
,WCZASY W BUŁGARII  24.08.-01.09.2019

SŁONECZNY BRZEG :
Największy kurort w Bułgarii, położony w spokojnej zatoce,  40 km na północy od Burgas. Wspaniałe warunki
klimatyczne, piaszczysta piękna plaża (8 km długości i 150 m szerokości), różnorodna i bogata baza sportowa 
oraz liczne bary, tawerny, restauracje, dyskoteki i night cluby, zapewniają udany wypoczynek nawet 
najbardziej wymagającym gościom. Dodatkową atrakcją jest położony w pobliżu kompleksu Neseber - urocze 
miasto-zabytek, słynący ze swych średniowiecznych cerkwi i niepowtarzalnej atmosfery wąskich uliczek i 
zaułków. Zakwaterowanie hotel *** w Słonecznym Brzegu, do 400 m od plaży
1.  dzień 
   Wyjazd z Brzezin we wczesnych godzinach porannych,
Przejazd na nocleg do Suboticy w Serbii, obiadokolacja i nocleg.
2.  dzień
   Śniadanie, wyjazd do Belgradu – spacer po mieście - Terazije, Plac Republiki, Muzeum Narodowe, Teatr 
Narodowy, Plac Studentów, twierdza i park Kalemegdan, deptak ul. Knez Mihajla, Cerkiew Soborna 
Prawosławna, Pałac Patriarchy. Nocny przejazd do Bułgarii, na trasie obiadokolacja, 
3.  dzień 
   Rano przyjazd do Słonecznego Brzegu, śniadanie, zakwaterowanie w hotelu od godz. 14:00. Obiad, kolacja, 
nocleg.
3.  - 6 dzień 
  Wypoczynek w Słonecznym Brzegu, wycieczki: 
Neseber - miasto-muzeum, od 1983 roku wpisane na listę UNESCO. Unikatowe cerkwie, starożytne mury 
obronne, ciekawa architektura, wąskie, brukowane uliczki, nastrojowe kafejki nad brzegiem morza tworzą 
niepowtarzalną atmosferę miasteczka. 
Sozopol i Ropotamo - Sozopol – jedna z najstarszych greckich kolonii w basenie Morza Czarnego, założonej 
pod nazwą Apollonia w VI wieku p.n.e. Zwiedzanie urokliwej starówki z wizytą w muzeum,  Park Narodowy i 
rejs statkiem po rzece Ropotamo. Poza chronionymi gatunkami roślin i zwierząt można tu zobaczyć wspaniałe 
formacje skalne.
W czasie wypoczynku codziennie: śniadanie, obiad, kolacja
7 dzień
Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Sofii – zwiedzanie stolicy i zarazem największego miasta Bułgarii. 
Słynie ona z zabytków sięgających starożytności, zwiedzanie: Cerkiew Bojańska, Cerkiew św. Niedzieli, rotunda
św. Jerzego, zabytkowe tureckie łaźnie, obiadokolacja, nocleg w Jagodinie w Serbii.
8 dzień 
  Śniadanie, wyjazd w dalszą podróż, na trasie zwiedzanie klasztoru Manasija jeden z najstarszych klasztorów w 
Serbii oraz twierdzy w Smederevie - największej twierdzy średniowiecznej na Bałkanach, twierdza została 
zbudowana w 1428r (przy ujściu rzeczki Jezava do Dunaju) przez serbskiego despotę Djuradja Brankovicia, 
obiadokolacja na trasie w okolicy Suboticy, podróż do Polski.

9 dzień
  Powrót do Brzezin w godzinach rannych .

