tel. +48 12 42 80 220, + 48 12 42 80 222,

www.odyseusz.com.pl
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INFORMACJE
Wstęp
Informacje 				
Wycieczki krajowe:
-Kraków – 1 dzień
			
-Warszawa – 1 dzień
			
-Wrocław – 1 dzień				
-Sandomierz – Baranów – Sandomierski – 1 dzień 			
-Oświęcim – Wadowice – 1 dzień
			
-Zakopane – 1 dzień
			
-Pieniny – 1 dzień
			
-Pętla Beskidzka – 1 dzień
			
-Góry Świętokrzyskie – 1 dzień
			
-Rzeszów – Łańcut – 1 dzień
			
-Pętla Beskidzka – 2 dni
			
-Gniezno – Biskupin – 2 dni
			
-Góry Świętokrzyskie – 2 dni
			
-Krynica Zdrój – 2 dni
			
-Pieniny – 2 dni
			
-Pieniny – Zakopane – 2 dni
			
-Zakopane – 2 dni
			
-Ziemia Kłodzka – 2 dni
			
-Sandomierz – Kazimierz Dolny nad Wisłą – 2 dni 			
-Sandomierz – Łańcut – 2 dni
			
-Wrocław – 2 dni
			
-Warszawa – 2 dni
			
-Poznań i Zamki Wielkopolski – 2 dni
			
-Łódź – Kolebka Kinematografii i Włókiennictwa – 2 dni 			
-Lublin – Zamość – 2 dni
			
-Przemyśl – Krasiczyn – Łańcut – 2 dni
			
-Beskidy – 3 dni
			
-Góry Świętokrzyskie – 3 dni
			
-Krynica Zdrój – 3 dni
			
-Pieniny – 3 dni
			
-Ziemia Kłodzka – 3 dni
			
-Zakopane – 3 dni
			
-Bieszczady z Zamkiem w Łańcucie – 3 dni
			
-Karkonosze – 3 dni
			
-Sandomierz i okolica – 3 dni
			
-Warszawa – 3 dni
			
-Łańcut – Zamość – Lublin – Kozłówka – 3 dni
			
-Tajemnicze Podziemia Gór Sowich – 3 dni
			
-Wrocław – Zamki Dolnego Śląska – 3 dni
			
-Kazimierz Dolny i okolica – 3 dni
			
-Szlak Piastowski – 3 dni
			
-Toruń – Bory Tucholskie – Twierdza Krzyżacka – 3 dni 			
-Mazury i Biebrzański Park Narodowy – 4 dni
			
-Trójmiasto z Malborkiem i Fromborkiem – 5 dni 			
Wycieczki krajowo – zagraniczne:
-Kotlina Kłodzka – Adrschpach – 3 dni
			
-Karkonosze – Praga – 3 dni
			
-Wrocław – Drezno – 3 dni 		
		
Wycieczki zagraniczne:
-Praga – 2 dni
				
-Wiedeń – 2 dni
				
-Budapeszt – 2 dni
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-2 stolice – Bratysława – Wiedeń – 3 dni 			
-Berlin – Poczdam – Drezno – 3 dni
			
-Berlin – Poczdam – Tropikalna Wyspa 			
-Słowacja z Tatralandią – 3 dni
			
-Budapeszt – Esztergom – Szentendre – 3 dni 			
-Praga – Morawski Kras – 3 dni
			
-Wiedeń – Morawski Kras – 3 dni
			
-Czeskie Budziejowice – Salzburg – Czeski Krumlov – 3 dni 			
-Alpy Salzburskie – 4 dni 				
-Drezno – Miśnia – Szwajcaria Saksońska – 4 dni 			
-Lubek i okolica – Ostsee Therme – Hansa Park – 4 dni 			
-Praga – Wiedeń – 4 dni
			
-Wiedeń – Budapeszt – 4 dni
			
-Wilno – Kowno – Troki – 5 dni
			
-Wenecja – Padwa – Werona – Jezioro Garda – 5 dni 			
-Kraje Beneluksu– 5 dni
			
-Kopenhaga – Odense – Legoland – 5 dni
			
-Londyn – 5 dni
			
-Perły Rumuni – 5 dni
			
-Bawaria – Monachium – Legoland – 5 dni 			
-Słowenia – Półwysep Istria – 5 dni
			
-Paryż – Eurodisneyland – 6 dni
			
-Czarnogóra z Dubrownikiem – 6 dni
			
-Włochy: Liguria – Cinque Terre – Toskania – 6 dni 			
-Czar Chorwacji – 7 dni
			
-Słowenia – Włochy – Lazurowe Wybrzeże – 7 dni
			
-Bella Italia – 7 dni
			
-Zapach Toskanii – Wyspa Elba – 7 dni
			
-Wokół Alp – 8 dni
			
-Grecja – Peloponez – 8 dni
			
-Włochy Klasyczne – 9 dni
			
-Hiszpania – Katalonia ¬– 9 dni
			
-Francja – Hiszpania – 10 dni
			
Zielone Szkoły:
-Białka Tatrzańska z wycieczkami do Zakopanego i Niedzicy – 5 dni
-Poronin z wycieczkami do Rabki Zdrój i Zakopanego – 5 dni
-Wisła z wycieczkami Pętlą Beskidzką i Ustroń – 5 dni
-Szczawnica z wycieczkami do Niedzicy i Wąwozu Homole – 5 dni
-Węgierska Góraka z wycieczkami do Żywca i Bielska Białej – 5 dni
-Piwniczna Zdrój z wycieczkami do Nowego Sącza i Krynicy Zdrój – 5 dni
-Jarosławiec z wycieczkami do Doliny Charlotty i Ustki – 10 dni
		
