
BUŁGARIA                                                              WARNA  -  ZŁOTE PIASKI  
 
Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn - Valleyball European Championship 2015 
Faza grupowa, grupa C:  
miejsce: Warna, Pałac Kultury i Sportu w Warnie pojemność 5.500 miejsc 
09 października (piątek): godz. 17:30 Słowenia - Białoruś, godz. 20:30 Polska - Belgia 
10 październik (sobota): godz. 17:30 Belgia - Białoruś, godz. 20:30 Polska - Słowenia 
11 październik (niedziela): godz. 15:00 Belgia - Słowenia, godz. 18:00 Polska - Białoruś 
 
Program wyjazdu: 

1.DZIEŃ (07.10.2015) 
Wyjazd z Polski w godzinach porannych. Przejazd przez Słowację, Węgry i Rumunię z krótkimi postojami na 
posiłki realizowane we własnym zakresie.   

 

2.DZIEŃ (08.10.2015) 
Przejazd przez Rumunię do Bułgarii. Zakwaterowanie w hotelu w Złotych Piaskach, odpoczynek, nocleg. 

 

3.DZIEŃ (09.10.2015) 
Po śniadaniu  odpoczynek w Złotych Piaskach, dla chętnych wycieczka do Monastyru Aładża, w godzinach 
popołudniowych transfer autokarem na mecz Słowenia - Białoruś oraz Polska - Belgia. Powrót do hotelu, 
nocleg. 

 

4.DZIEŃ (10.10.2015r) 
Po śniadaniu odpoczynek w Złotych Piaskach, dla chętnych wycieczka fakultatywna – Warna i delfinarium,   
w godzinach popołudniowych transfer autokarem na mecz Belgia - Białoruś oraz Polska - Słowenia. Powrót 
do hotelu,  nocleg. 

 

5. DZIEŃ (11.10.2015) 
Po śniadaniu odpoczynek w Złotych Piaskach, dla chętnych wycieczka fakultatywna do Neseberu, czas 
wolny, mecz Belgia - Słowenia oraz Polska - Białoruś. Powrót do hotelu w godzinach wieczornych, nocleg. 

 

6.DZIEŃ (12.10.2015) 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd  w drogę powrotną przez Rumunię w kierunku Polski z krótkimi 
postojami na posiłki realizowane we własnym zakresie.   

 

7.DZIEŃ (13.10.2015) 
Przejazd tranzytem przez Słowację. Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. 

 

Termin:  07 - 13.10.2015 r. 
Cena: 1270  zł  w hotelu 3* w Złotych Piaskach 

        1390  zł  w hotelu 3* w Warnie 

 

Cena zawiera:  

- przejazd autokarem (klimatyzacja, barek, wc, dvd),  

- 4 noclegi ze śniadaniami w hotelu*** w Złotych Piaskach lub Warnie w pokojach 2,3 - osobowych, 

- pakiet biletów wstępu na wszystkie 6 meczów (bilety kategorii 1), 

- opieka pilota,  
- ubezpieczenie KL +  NNW. 

 
 

 

 



 

 

Wycieczki:  

NESEBER  
Zapraszamy do jednego z najstarszych i najpiękniejszych miast bułgarskich, malowniczo położonego na 
niewielkim półwyspie, połączonym z lądem wąską mierzeją, na południe od Słonecznego Brzegu. Miasto, 
którego starówka została wpisana na listę UNESCO.  
Zabytki z czasów starożytnych, cerkiewki, ciekawa architektura, plątanina wąskich uliczek, nastrojowe 

kawiarnie nad brzegiem morza tworzą niepowtarzalną atmosferę miasteczka. Po zwiedzaniu i wspólnym 
spacerze czas wolny na zakup pamiątek.  
 
 
 
WARNA 
Wycieczka po Warnie, największego miasta bułgarskiego wybrzeża, połączona z panoramicznym objazdem 
miasta i pokazem z udziałem delfinów w jedynym na Półwyspie Bałkańskim delfinarium.  Tutaj na obrzeżach 
miasta znajduje się także mauzoleum polsko-węgierskiego króla Władysława Warneńczyka, który poległ pod 
Warną, w roku 1444 w bitwie z Turkami, a także Kamienny Las -  formy skalne o wysokości do12 metrów, które 
powstały ok. 50 milionów lat temu. W centrum oprócz spaceru po sklepach warto odwiedzić cerkiew 
katedralną Najświętszej Marii Panny, a na zakupy udać się do Grand Mall Varna -  największej galerii 

handlowej w Warnie.  
 
 

 

 