Cena obejmuje:

 przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe,

 2 noclegi tranzytowe w hotelach turystycznych – pokoje 2,3,4,- osobowe z łazienkami,

 w czasie przejazdu do /z Bułgarii 4 obiadokolacje, 3 śniadania

 4 noclegi w Słonecznym Brzegu w hotelu ***, apartamenty 2, 3 pokojowe, z łazienkami wg opisu, 
wyżywienie w czasie pobytu – śniadania, obiady i kolacje

 opieka pilota na całą trasę i na miejscu,

 ubezpieczenie NNW i KL Cena za osobę:  

  grupa 45 osobowa        1890 zl     + 10 zł na fundusz gwarancyjny
     
dodatkowo płatne: wycieczka  do Neseberu- statek w jedną stronę, bilety wstępu do Manasija i Smedereveo, 
lokalnych przewodników Belgrad i Sofia.
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TRUSKAWIEC 
 Dzień 1. 07.04.2019
Wyjazd do Truskawca w godzinach wieczornych z Brzezin. nocny przejazd na Ukrainę
Dzień 2 08.04.2019
Przekroczenie granicy w Medyce. Zakwaterowanie w obiekcie. Obiad.
Dzień 3-10 9-16.04
Pobyt w sanatorium. Zabiegi. Wyżywienie 3 x dziennie.
Dzień 11 17.04.2019
Po śniadaniu wyjazd do Polski.
Powrót do Brzezin w godzinach nocnych.

TRUSKAWIEC — to jedno z najstarszych i najbardziej znanych uzdrowisk na Ukrainie, znane na całym 
świecie, położony na malowniczym przedgórzu Karpat w odległości 100 km od Lwowa i 90 km od ukraińsko-
polskiej granicy.
Unikalne w skali światowej pokłady wód mineralnych (15 źródeł - Naftusia, Sofia, Maria, Bronisława, Józia,
Edward i inne), złoża wosku górskiego, klimat Truskawca oraz zabiegi dają bardzo dobre wyniki leczenia w 
chorobach układu kostnego (osteoporoza, reumatyzm)
chorobach nerek (kamica), układu moczowego, chorobach wątroby, trzustki, pęcherzyka żółciowego, chorobach
przewodu pokarmowego, cukrzycy, chorobach kobiecych i zapaleniach prostaty.
Truskawiec posiada pełną infrastrukturę uzdrowiskową,  w tym nowoczesne zakłady sanatoryjne, wspaniałe
pijalnie wód mineralnych, parki zdrojowe i czyste powietrze.
Przyjemne spędzenie czasu umożliwiają liczne kawiarnie, restauracje, sale koncertowe i muzea.
Sanatorium Dniepro - kompleks położony jest ok. 450m od centrum Truskawca. Na terenie Sanatorium 
Dniepro znajduje się dobrej klasy baza diagnostyczna, co pozwala na wczesne zdiagnozowanie pacjenta i 
podjęcie właściwego leczenia (wszystkie zabiegi na miejscu), pijalnia wód mineralnych, jadalnia, bar, sala 
koncertowa, apteka, biblioteka, basen, sauna, internet Wi-Fi w holu gratis .
Elite Dniepro – wyodrębnione trzy górne piętra sanatorium Dniepro z pokojami 1,2-osobowymi,
po remoncie, z łazienką, TV i lodówką, sejfem, bezpłatnym wi-fi, balkonem.
Zabiegi w ramach sanatorium Dniepro.
Wyżywienie 3 x dziennie – szwedzki stół /wybór z ok. trzech dań/

cena za osobę:   grupa 40 osób     sanatorium DNIPRO  ELITE cena     1440 zł

Wycieczki fakultatywne (Lwów, Drohobycz, Karpaty)  dodatkowo płatne na miejscu u rezydenta

UWAGA: Do przekroczenia granicy z Ukraina potrzebny jest paszport z data ważności 3 miesiące od daty 
zakończenia wyjazdu

ZAPISY: 
U SIÓSTR BERNARDYNEK W BRZEZINACH (KOŚCIÓŁ ŚW. DUCHA) lub u  P. Janiny tel.509328021 
zaliczka minimum 100 zł przy zapisie,  30%  na 3 -m-ce przed wyjazdem, (do Truskawca do do 15 grudnia 
2018), pełna wpłata na miesiąc przed wyjazdem

mailto:turystyka@list.ru
http://www.wilejka.com.pl/


PIEGRZYMKA  NA WILEŃSZCZYZNĘ 26-29.09.2019
Szlakiem św. Faustyny i św. Jana Pawła II