-Łazy z wycieczkami do Darłowa i Kołobrzegu – 10 dni
-Mrzeżyno z wycieczkami do Kołobrzegu i Niechorza – 10 dni 		
-Stegna z wycieczkami do Gdańska i Malborka – 10 dni
-Czarnogóra – Dobra Voda – 10 dni
-Grecja – Leptokaria – 10 dni
Biała Szkoła:
-Poronin z jazdą na nartach – 5 dni
		
-Wisła z jazdą na nartach – 5 dni
		
Ogólne warunki uczestnictwa
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WAŻNE INFORMACJE

Pilot-przewodnik:
W trakcie każdej wycieczki opiekuje się Państwem pilot-przewodnik, którego zadaniem jest także realizacja programu wycieczki. W niektórych miejscowościach i obiektach obligatoryjne jest wynajęcie
przewodnika lokalnego, co jest dodatkowo płatne. Pilotom-przewodnikom prosimy na bieżąco (również w formie pisemnej) zgłaszać wszelkie reklamacje dotyczące realizacji programu i jakości świadczeń.
Pilot-przewodnik może zmieniać kolejność realizacji programu. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Program turystyczny może być realizowany środkami komunikacji publicznej.
Bilety wstępu, przewodnicy lokalni oraz zestawy słuchawkowe:
Aktualne ceny wstępów oraz usług lokalnych przewodników, będą ustalane każdorazowo przy zamówieniu wycieczki z uwagi na ich częstotliwość zmian. Zachęcamy do korzystania z zestawów
słuchawkowych, które są doskonałym udogodnieniem podczas zwiedzania.
Ceny:
Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany cen wycieczek w przypadku wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych. Podatków lub opłat należnych za usługi takie jak lotniskowe, załadunkowe lub
przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych, wzrostu kursów walut (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami). Ceny aktualne do momentu
ukazania się następnego katalogu. Możliwość wzrostu cen niektórych wycieczek w okresie weekendu majowego oraz Bożego Ciała.
Ubezpieczenia:
Każdy uczestnik wycieczki Biura Podróży Odyseusz jest ubezpieczony w firmie SIGNAL IDUNA na kwoty: kraj – NNW 10000 PLN/os., zagranica – KL 20000 €/os., chorób przewlekłych i nowotworowych, NNW
15000 PLN/os., OC–30000 €/os. Organizator zaleca wszystkim uczestnikom wycieczek zawarcie umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy lub przerwania podróży.
Inne:
Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Biuro Podróży Odyseusz nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie. Ceny zamieszczone
w niniejszym katalogu są cenami brutto. Programy zawarte w katalogu są programami ramowymi i mogą ulec zmianie. W przypadku wycieczek zagranicznych napojów do objadokolacji.
Ceny nie zawierają opłat klimatycznych w miejscowościach gdzie są wymagane oraz dopłat do klimatyzacji w pokojach hotelowych. Na życzenie Klienta, prezentacja oferty
i podpisanie umowy w siedzibie Zamawiającego.
Podane ceny kalkulowane są dla grup szkolnych z Krakowa i Katowic i Rzeszowa. Więcej propozycji na stronie www.odyseusz.com.pl
Przygotowujemy również wycieczki według programów i życzeń Naszych Klientów. Jeżeli szkoła jest spoza Krakowa, Katowic lub Rzeszowa przygotujemy indywidualną kalkulację
w równie atrakcyjnych cenach. Gwarantujemy konkurencyjne ceny i dobrą jakość usług.
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WYCIECZKI SZKOLNE 2017/2018

WYCIECZKI KRAJOWE JEDNODNIOWE

KRAKÓW – 1 DZIEŃ
Kraków - Kościół Mariacki

Ramowy program wycieczki:
Wyjazd z umówionego miejsca. Kraków: Plac Matejki, Barbakan, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Jama Michalika (z zewnątrz), Kościół Mariacki, Sukiennice,
Okno Papieskie, Uniwersytet Jagielloński, kościół św. Piotra i Pawła, wzgórze wawelskie, spacer wzdłuż Wisły. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota – przewodnika, bezpłatne miejsca dla
opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

43 PLN/os.
57 PLN/os.
70 PLN/os.

60 PLN/os.
78 PLN/os.
95 PLN/os.

WARSZAWA – 1 DZIEŃ
Warszawa - Syrenka

Ramowy program wycieczki:
Wyjazd z umówionego miejsca. Warszawa: Plac Zamkowy, Kolumna Zygmunta, Zamek Królewski, Rynek, Syrenka, Kamieniczki, Mury Obronne, Barbakan,
Pomnik Małego Powstańca. Wstęp do jednego, maksymalnie dwóch obiektów: Stadion Narodowy, Centrum Nauki Kopernik, Zamek Królewski, Pałac Wilanów,
Muzeum Chopina, Pałac na Wodzie, Muzeum Powstania Warszawskiego. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota – przewodnika, bezpłatne miejsca dla
opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

