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RUMUNSKO - BULHARSKO
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz
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• Nesebr
• Burgas
•
Sozopol •
Beglik Tash
Primorsko ••

Atanasovo jezero
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ISTANBUL

Program zájezdu: (dvě možnosti dopravy)
Doprava „C” KOMBI I.: BUS/LET • II.: LET/BUS
Program zájezdu:
1. den: Brzo ráno odjezd z ČR (odjezd z ČR viz text).
2. den: Příjezd do Primorska v ranních hodinách, ubytování, volný program, možnost koupání, procházka po
letovisku s průvodcem, večeře.
3. - 13. den: Snídaně, pobyt u moře, večeře.
V průběhu volných dnů výlety v ceně:
ISTANBUL - největší město Turecka, rozkročeno na
dvou světadílech, Evropě a Asií s úžasnými památkami
- Palácem Sultánů, Modrou mešitou, chrámem Boží
moudrosti, Hipodromem atd. Fakultativně plavbě lodí
po Bosporu s překrásným výhledem na evropskou i asijskou část města. Na závěr dne nákupy na světově
známých bazarech Velkém a Egyptském s nabídkou
zlata, kožených výrobků atd. - (nutný cestovní pas)
SOZOPOL - historické městečko s typickými dřevěnými
domy, velkým přístavem, středověkým opevněním s
tvrzí a s kostelem Sv. Jiřího, který uchovává ostatky
Svatého Jana Křtitele. Obchůdky a kavárničky nabízí příjemné nákupy i odpočinek
NESEBR - Starobylé město založeno dórskými Řeky s
křivolakými uličkami 2 000 let starého přístavu. Pro své
unikátní stavby bylo vyhlášeno památkovou rezervací
UNESCO. Malebné uličky starobylého města jsou plné
obchůdků, uměleckých galerií, pouličních umělců a
kaváren lákajících tisíce turistů k návštěvě.

Cena zájezdu obsahuje
• 5 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
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Cena neobsahuje:
230 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
• příplatek za 4 večeře:
1 400 Kč
• vstupy do objektů při prohlídkách:
cca 40 EUR

Ubytování: Je zajištěno v Primorsku v hotelu nedaleko
pláže ve 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím,
balkonem, klimatizací, TV a WI-FI ZDARMA. Možno zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce.
Cena zájezdu obsahuje:
• 12 ubytování s polopenzí
• doprava luxusním autokarem do/z Primorska dle termínu
• leteckou přepravu z/do Burgasu dle termínu
• letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• výlety dle programu
• dopravu autokarem dle programu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 440 Kč
cca 100 EUR
• fakultativní vstupy a výlety:
Nástupní a svozová místa v ČR (autokar): Praha, Brno, Opava, Havířov,
Ostrava, Frýdek Místek, Nový Jičín, Hranice, Přerov, Olomouc ZDARMA.
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viz str. 1

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk.
ČRa ž 9
Q BA 22 14 I 1.6. - 14.6.
13 990,viz text
Q BA 36 14 II 6.9. - 19.9.
13 990,viz text
+3 600 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
-3 000 Kč
Sleva 1.dítě do 15 let na přistýlce:
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viz str. 1
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Ubytování: Je zajištěno v hotelech***, ve 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím. Na vyžádání možno
ubytovat 3. osobu na přistýlce. Snídaně kontinentální
bufet, večeře za příplatek jednotné menu 3 chody.

Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Brno, Břeclav, Bratislava ZDARMA;
Vyškov 150 Kč; Prostějov 200 Kč; Hodonín, Strážnice, Veselí n/M 250 Kč;
Uh. Hradiště 300 Kč; Kroměříž, Olomouc, Přerov, Zlín 350 Kč.
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POBYT U MOŘE S VÝLETY
PRIMORSKO • BURGAS • NESEBR • SOZOPOL •
ISTANBUL • BEGLIK TASH • ATANASOVO JEZERO •
FOLKLÓRNÍ VEČER

