
 

 

Rekolekcje Ewangelizacyjne 
Ruchu Światło - Życie 

dla małżeństw w Bułgarii 10 dni 
27.06 – 06.07. 2015 

 
PROGRAM: Czas trwania to 10 dni - Pobyt w Bułgarii 8 dni. 
1 dzień - Wyjazd z Polski około godziny 4:00. Przejazd przez Słowację, Węgry i Rumunię, w trakcie podróży dłuższy 
postój na gorący posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 10 Euro). 
2 dzień - Przyjazd do hotelu w Bułgarii w godzinach przedpołudniowych. 

 
2-9 dzień – Rekolekcje ewangelizacyjne (oazowe) + dwa dni wolne na wypoczynek 

9 dzień - Wykwaterowanie po śniadaniu. Wyjazd z Bułgarii w godzinach południowych. 
10 dzień - Przejazd przez Bułgarię, Rumunię i Słowację. W trakcie podróży dłuższy postój na gorący posiłek (płatny 
we własnym zakresie ok. 10 Euro). Przyjazd do Polski około południa.      
           

ILOŚĆ DNI Cena za osobę 

10 dni / 7 nocy All inclusive 1480 zł osoba dorosła w pokoju 2 os 
1150 zł dziecko od 13 – 18 lat            

880 zł dziecko do 2 - 13 lat             
350 zł dziecko do 2 lat                     

  
Cena zawiera: transport komfortowym autokarem, 7 noclegów, wyżywienie 7 x All inclusive według programu, 
usługę pilota,  ubezpieczenie NNW KL ,  podatek VAT. 
 
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej w wysokości 10 Euro /os., wycieczek fakultatywnych  
 
Zgłoszenia do 15 lutego 2015 r. w biurze Centrum Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Przemyskiej, pon – 
sob, godz. 15:30 – 17:30. Zaliczka 200 zł. 

 
MIEJSCE: 
HOTEL AURORA **** All inclusive  

POŁOŻENIE: hotel położony jest w centrum miejscowości ST. KONSTANTIN I ELENA; w pobliżu rozległego parku; 
ok. 400 m od najbliższej piaszczystej plaży, około 10 km od centrum Złotych Piasków. 

HOTEL: czterogwiazdkowy, przestronny, komfortowy. 

POKÓJ: 2-os., 3-os., 4-os., wygodny, nowocześnie urządzony, klimatyzowany, łazienka (wanna z prysznicem, wc). 



 
ALL INCLUSIVE: korzystanie z krytych i odkrytych basenów z wodą mineralną, leżaki i parasole przy basenie, 
śniadania od 8.00-10.00, lunch 12.00-13.30, 19.00-20.30 obiadokolacja w głównej restauracji, hot - dog, kawa, 
herbata, desery, lody w barze przy basenie od 11.00 na 17.00., bułgarski nielimitowane napoje w barach i restauracji 
głównie  11.00 – 23.00.  Bezpłatnie oferuje jacuzzi, tenis stołowy, rzutki, szachy, piłkarzyki, boisko wielofunkcyjne, 
fitness, place zabaw dla dzieci. WI–Fi w recepcji, miejsce dla naszej grupy na plaży, ratownik 

    
 
Dodatkowe informacje:  
 Możliwość zwiedzania miejscowości ST. KONSTANTIN I ELENA 
- wycieczka do Kamiennego Lasu - unikalny zabytek przyrody, jedyny tego rodzaju w całym świecie-Gratis  
- plażowanie, kąpiele w morzu, rozgrywki sportowe, spacery po okolicy. 
 
NESSEBAR : Około 100 kilometrów na północ od Złotych Piasków, znajduje się prawdziwa historyczna perła, nie 
tylko Bułgarii, ale i całego świata – Nessebar. Jest to najstarsza miejscowość w Bułgarii i jedna z najstarszych w 
Europie. Najwcześniejsze ślady tutejszego osadnictwa pochodzą sprzed trzech tysięcy lat (ok. 30 Euro) 
  
AQUAPOLIS MIASTECZKO WODNE W ZŁOTYCH PIASKACH - zbudowane w stylu mauretańsko-
śródziemnomorskim na powierzchni 40 tys. m.kw. z dziesiątkami zjeżdżalni i innych wodnych atrakcji. (ok. 20 Euro) 
 