105 PLN/os.
105 PLN/os.
105 PLN/os.

145 PLN/os.
145 PLN/os.
145 PLN/os.

WROCŁAW – 1 DZIEŃ
Wrocław - Ratusz

Ramowy program wycieczki:
Wyjazd z umówionego miejsca. Wrocław: Ostrów Tumski, Katedra, Panorama Racławicka, Gmach Uniwersytetu – Aula Leopoldina, Wieża Matematyczna,
Rynek, Ratusz, Plac Solny, Kamieniczki Jaś i Małgosia, fontanna. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota – przewodnika, bezpłatne miejsca dla
opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

105 PLN/os.
85 PLN/os.
-

140 PLN/os.
110 PLN/os.
-

SANDOMIERZ – BARANÓW SANDOMIERSKI – 1 DZIEŃ
Sandomierz - Rynek

Ramowy program wycieczki:
Wyjazd z umówionego miejsca. Baranów Sandomierski – renesansowy zamek. Sandomierz: Rynek, renesansowy Ratusz, Podziemna Trasa Turystyczna,
Dom Długosza, Katedra, Kolegium Jezuickie, Zamek, Brama Opatowska. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota – przewodnika, bezpłatne miejsca dla
opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

70 PLN/os.
90 PLN/os.
60 PLN/os.

95 PLN/os.
120 PLN/os.
80 PLN/os.

OŚWIĘCIM – WADOWICE – 1 DZIEŃ BILETY WSTĘPU W CENIE
Auschwitz

Ramowy program wycieczki:
Wyjazd z umówionego miejsca. Oświęcim: Muzeum, Obóz Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, film, (możliwość zamówienia lekcji muzealnej). Wadowice:
Dom i Muzeum Papieskie, kościół św. Piotra Apostoła. Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, bilety wstępu, słuchawki,
projekcję filmu i przewodników muzealnych.

www.odyseusz.com.pl
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MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

90 PLN/os.
85 PLN/os.
115 PLN/os.

115 PLN/os.
110 PLN/os.
155 PLN/os.
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WYCIECZKI KRAJOWE JEDNODNIOWE
ZAKOPANE – 1 DZIEŃ
Tatry - Morskie Oko

Ramowy program wycieczki:
Wyjazd z umówionego miejsca.
I wariant wycieczki: Zakopane: Sanktuarium Maryjne na Krzeptówkach, Willa ATMA Karola Szymanowskiego, zabytkowy cmentarz na Pęksowym Brzyzku,
kolejka na Gubałówkę, spacer po Krupówkach. Murzasichle: wizyta w Izbie Regionalnej „U Gąsienicy” na godzinnym spotkaniu z muzyką i humorem góralskim.
II wariant wycieczki: Możliwa zmiana programu na różne warianty szlaków turystycznych: Dolina Kościeliska, Chochołowska, Pięciu Stawów, Morskie Oko,
Giewont, Kasprowy Wierch, itp., Zakopane: spacer po Krupówkach.
Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla
opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

60 PLN/os.
80 PLN/os.
90 PLN/os.

80 PLN/os.
105 PLN/os.
125 PLN/os.

PIENINY – 1 DZIEŃ
Pieniny - Sokolica

Ramowy program wycieczki:
Wyjazd z umówionego miejsca.
I wariant wycieczki: Dębno: zabytkowy kosciółek wpisany na Liste Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zamek i zapora w Niedzicy, spływ Dunajcem, Wąwóz
Homole, wizyta w Szczawnicy w Parku Zdrojowym.
II wariant wycieczki: Dębno: zabytkowy kosciółek wpisany na Liste Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zamek w Niedzicy, wejście na Trzy Korony lub Sokolice,
wyjazd kolejką na Palenicę, Park Zdrojowy w Szczawnicy.
Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
ILOŚĆ OSÓB
dla 44 os.
dla 30 os.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla
opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

MIASTO

65 PLN/os.
80 PLN/os.
80 PLN/os.

Kraków
Katowice
Rzeszów

85 PLN/os.
105 PLN/os.
110 PLN/os.

PĘTLA BESKIDZKA – 1 DZIEŃ
Koniaków - Galeria Koronek

Ramowy program wycieczki:
Wyjazd z umówionego miejsca. Zapora w Tresnej, Żywiec, Węgierska Górka, Koniaków: słynne koronki koniakowskie, Istebna: Chata Kawuloka, Wisła:
główny deptak, amfiteatr, skocznia narciarska w Malince, Muzeum Adama Małysza. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

www.odyseusz.com.pl

CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla
opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

75 PLN/os.
65 PLN/os.
-

100 PLN/os.
87 PLN/os.
-

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE – 1 DZIEŃ
Św. Krzyż - Klasztor

www.odyseusz.com.pl

Ramowy program wycieczki:
Wyjazd z umówionego miejsca.
I wariant wycieczki: Chęciny: ruiny zamku, Jędrzejów: Muzeum Zegarów i Klasztor Cysterki, Zagnańsk: Dąb Bartek, Oblęgorek: Muzeum Henryka
Sienkiewicza, ruiny pieca hutniczego w Samsonowie (możliwość zamiany jednego z punktów wycieczki na Jaskinię Raj – dużo wcześniejsza rezerwacja).
II wariant wycieczki: Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy w Krzemionkach Opatowskich – najlepiej zachowana kopalnia Krzemienia Pasiastego
w Europie. Klasztor św. Krzyż, krypty grobowe, Muzeum Misyjne, Gołoborza.
Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
ILOŚĆ OSÓB
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla
opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