NESTINARSKÝ VEČER - večer s folklórním programem
včetně tance na žhavém uhlí a následně tanečním
večerem, jehož součástí je i večeře o 4 chodech - aperitiv, předkrm, polévka, hlavní chod, desert a
neomezená konzumace vína.
BURGASKÁ JEZERA - s možností koupání se v lázni
zůstávající po odsolování mořské vody bohaté na soli a
minerály, blahodárně působící na pokožku, ekzémy,
artrózu, revmatismus a psychické potíže atd.
BEGLIK TASH - thrácká pohanská svatyně z období
1500 - 400 let před n.l.
Další široká nabídka fakultativních výletu na místě
Edirne, Varna, Veliko Tarnovo, Veleka, Safary džípem,
rybí piknik atd.
14. den: Snídaně, transfer na letiště do Burgasu a odlet
do ČR dle výběru Praha, Brno, Ostrava.
*II. v termínu 06.09.-19.09. opačný druh dopravy
(letecky z Prahy, Brna nebo Ostravy dle výběru do
Bulharska a zpět autokarem)
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Stokera. Přes horské lyžařské středisko Poiana Brašov
přijedeme do největšího města Sedmihradska, Brašova,
které je také nazýváno "rumunský Salzburg". Při příjezdu
z vyhlídky uvidíme panorama města. Prohlédneme si
historické jádro města, kterému vévodí budovy Staré
radnice a Černý kostel. Pár kroků od náměstí se nachází
brána Poarta Schei i nejužší ulička v Rumunsku Strada
Sforii. Návrat na ubytování, večeře.
4. den: Po snídani přejedeme do blízkého horského
střediska Busteni, odkud vyjedeme lanovkou do pohoří
Bucegi. Od horní stanice lanovky u chaty Cabana
Babele (2200 m) je nedaleko k pozoruhodnému
skalnímu útvaru známému jako Babelská sfinga, s nádherný výhled do okolí. Od Babelské sfingy budou moci
zájemci také podniknout kratší túry, nebo jen tak vnímat
krásy kolem. Odpoledne sjedeme lanovkou zpět do
Busteni a odjedeme do letoviska Sinaia, zde navštívíme
klášter a vychutnáme půvaby nejluxusnějšího horského
střediska Rumunska, které se nazývá "Perlou Karpat".
Večer se vrátíme se na ubytování.
5. den: Po snídani podnikneme celodenní výlet do rumunského hlavního města Bukureš, které získalo v minulosti přídomek "Paříž východu". Během okružní jízdy se
seznámíme s nejdůležitějšími pamětihodnostmi.
Pojedeme bulvárem Kiseleva a třídou Calea Victoriei,
uvidíme Vítězný oblouk, Královský palác, náměstí
Revoluce, překrásné Atheneum i druhou největší budovu
na světě - Palác Parlamentu vybudovaný za vlády
Ceaušesca. Projdeme se také zachovalými uličkami ve
staré obchodní čtvrti, kde budeme mít i čas vychutnat
starobylou atmosféru tohoto velkoměsta ve svém volném
čase. Cestou zpět se ještě zastavíme ve Skanzenu rumunské vesnice. Návrat na ubytování v Predealu, večeře.
6. den: Po snídani se vydáme na návštěvu "perly
Sedmihradska" - města Sighisoara UNESCO, které je
jedním z největších a dodnes obydlených středověkých
hradů. Celé město bylo obehnáno hradbami, z nichž se
zachovalo devět obranných věží. Doménou města je
věž s velkým orlojem s pohybujícími se figurkami, která
se tyčí při hlavním vjezdu do pevnosti. Nalezneme zde
také dům, kde se prý narodil kníže Vlad Tepes, který už
po několik století straší po světě pod maskou Drákuly.
Odpoledne odjedeme do ČR.
7. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.
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Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
až 9
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q RU 25 07 20.6. - 26.6.
8 990,viz text
Q RU 30 07 25.7. - 31.7.
8 990,viz text
+2 990 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
-800 Kč
Sleva pro 3. osobu na přistýlce:
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