Dzień 1.
Wyjazd z Łodzi/Brzezin w godzinach rannych. Przejazd  na Litwę. 
Zakwaterowanie w gospodarstwie agroturystycznym  w okolicy Wilna. 
Obiadokolacja. Nocleg 
Dzień 2.
Wilno – miasto – świadek młodzieńczych lat Mickiewicza i Słowackiego, słynące z pięknych gotyckich i 
barokowych kościołów, kaplicy z cudownym Obrazem Matki Boskiej Miłosiernej w Ostrej Bramie, najstarszego   
i najpiękniejszego cmentarza na Rossie z 1769 roku, Uniwersytetu im. Stefana Batorego oraz  Góry Trzech 
Krzyży.
Po śniadaniu zwiedzanie Wilna: cmentarz na Rossie – mogiły legionistów i grób matki Marszałka (i jego serca), 
Ostra Brama, kościoły - św. Teresy, św. Anny, św. Ducha, sanktuarium  Bożego Miłosierdzia, kościół św. Jana 
(Uniwersytecki), Uniwersytet im. Stefana Batorego, Archikatedra. Powrót do ośrodka. obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 3. 
Po śniadaniu  przejazd do Wilna,  Zwiedzanie wojskowego cmentarza na Antokolu (mogiły poległych w walkach
o niepodległość w wojnie bolszewickiej) i  kościoła św. Piotra  i Pawła. Ulica Gribo – izba pamięci poświęcona 
św. Faustynie. 
Przejazd do Ponar - w czasie  w latach 1941–1944 las w Ponarach pod Wilnem był miejscem masowych mordów
dokonywanych przez oddziały SS,  policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji litewskiej . 
Powrót do ośrodka. Obiadokolacja. Nocleg

Dzień 4.
Po śniadaniu w zwiedzanie Trok Troki – miasto położone na przesmyku między jeziorami Galwe i Tataryszki, z 
dominującym  w krajobrazie zamkiem gotyckim, będącym siedzibą księcia Witolda. Troki w okresie Wielkiego 
Księstwa Litewskiego były głównym ośrodkiem kultu maryjnego. Na uwagę zasługuje tu kościół Nawiedzenia 
NMP z cudownym obrazem Matki Boskiej Trockiej z XVI w. Troki to także znaczący ośrodek kultury karaimskiej 
na Litwie. Zobaczyć tu można XVIII wieczną Kinessę (świątynię) i muzeum karaimskie. Zwiedzanie malowniczo 
położonego zamku Witolda. 
Wyjazd do Polski.
Powrót do Brzezin/Łodzi w godzinach wieczornych.
ŚWIADCZENIA
Przejazd:    autokar  o podwyższonym standardzie
Zakwaterowanie:    ośrodek  agroturystyczny pod Wilnem,pokoje 2-3-4 osobowe z łazienkami
Wyżywienie    śniadania i obiadokolacje wg programu
Inne:    ubezpieczenie KL i NNW , opieka pilota , przewodnicy, bilety wstępu

Grupa min 45 osobowa 650 zł            bilety wstępu i przewodnicy miejscowi 15€

W ośrodku jest możliwość zorganizowania spotkania dla grupy w sali lub w plenerze oraz zorganizowania 
ogniska.