70 PLN/os.
82 PLN/os.
75 PLN/os.

95 PLN/os.
110 PLN/os.
100 PLN/os.

RZESZÓW – ŁAŃCUT – 1 DZIEŃ
Zamek w Łańcucie

Ramowy program wycieczki:
Wyjazd z umówionego miejsca. Rzeszów: Rynek, podziemna trasa turystyczna „Rzeszowskie Piwnice”. Łańcut: Pałac, Stajnie, Wozownia, Oranżeria, (istnieje
możliwość zwiedzania tematycznego). Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla
opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

6

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

75 PLN/os.
95 PLN/os.
-

105 PLN/os.
130 PLN/os.
-

www.odyseusz.com.pl
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WYCIECZKI KRAJOWE DWUDNIOWE

PĘTLA BESKIDZKA – 2 DNI
Żywiec - Zamek

www.odyseusz.com.pl

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do Międzybrodzia: wyjazd kolejka szynową na Górę Żar, zejście szlakiem w dół. Przejazd przez zaporę w Żywcu,
spacer po miasteczku. Koniaków: zwiedzanie izby regionalnej z tradycyjnymi wyrobami koronkarskimi. Istebna: Chata Kawuloka, opowieść z humorem na
temat ludowych instrumentów i budownictwa. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Wisły: spacer deptakiem Uzdrowiska, Dom Zdrojowy, Muzeum Trofeów Adama Małysza. Ustroń: wyjazd kolejką krzesełkową na Czantorie
oraz zjazd. Wizyta w Leśnym Parku Niespodzianek – ze zwierzętami leśnymi. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie,
1 obiadokolację, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

215 PLN/os.
215 PLN/os.
230 PLN/os.

265 PLN/os.
265 PLN/os.
290 PLN/os.

GNIEZNO – BISKUPIN – 2 DNI
Gniezno

www.odyseusz.com.pl

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Gniezna: zwiedzanie Katedry wraz z historycznymi Drzwiami Gnieźnieńskimi. Wzgórze Katedralne, Pomnik
Bolesława Chrobrego, Muzeum Początków Państwa Polskiego. Ostrów Lednicki – dawne grodzisko średniowieczne z ruinami murowanej twierdzy Chrobrego,
przeprawa na wyspę promem. Przyjazd na obiadokolacje i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Biskupin – najstarsza drewniana osada w Polsce, zachowana w doskonałym stanie, ukazująca jak dawniej mieszkali ludzie, ich domy, warsztaty
rzemieślnicze – rekonstrukcja osady łużyckiej sprzed 2700 lat. Udziału w warsztatach edukacyjnych – temat do ustalenia np. tkanie, przędzenie, życie rodzinne
w Biskupinie. Możliwość przejażdżki kolejką wąskotorową do Wenecji do Skansenu Kolejek Wąskotorowych. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
MIASTO
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie, Kraków
1 obiadokolacje, opiekę pilota , ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi. Katowice
Rzeszów
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

280 PLN/os.
260 PLN/os.
295 PLN/os.

360 PLN/os.
330 PLN/os.
380 PLN/os.

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE – 2 DNI
Widok z Zamku w Chęcinach

www.odyseusz.com.pl

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Po drodze wizyta w Jędrzejowie w Muzeum Zegarów oraz w Opactwie Cysterskim. Następnie ruiny zamku w Chęcinach.
Zagnańsk: słynny Dąb Bartek, Oblęgorek: Muzeum Henryka Sienkiewicza. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie Klasztoru św. Krzyż, krypt grobowych, Muzeum Misyjne, Gołoborza, Jaskinia Raj (dużo wcześniejsza rezerwacja), Tokarnia: Skansen
Wsi Kieleckiej. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie,
1 obiadokolację, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie
NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

215 PLN/os.
215 PLN/os.
215 PLN/os.

265 PLN/os.
265 PLN/os.
265 PLN/os.

KRYNICA ZDRÓJ – 2 DNI
Krynica - Dom Zdrojowy

www.odyseusz.com.pl

www.odyseusz.com.pl

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do Nowego Sącza: zwiedzanie skansenu Miasteczka Galicyjskiego – z tradycyjnymi dawnymi warsztatami
rzemieślników. Przejazd do Krynicy Zdrój: wyjazd kolejka gondolowa na Jaworzynę Krynicką – przepiękne widoki na Beskid Sądecki, zejście w dół lub zjazd
kolejką. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Centrum Krynicy: Dom Zdrojowy - pijalnia wód mineralnych, deptak, wyjazd kolejką szynowa na Górę Parkową – zjazdy na rajskich Ślizgawkach,
spacer do źródełka „Miłości”, przejście ścieżką edukacyjną. Zwiedzanie Muzeum Zabawek lub Muzeum Nikifora. Kamianna: Pasieka Barć. Zakończenie wycieczki
w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie,
1 obiadokolację, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

220 PLN/os.
225 PLN/os.
225 PLN/os.

265 PLN/os.
280 PLN/os.
275 PLN/os.
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WYCIECZKI KRAJOWE DWUDNIOWE
PIENINY – 2 DNI
Spływ Dunajcem

