Hotel przy samej plaży dla młodych ludzi, wymagających bardziej luksusowe warunki 

To 6-piętrowy budynek, znajdujący się nad morzem, tuż przy samej plaży, niedaleko od centrum 
Słonecznego Brzegu. Pokoje wyposażone są w klimatyzację, telefon, telewizor, mini-bar, WC, łazienkę (w 
łazience suszarka), balkon. Do dyspozycji gości szeroki piękny hol wejściowy z recepcją i WiFi (internet 
bezpłatny w holu), windy, przechowalnia bagażu, bar dzienny, kantor wymiany walut, restauracja z 
tarasem przy basenie, duży basen na zewnątrz, dwa bary przy basenie, basen dla dzieci z ślizgawką, plac 
dla dzieci, siłownia –płatna, masaże -płatne, jacuzzi, łazienka turecka -płatna, gabinet lekarski, sala 
konferencyjna. 
 

 Organizatorzy z ramienia szkoły: p. Grażyna Paulus tel. 605-898-366 
                                                                             p. Agnieszka Szymczak tel. 601-927-938 
 Spotkanie z przedstawicielem biura podróży dla zainteresowanych wyjazdem 

odbędzie się 23 listopada (tj. wtorek) 2021 roku o godz. 18.00 w świetlicy szkolnej. 
 Wyjazd organizowany jest dla uczniów i rodziców i ich rodzin i znajomych. 
 Obowiązkowa wpłata 300 zł do 15 XII 2021 
  Istnieje możliwość wpłat ratalnych (terminy podane będą na spotkaniu). 

 
                                                         W razie pytań prosimy o telefon – Organizatorzy SP3 

 

 

 

 

https://hotelglarus.bg/

