
  

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie   
wraz z Komisją ds. Socjalno – Bytowych zaprasza na wakacje: 

 

Pobyt wypoczynkowy w  Bułgarii  
 
TERMIN: 31.08-08.09.2019 r. 
 
Wyjazd 31.08.2019 r. godz. 14.00 z parkingu „Kaufland” przy siedzibie OIPiP w Tarnowie 
 
Kraniewo  położone jest w zacisznej zatoce u wybrzeża Morza Czarnego. Leży pomiędzy dwoma znanymi  
i obleganymi latem kurortami, Złotymi Piaskami i Albeną. Jest spokojną miejscowością z niezłą infrastrukturą 
i czystymi  plażami z drobnoziarnistym piaskiem. 
 
Hotel Belle View 3* położony jest w miejscowości Kraniewo i dysponuje odkrytym basenem oraz tarasem 
słonecznym. Na miejscu znajduje się bar i restauracja. W całym obiekcie można korzystać z bezpłatnego 
WiFi. Hotel oferuje także centrum fitness i całodobową recepcję. 
 
Pokoje dwuosobowe z  łazienkami,  klimatyzacja,  
 
WYŻYWIENIE : HB śniadania, obiadokolacje bufetowe 

 
W PROGRAMIE: 
 
Warna - największy port bułgarski nad Morzem Czarnym, letnia stolica kraju. W programie  spacer po 
Starym Mieście, zwiedzanie wnętrza Cerkwi.  
 
Zwiedzanie  wykutego w skałach monastyru Aładża w Złotych Piaskach. Klasztor ten pochodzi  
z początków XIV wieku, wykuty jest w 30 metrowej, wapiennej skale i posiada dwa poziomy. Naturalne 
pieczary połączone wykutymi w skale tunelami służyły mnichom jako cele (2,5 x 2 metry). W skale 
urządzono: dwie małe cerkwie, kaplicę, kryptę, kuchnię, jadalnie, kilka cel mnisich oraz przejście do 
hodowanego inwentarza. 
 
Wypoczynek nad Morzem Czarnym 
 
Powrót do Tarnowa 08.09.2019 r. ok. godz. 10.00 
 

CENA:  900 zł plus 60 euro/os w pokoju 2 osobowym  
przy min. 45 osobach płacących 

 
WYJAZD NA PODSTAWIE DOWODU OSOBISTEGO LUB PASZPORTU 

 
Cena zawiera: 

 Transport autokarem, 
 Zakwaterowanie: 6 noclegów w Bułgarii,   
 Wyżywienie HB, 
 Realizację programu zgodnie z ofertą, 
 Ubezpieczenie kl 5000 zł, nnw 20 000 euro, 

 
60 euro/os płatne obligatoryjnie w autokarze (opłaty wjazdowe do miast, opłaty drogowe, parkingowe, 
wydatki graniczne i inne nieprzewidziane programem.  Opłata obowiązkowa na realizację programu wycieczki poza 
granicami Polski. Opłata nie podlega rozliczeniu ani zwrotowi. 

 
Zapisy w Biurze Izby ul. Południowa 10 w godz. 11.00–16.00 -  do dnia 20.06.2019 r. wraz  
z wpłatą 400 zł  
Następne wpłaty: II rata 500 zł do dnia 31.07.2019 r.  