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Dębno: zabytkowy kościółek wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (w tym kościółku w serialu „Janosik”,
tytułowy bohater i Maryna brali ślub). Następnie przejazd do Niedzicy, zwiedzanie zamku, zapora wodna, spływ Dunajcem z miejscowości Sromowce Niżne
Kąty (czas spływu około 2,5h). Przejazd do Szczawnicy: pijalnia wód mineralnych. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Do wyboru wejście na Trzy Korony lub Sokolice, kolejka na Palenicę. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie,
1 obiadokolację, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie
NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

205 PLN/os.
215 PLN/os.
215 PLN/os.

250 PLN/os.
265 PLN/os.
265 PLN/os.

PIENINY – ZAKOPANE – 2 DNI
Zamek w Niedzicy

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Dębno: zabytkowy kościółek wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (w tym kościółku w serialu „Janosik”,
tytułowy bohater i Maryna brali ślub). Niedzica: zwiedzanie zamku, zapora wodna, Sromowce Niżne Kąty: spływ Dunajcem (czas spływu około 2,5h).
Przejazd do Szczawnicy: pijalnia wód mineralnych. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Zakopane: Piesza wędrówka Doliną Strążyską z przepięknym wodospadem Siklawica, Wielka i Mała Krokiew, wyjazd kolejką na Gubałówkę i zjazd
z Butorowego Wierchu, spacer po Krupówkach. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie,
1 obiadokolację, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie
NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

210 PLN/os.
220 PLN/os.
220 PLN/os.

250 PLN/os.
270 PLN/os.
275 PLN/os.

ZAKOPANE – 2 DNI
Tatry - Giewont

www.odyseusz.com.pl

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Zakopane: Sanktuarium Maryjne na Krzeptówkach, Willa ATMA Karola Szymanowskiego, zabytkowy cmentarz na Pęksowym
Brzyzku, wyjazd kolejką na Gubałówkę i zjazd z Butorowego Wierchu, Równia Krupowa. Murzasichle: wizyta w Izbie Regionalnej „U Gąsienicy” na godzinnym
spotkaniu z muzyką i humorem góralskim. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Zakopane: Przejazd w kierunku skoczni narciarskich – Wielka i Mała Krokiew, spacer Doliną Strążyską do przepięknego wodospadu Siklawica lub do
wyboru inna dolina (Kościeliska, Chochołowska) spacer po Krupówkach. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie,
1 obiadokolację, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie
NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

210 PLN/os.
220 PLN/os.
220 PLN/os.

255 PLN/os.
270 PLN/os.
270 PLN/os.

ZIEMIA KŁODZKA – 2 DNI
Kudowa Zdrój - Park Zdrojowy

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Złoty Stok: zwiedzanie zabytkowej Kopalni Złota i Arsenu. Kłodzko gdzie zobaczymy Twierdzę Kłodzką (część górna
i podziemne labirynty), Duszniki Zdrój: Muzeum Papiernictwa, Park Zdrojowy, Pijalnia Wód Mineralnych. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Kudowa-Zdrój: Park Zdrojowy, Pijalnia Wód. Czermna: Kaplica Czaszek, piesza wędrówka po rezerwacie Błędne Skały oraz Szczeliniec Wielki.
Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie,
1 obiadokolację, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie
NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.
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MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

245 PLN/os.
225 PLN/os.
270 PLN/os.

310 PLN/os.
280 PLN/os.
335 PLN/os.

www.odyseusz.com.pl

www.odyseusz.com.pl

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie
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WYCIECZKI KRAJOWE DWUDNIOWE

SANDOMIERZ – KAZIMIERZ DOLNY NAD WISŁĄ – 2 DNI
Sandomierz - Zamek

www.odyseusz.com.pl

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Baranów Sandomierski: Zespół Pałacowo-Parkowy. Sandomierz: Zamek, Stare Miasto, Katedra, Dom Długosza, kościół
św. Jakuba, wawóz lessowy Królowej Jadwigi (możliwość zorganizowania rejsu po Wiśle). Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Kazimierz Dolny: Rynek, Klasztor Reformatów, ruiny zamku obronnego, wejście na basztę i Górę Trzech Krzyży. Przejazd do Nałęczowa: Muzeum
Biograficzne S. Żeromskiego lub B. Prusa, Palmiarnia, spacer po Parku Zdrojowym. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie,
1 obiadokolację, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie
NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

220 PLN/os.
240 PLN/os.
215 PLN/os.

275 PLN/os.
300 PLN/os.
265 PLN/os.

SANDOMIERZ – ŁAŃCUT – 2 DNI
Łańcut - Zamek

www.odyseusz.com.pl

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Baranów Sandomierski: Zespół Pałacowo-Parkowy. Sandomierz: Stare Miasto, Zamek, Katedra, Dom Długosza, kościół św.
Jakuba, wąwóz lessowy Królowej Jadwigi, Podziemna Trasa Turystyczna (możliwość zorganizowania rejsu po Wiśle). Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Łańcut: Pałac, Stajnie, Wozownia, Oranżeria, (istnieje możliwość zwiedzania tematycznego). Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki
w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie,
1 obiadokolację, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie
NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

