
Kelionių organizatorius
Stanislovo Petrukaičio įmonė

 

BULGARIJA
 

Pažintinė - poilsinė kelionė
 

Visos nakvynės viešbučiuose!!!
 

 
1 diena. Anksti ryte išvykstame iš Vilkaviškio. Kelionė su trumpais sustojimais per Lenkiją ir 
Slovakiją. Nakvynė viešbutyje.
 
2 diena. Pusryčiai. Kelionė per Slovakiją, Vengriją ir Rumuniją. Vykstame į grafo Drakulos 
gimtąjį miestą - Sigišuarą. Šis saksų XII - XVII amžiaus ant Trnavos upės kranto pastatytas 
miestas šiuo metu saugomas UNESCO. Aplankysime senamiestį, gynybinius įtvirtinimus, XIV 
amžiuje pastatytą Drakulos namą*, kuriame gimė ir praleido vaikystę būsimas Valachijos grafas 
Vladas Tepeša (žinomesnis Drakulos vardu). Nakvynė viešbutyje.
 
3 diena. Pusryčiai. Besigrožėdami Transilvanijos vaizdingomis vietovėmis, kalnais, slėniais ir 
serpantinais atvyksime į ant aukštos kalvos stūksančią, įspūdingą XIV amžiuje pastatytą gotiško 
stiliaus Brano pilį*, kitaip dar vadinamą Drakulos vardu. Tęsiame kelionę per Rumuniją ir 
Bulgariją. Važiuodami vaizdingais kalnuotais Balkanų keliais vakare atvykstame į auksinį 
Bulgarijos pajūrį - Saulėtojo kranto kurortą. Nakvynė kurorto 4* viešbutyje.
 
4 - 10 dienos. Pusryčiai ir vakarienė kurorto viešbutyje. Poilsis prie Juodosios jūros ir pramogos 
nuostabiame kurorte: nuostabūs paplūdimiai, jaukios kavinukės, folkloro vakarai  ir linksmybės 
iki vėlyvo vakaro. Galimi kruizai laivu Juodaja jūra, aplankant didžiausią Turkijos miestą 
Stambulą*. Nakvynės kurorto viešbutyje.
 
1. Pageidaujantiems siūloma nemokama išvyka į Balčiką:

 
Balčikas turistams siūlo aplankyti už 1,50 km nuo miesto centro įsikūrusį puikų Botanikos sodą su 600 unikalių 

augalų rūšių iš viso pasaulio. Ypač įspūdinga kaktusų kolekcija. 
 

2. Pageidaujantiems siūloma nemokama išvyka į Bulgarijos vasaros sostinę Varną: 
 

Apžvalginė ekskursija po Varnos miestą. Apsilankymas ir vyno degustacija seniausiame vyno rūsyje*. 
Degustuodami vynus galėsite paragauti geriausios kokybės baltųjų ir raudonųjų vynų. Taip pat turėsite galimybę 
nusipirkti vyno didmeninėmis kainomis.
 
3. Pageidaujantiems siūloma nemokama kelionė į „Rožių slėnį“:
 
      „Rožių slėnis“, tai pasakiškas slėnis, kurio grožis ir spalvų įvairovė yra unikalūs, o dieviškas aromatas primena 
rojaus sodus. Susipažinsime su rožių aliejaus gamybos ypatumais, degustuosime rožių likerį. 
 
 
 
 
 
 
11 diena. Papusryčiavus, išvykstame namų link. Kelionė per Bulgariją ir Rumuniją. Nakvynė 



viešbutyje.
 
12 diena. Pusryčiai. Tęsiame kelionę per Rumuniją. Atvykstame į Rumunijos sostinę Bukareštą, 
dar vadinamą Mažuoju Paryžiumi. Apžvalginė ekskursija po miestą:  Parlamento ir  Karališkieji 
rūmai, Triumfo arka, Revoliucijos ir Pergalės aikštės. Laisvas laikas. Kelionė per Rumuniją, 
Vengriją ir Slovakiją. Nakvynė viešbutyje.
 
13 diena. Pusryčiai. Kelionė per Slovakiją ir Lenkiją. Vėlai vakare grįžtame į Vilkaviškį. 
 
 
Kelionės kaina 1849,00 litų. 
 
Į kelionės kainą įskaičiuota:  kelionė patogiu autobusu (WC, audio - video paslaugos, karštas 
vanduo, kava, arbata); kelių ir ekologijos mokesčiai; kelionės vadovo paslaugos; ekskursinė 
programa; 4 tarpinės nakvynės su pusryčiais viešbučiuose; 8 nakvynės kurorto viešbutyje su 
pusryčiais ir vakariene; medicininių išlaidų draudimas kelionės metu;  kelionės dokumentų 
sutvarkymas.
 
Į kelionės kainą neįskaičiuota:  bilietai į mokamus lankytinus objektus*, vyno degustacijos, 
asmeninio pobūdžio išlaidos, arbatpinigiai, mokesčiai už filmavimą ir fotografavimą. 
  
Pastabos: vykti galima tik turint LR pasą, galiojantį ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant 
nuo kelionės pabaigos. Kelionių organizatorius pasilieka teisę keisti kelionės programą ir objektų 
lankymo eiliškumą.
  
Išvykimo - parvykimo datos            2011-06-11 - 2011-06-23
 

 
   

 
 

 
 
Prašome teirautis: Kelionių organizatorius: Stanislovo Petrukaičio įmonė. Įmonė įkurta prieš 16 
metų. Esame sukaupę didelę kelionių organizavimo patirtį. 
 
 
Pažymėjimo Nr:008218. Gedimino g. 6 - 4, Vilkaviškis; Tel.: + 370 687 76038; El. P.: 
stanislovas@mail.lt
 


