
WYCIECZKI  FAKULTATYWNE 
B.P. AMIDA nie jest Organizatorem wycieczek fakultatywnych, ceny mogą ulec zmianie. 

 NESEBER (cena 20 EUR/os. dorosła, 13 EUR/dziecko do 14 lat)  

Najstarsze miasto na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego, powstałe jako kolonia  grecka w VI wieku p.n.e. 

Wybudowano wówczas chramy Apollina i Zeusa. 
W 72 r. n.e. miasto znalazło się w granicach Imperium Rzymskiego. 

W 812 r. n.e. miasto zostało przyłączone do Pierwszego Państwa Bułgarskiego. 

 

Program: przejazd autokarem (100 km  od Primorska), zwiedzanie Neseberu z przewodnikiem, czas wolny.  

   

 NESEBER + WIECZÓR FOLKLORYSTYCZNY (cena: ok. 30 EUR/os. dorosła; 20 EUR/dziecko do 14 lat) 

Program: przejazd autokarem (100 km  od Primorska), zwiedzanie Neseberu z przewodnikiem, czas wolny. Przejazd do 

wioski Bata, do restauracji ludowej z ekspozycją etnograficzną: występ zespołu folklorystycznego, bogaty program 

artystyczny dla dzieci i dorosłych, taniec boso na rozżarzonych węglach (nestinarstwo), kolacja z winem, wspólna zabawa 

przy muzyce. 

         

   

 

 

 

 



 ISTAMBUŁ (cena jednodniowej wycieczki ok. 55 EUR/os., dwudniowej ok. 80 EUR/os.).  

Program: wyjazd w godzinach wieczornych, rano przyjazd do Istambułu (ok. 380 km od Primorska), objazd miasta 

autokarem, zarówno części azjatyckiej i europejskiej (Most Sułtana Mehmeta Zdobywcy, Bosfor, Wieża Galata, Złoty róg, 

twierdza Rumeli Hisari). Dalsze zwiedzanie miasta pieszo - będzie można zobaczyć m.in. Błękitny meczet, Hipodrum, 

Obelisk egipski, Murowaną kolumnę, Fontannę niemeckią, Kolumnę wieżową, Cemberlitas, Kryty Bazar- Kapalicarsi). 

Koło południa czas wolny, okazja zrobienia zakupów. 

Za dodatkową opłatą (ok. 25 euro/os.) o godzinie pierwszej możliwość płynięcia statkiem po Bosforze. Jest to świetna 

okazja aby zobaczyć pomniki natury i historii - dzielnicę Galata z wieżą Galata, Pałac Dolmabahce, dzielnicę Besiktas, 

Pałac Ciragan, Muzeum Morskie, dzielnicę Ortakoy - symbol tolerancji religijnej miasta, Most Bosforski, twierdzę Rumeli 

Hisari, Most Sułtana Mehmeta Zdobywcy, dzielnicę Tarabya, twierdzę Anatolijską, dzielnicę Kadikoy, Uskudar, Wieżę 

Panny, Pałac Beylerbeyi, Wzgórze Camlica, Pałac Kuciuksu. 

W godzinach popołudniowych (ok. godz. 18:00) wyjazd w drogę powrotną do Bułgarii, przyjazd w godzinach nocnych. 

W przypadku wycieczki dwudniowej dodatkowo nocleg ze śniadaniem w hotelu w Istambule. 

        

 Warna (cena ok. 30 EUR/os. dorosła; 20 EUR/dziecko do 12 lat) + Delfinarium (wstęp ok. 30 BGN/os. dorosła; 

20 BGN/dziecko do 12 lat).  

Niezapomniana wizyta w największym w tej części Europy delfinarium, podczas której podziwiać będzie można występ 

wytresowanych delfinów. 

Zwiedzanie cerkwi Św. Bogurodzicy i czas wolny  w centrum miasta. 

         

INNE ATRAKCJE 

 Aquapark (cena: ok. 30 BGN/w godz. 14:00-19:00, dzieci do 130 cm wzrostu 10 BGN;  

ok. 25 BGN za całodniowy  pobyt, dzieci do 130 cm wzrostu 20 BGN. 

 

 Podwodny Świat (nurkowanie z instruktorem cena: ok. 70 BGN/os.).  