220 PLN/os.
240 PLN/os.
215 PLN/os.

270 PLN/os.
300 PLN/os.
265 PLN/os.

WROCŁAW – 2 DNI BILET DO AFRYKARIUM Z ZOO W CENIE
Uniwersytet Wrocławski

www.odyseusz.com.pl

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Wrocław: Panorama Racławicka, ZOO z Afrykarium, Ogród Japoński. Obiadokolacja. Hala Stulecia oraz wieczorny pokaz
fontann (terminy – informacja w Biurze). Przyjazd na nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Wrocław: Stare Miasto, Uniwersytet Wrocławski – Schody Cesarskie, Oratorium Marianum, Aula Leopoldina, Wieża Matematyczna, Ostrów
Tumski, Katedra, kościół św. Elżbiety z wejściem na wieże skąd rozpościera się wspaniały widok na Wrocław. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki
w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie,
1 obiadokolację, opiekę pilota, lokalnego przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki,
ubezpieczenie NNW, bilet do Afrykarium z ZOO, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

270 PLN/os.
265 PLN/os.
310 PLN/os.

330 PLN/os.
320 PLN/os.
385 PLN/os.

WARSZAWA – 2 DNI BILET DO CENTRUM NAUKI KOPERNIK W CENIE
Warszawa - Grób Nieznanego Żołnierza

www.odyseusz.com.pl

www.odyseusz.com.pl

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Warszawa: Zamek Królewski, Stare Miasto z Kolumną Zygmunta. Wizyta w Centrum Nauki Kopernik (rezerwacja z dużym
wyprzedzeniem). Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Warszawa: Pałac w Łazienkach, Cmentarz na Powązkach. Muzeum Powstania Warszawskiego (rezerwacja z dużym wyprzedzeniem), Sejm
(rezerwację dokonuje szkoła), Pałac Kultury, Grób Nieznanego Żołnierza, Stadion Narodowy. Zobaczymy też: ambasady, konsulaty, ministerstwa. Wyjazd w
drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie,
1 obiadokolację, opiekę pilota, lokalnego przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki,
ubezpieczenie NNW, bilet do Centrum Nauki Koparnik, wszystkie opłaty drogowe oraz
parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

280 PLN/os.
275 PLN/os.
270 PLN/os.

345 PLN/os.
340 PLN/os.
330 PLN/os.
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WYCIECZKI KRAJOWE DWUDNIOWE
POZNAŃ – ZAMKI WIELKOPOLSKI – 2 DNI
Poznań

www.odyseusz.com.pl

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd w godzinach porannych. Kórnik: zwiedzanie zamku – rezydencji Działyńskich i Górków, pochodząca z czasów średniowiecza z atrakcyjnymi wnętrzami,
Arboretum Kórnickie – ogród dendrologiczny z bardzo ciekawymi roślinami z całego świata. Poznań – zwiedzanie miasta: Ostrów Tumski – dzielnica katedralna
z Katedrą, Stary Rynek z zabytkowymi kamienicami, Rauszem ze słynnymi Koziołkami, Pomnik Bamberki, Fontanna Prozerpiny, możliwość obejrzenia makiety
Poznania, mury obronne. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie Stadionu Lecha Poznań. Rogalin: spacer przez Park ze słynnymi dębami rogalińskimi, Pałac barokowo – klasycystyczny z galeria
malarstwa, Powozownia. Gołuchów – zamek w stylu renesansu francuskiego, nawiązujący do słynnych zamków nad Loarą usytuowany w zabytkowym parku.
Wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie, MIASTO
1 obiadokolacje, opiekę pilota , ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, Kraków
Katowice
obiadokolację.
CENA NIE ZAWIERA:
Rzeszów
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

270 PLN/os.
245 PLN/os.
300 PLN/os.

340 PLN/os.
310 PLN/os.
385 PLN/os.

ŁÓDŹ – KOLEBKA KINEMATOGRAFII I WŁÓKIENNICTWA – 2 DNI
Łódź - Manufaktura

www.odyseusz.com.pl

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Łódź: zwiedzanie miasta, najdłuższa ulica w Polsce Piotrkowska- zabytkowe kamienice, ciekawe pomniki np. Reymonta, Tuwima,
Misia Uszatka, Latarnika. Muzeum Kinematografii lub Studia Filmów Rysunkowych SEMAFOR. Muzeum Włókiennictwa. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta – Manufaktura, dawna fabryka włókiennicza, Muzeum Fabryki, dla chętnych Experymentarium (Muzeum Techniki). Pałac
Poznańskiego – obecnie Muzeum Miasta Łodzi. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie,
1 obiadokolację, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

220 PLN/os.
220 PLN/os.
230 PLN/os.

270 PLN/os.
265 PLN/os.
285 PLN/os.

LUBLIN – ZAMOŚĆ – 2 DNI
Zamek w Lublinie

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Lublin: zwiedzanie miasta, zamek Lubelski, Brama Grodzka, zabytkowe kamienice renesansowe, Rynek, ratusz, Katedra ze
skarbcem, Majdanek – obóz koncentracyjny. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Zamość: zwiedzanie renesansowego miasta wpisanego na listę UNESCO, Ratusz, zabytkowe kamieniczki, Muzeum Zamoyskie, mury obronne, forty
z wystawami tematycznymi – ekspozycja w bastionie VII, Katedra, park miejski. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie,
1 obiadokolację, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