SZLAKIEM WIELKICH POLAKÓW PO BIAŁORUSI       10-14 lipca 2019
Grodno – Bohatyrowicze – Wasyliszki  - Mińsk – Nieśwież - Mir –  Nowogródek – Brześć

Dzień 1
Wyjazd z Łodzi i Brzezin w godzinach porannych. Przejazd na Białoruś, przekroczenie granicy , przejazd do 
Grodna przez Bohatyrowicze – wciąż żywe dzięki mieszkającym do dziś potomkom bohaterów powieści Elizy 
Orzeszkowej. Odwiedziny mogiły Jana i Cecylii (ew. mogiły powstańców styczniowych).
Przyjazd do Grodna, zakwaterowanie,  obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2
Po śniadaniu, wykwaterowanie z hotelu, zwiedzanie miasta - Grodno położone nad Niemnem liczy dziś 280 tys. 
mieszkańców i jest stolicą obwodu grodzieńskiego. Pierwsza wzmianka o Grodnie pochodzi z 1128 r. Od XIV w. 
mieli tu rezydencję książęta litewscy i królowie polscy. Od 1678 r. odbywał się tu co trzeci sejm Rzeczypospolitej, 
także ostatni w 1793 roku, zwany niemym – dom Elizy Orzeszkowej, zabytkowa część miasta - kościoły, cerkwie,
zamki.    Wyjazd do Mińska – po drodze zwiedzanie: Wasyliszki - izba pamięci w miejscu urodzenia Czesława 
Niemena. Przyjazd  do Mińska wieczorem. Zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3
Po śniadaniu i wykwaterowaniu zwiedzanie Mińska - stolica Białorusi, duże nowoczesne miasto z pięknym 
metrem, szerokimi ulicami i blokowiskami na peryferiach. Z dawnego Mińska i mińszczyzny historia pozostawiła 
niewiele. W  ostatnich latach odnowiono  kościół, katedrę oraz starówkę u brzegów Swisłoczy tzw. Troickie 
Przedmieście. Zwiedzanie Mińska: Troickie Przedmieście, „Czerwony Kosciół”. Wyjazd w okolice Baranowicz 
po drodze zwiedzanie zamku w Nieświeżu - niegdyś siedziby rodu Radziwiłłów, z ocalałym do naszych czasów 
zamkiem, otoczonym pięknym parkiem i jeziorami oraz pierwszym na polskich ziemiach kościołem barokowym, 
wybudowanym na wzór kościoła Il Gesu w Rzymie; podziemia kościoła kryją prochy Radziwiłłów oraz siostry 
Jana III.  Zwiedzanie posiadłości Radziwiłłów, kościoła farnego. Przyjazd w okolice Baranowicz. 
Zakwaterowanie Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 4
Po śniadaniu i wykwaterowaniu wyjazd  do Miru – jeden z najwspanialszych zachowanych zamków na Kresach, 
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, pierwowzór mickiewiczowskiego zamku Horeszków. Przejazd
do Nowogródka - wizyta w muzeum Adama Mickiewicza, zwiedzanie kościoła farnego oraz spacer po górze 
zamkowej i kopcu Mickiewicza.  Postój nad malowniczym jeziorem Switeż opisywanym przez Mickiewicza 
Rosną tu rzadkie i reliktowe rośliny. Powrót do sanatorium, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do Brześcia. Zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej. Przekroczenie granicy, 
przyjazd do Łodzi i Brzezin w godzinach wieczornych
ŚWIADCZENIA
Przejazd: autokar o podwyższonym standardzie
Zakwaterowanie: Grodno, Mińsk,  hotel** pokoje 2, 3 z łazienkami, okolice Baranowicz, sanatorium, 
pokoje

 2, 3 osobowe z łazienkami; 
Wyżywienie  śniadania i obiadokolacje wg programu.
Pozostałe:        opieka pilota i przewodnika, ubezpieczenie.

Cena za osobę: Dodatkowo płatne:
Bilety wstępu i lokalni przewodnicy – 30 €

grupa pow 45 osób  - 1000 zł Wiza białoruska – 60 zł
Dopłata do pokoju 1-osobowego – 280 zł

Do 17 czerwca 2019 w AT WILEJKA należy złożyć:paszport (ważny co 
najmniej 3 miesiące od daty powrotu, 2 strony wolne)

 1 zdjęcie kolorowe 35x45 mm
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