240 PLN/os.
260 PLN/os.
220 PLN/os.

300 PLN/os.
330 PLN/os.
270 PLN/os.

PRZEMYŚL - KRASICZYN – ŁAŃCUT - 2 DNI
Krasiczyn

www.odyseusz.com.pl
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Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Łańcut: zwiedzanie zespołu parkowo pałacowego wraz z powozownią. Przemyśl: Stare Miasto, Zamek kazimierzowski, Rynek,
Ratusz, Bazylika Archikatedralna, Muzeum Fajek i Dzwonów. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Przemyśla: Twierdza, zwiedzanie Fortu XII „Werner”. Krasiczyn: zwiedzanie renesansowego pałacu z przełomu XVI/XVII wieku.
Bolestraszyce: spacer przez Arboretum z licznymi drzewami i krzewami z całego świata. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie,
1 obiadokolację, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

220 PLN/os.
245 PLN/os.
205 PLN/os.

270 PLN/os.
305 PLN/os.
250 PLN/os.

www.odyseusz.com.pl
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WYCIECZKI KRAJOWE TRZYDNIOWE

BESKIDY – 3 DNI
Beskidy

Jezioro Żywieckie

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Po drodze zapora w Tresnej. Żywiec: spacer prze miasteczko, Zamek Habsbourgów wraz z parkiem. Koniaków: zwiedzanie
izby regionalnej z tradycyjnymi wyrobami koronkarskimi. Istebna: Chata Kawuloka, opowieść z humorem na temat ludowych instrumentów i budownictwa.
Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Wisła: spacer deptakiem Uzdrowiska, Dom Zdrojowy, Muzeum Trofeów Adama Małysza. Ustroń: wyjazd kolejką krzesełkową na Czantorie oraz zjazd.
Wizyta w Leśnym Parku Niespodzianek – ze zwierzętami leśnymi. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Szczyrk: piesza wędrówka na Skrzyczne – najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego –(czas wędrówki ok. 4 godziny – istnieje możliwość wyjazdu
kolejką), powrót do Szczyrku. Bielsko Biała: spacer przez centrum, pomnik Reksia oraz Bolka i Lolka, zamek Bielski – Muzeum Miejskie. Zakończenie wycieczki
w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

320 PLN/os.
340 PLN/os.
320 PLN/os.

410 PLN/os.
410 PLN/os.
400 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE – 3 DNI
Św. Krzyż - Klasztor

www.odyseusz.com.pl

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Jędrzejów: zwiedzanie Muzeum Zegarów oraz Opactwa Cystersów. Chęciny: ruiny zamku średniowiecznego. Oblęgorek:
Dworek Henryka Sienkiewicza. Zagnańsk: najstarszy dąb w Polsce Bartek. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Św. Katarzyna: Klasztor, źródełko św. Franciszka - Góry Świętokrzyskie – wyjście na najwyższy szczyt Łysicę. Wyjście na Św. Krzyż –Klasztor, relikwie
Św. Krzyża, Krypty, Muzeum Misyjne, Gołoborza. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Jaskinia Raj (dużo wcześniejsza rezerwacja): najpiękniejsza jaskinia w Polsce. Tokarnia: Skansen Wsi Kieleckiej, drewniane zabudowania
z regionu kielecczyzny takie jak dwór szlachecki, wiatraki, zagroda sołtysa, apteka, dom lekarza i wiele innych. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

Widok z zamku w Chęcinach
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

335 PLN/os.
340 PLN/os.
345 PLN/os.

410 PLN/os.
410 PLN/os.
420 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.
www.odyseusz.com.pl

KRYNICA ZDRÓJ – 3 DNI
Krynica - Dom Zdrojowy

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nowy Sącz: zwiedzanie skansenu Miasteczka Galicyjskiego – z tradycyjnymi dawnymi warsztatami rzemieślników. Kamianna:
zwiedzanie Pasieki „Barć” z degustacja miodu na wafelkach. Tylicz: cerkiew. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Krynica Zdrój: wyjazd kolejka gondolowa na Jaworzynę Krynicką – przepiękne widoki na Beskid Sądecki, zejście w dół lub zjazd kolejką. Muszyna:
wejście na ruiny XIV wiecznego zamku, Pijalnia Wód Mineralnych. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Centrum Krynicy: Dom Zdrojowy - pijalnia wód mineralnych, deptak, wyjazd kolejką szynowa na Górę Parkową – zjazdy na rajskich Ślizgawkach,
spacer do źródełka „Miłości”, przejście ścieżką edukacyjną. Zwiedzanie Muzeum Zabawek lub Muzeum Nikifora. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

Krynica - kolejka na Jaworzynę
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

350 PLN/os.
365 PLN/os.
360 PLN/os.

420 PLN/os.
435 PLN/os.
430 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

www.odyseusz.com.pl
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PIENINY – 3 DNI
Kościółek w Dębnie

Zamek w Niedzicy

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Dębno: zabytkowy kościółek w Dębnie wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (w tym kościółku w serialu
„Janosik”, tytułowy bohater i Maryna brali ślub). Następnie przejazd do Niedzicy, zwiedzanie zamku, zapory wodnej (istnieje możliwość zwiedzenia zapory
wewnątrz z prelekcją oraz z projekcją filmu – koszt dodatkowy), spływ Dunajcem z miejscowości Sromowce Niżne Kąty (czas spływu około 2,5h). Przyjazd
na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Do wyboru wejście na Sokolicę lub Trzy Korony, dla wytrwałych można wejść na obydwa szczyty, krótka wizyta w Krościenku. Powrót na obiadokolację
i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Spacer Wąwozem Homole. Szczawnica: wyjazd kolejką na Palenicę – na górze tor saneczkowy, zejście pieszo z Palenicy. Przejście do pijalni wód
mineralnych. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2
obiadokolacje, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie
NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

330 PLN/os.
340 PLN/os.
340 PLN/os.

395 PLN/os.
410 PLN/os.
410 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

ZIEMIA KŁODZKA – 3 DNI
Bazylika w Wambierzycach

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Złoty Stok: zwiedzanie zabytkowej Kopalni Złota i Arsenu. Kłodzko: gdzie zobaczymy Twierdzę Kłodzką (część górna
i podziemne labirynty), most gotycki zwany„małym mostem Karola”. Duszniki Zdrój: Muzeum Papiernictwa, Park Zdrojowy, Pijalnia Wód Mineralnych. Przyjazd
na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Kudowa Zdrój: Park Zdrojowy, Pijalnia Wód z możliwością degustacji. Czermna: Kaplica Czaszek. Piesza wędrówka po rezerwacie Błędne Skały lub
wejście na Szczeliniec Wielki – najwyższy szczyt Gór Stołowych. Wambierzyce: Bazylika, ruchoma szopka. Powrót na obiadokolacje i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Kletno: gdzie zwiedzimy Kopalnie Uranu oraz Jaskinię Niedźwiedzią (dużo wcześniejsza rezerwacja). Wyjazd w droge powrotną. Zakończenie
wycieczki w godzinach wieczornych.

Duszniki Zdrój - Papiernia
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

355 PLN/os.
345 PLN/os.
380 PLN/os.

430 PLN/os.
415 PLN/os.
465 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

ZAKOPANE – 3 DNI
Na Tatrzańskich szlakach

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd w kierunku Łysej Polany. Piesza wycieczka do Morskiego Oka. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Wyjazd na wycieczkę do Doliny Kościeliskiej, po drodze Sanktuarium Maryjne na Krzeptówkach. Zakopane: skocznie narciarskie – Wielka i Mała
Krokiew. Murzasichle: wizyta w Izbie Regionalnej „U Gąsienicy” na godzinnym spotkaniu z muzyką i humorem góralskim. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Zakopane: wyjazd kolejką na Gubałówkę i zjazd z Butorowego Wierchu. Zabytkowy cmentarz na Pęksowym Brzyzku. Spacer po Krupówkach. Wyjazd
w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

Tatry - Morskie Oko
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie
NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

335 PLN/os.
345 PLN/os.
340 PLN/os.

400 PLN/os.
415 PLN/os.
415 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.
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BIESZCZADY Z ZAMKIEM W ŁAŃCUCIE – 3 DNI
Połonina Cyryńska

Solina

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Lesko: synagoga z zewnątrz i Kirkut, Leski Kamień, zamek Kmitów. Sanok: zwiedzanie Parku Etnograficznego, Zamek z Muzeum
z największą kolekcją ikon w Europie. Zagórz: ruiny klasztoru Karmelitów Bosych. Komańcza: klasztor Sióstr Nazaretanek. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Solina: spacer przez zaporę na Jeziorze Solińskim. Możliwość rejsu statkiem. Polańczyk Zdrój: spacer przez miasteczko, Sanktuarium Matki Boskiej
Łopieńskiej. Przejście jednym ze szlaków turystycznych Bieszczad np. Połoniną Caryńską lub Wietlińską. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Łańcut: zwiedzanie Zamku, Palmiarni, Parku, Powozowni. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 obiadokolację, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

350 PLN/os.
360 PLN/os.
335 PLN/os.

420 PLN/os.
435 PLN/os.
400 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

KARKONOSZE – 3 DNI
Świątynia Wang

Wodospad Szklarka

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Książ: Zamek – wnętrza, Sala Maksymiliana, tarasy zamkowe, Palmiarnia, Krzeszów: Barokowy Zespół Klasztorny – zabytek
klasy zerowej. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Karpacz: Świątynia Wang, zbudowana na przełomie XII i XIII w. w Norwegi. Dzięki staraniom i zabiegom Hrabiny Fryderyki von Reden w roku 1842
została przetransportowana do podnóża Śnieżki. Zjeżdżamy do dolnej stacji wyciągu krzesełkowego i wjeżdżamy na Małą Kopę – podziwiamy wspaniałe widoki
na Śnieżkę jak również Kocioł Łomniczki. Zjeżdżamy wyciągiem krzesełkowym do Karpacza. Pomnik przyrody Lipa Sądowa i dawna karczma sądowa Bachus,
kościół ewangelicki. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Szklarska Poręba: Muzeum Minerałów, Wodospad Kamieńczyk i Szklarki. Kowary: kopalnie rud żelaza i uranu, Skarbiec Walonów – Podziemny
świat legend, tajemnic i historii prawdziwej. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie
NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

375 PLN/os.
350 PLN/os.
395 PLN/os.

455 PLN/os.
420 PLN/os.
485 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

SANDOMIERZ I OKOLICA – 3 DNI
Baranów Sandomierski

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Sandomierz: renesansowy Ratusz, zabytkowe kamienice, Brama Opatowska, Zamek, Katedra, podziemna trasa turystyczna,
Ucho igielne, Wąwóz Królowej Jadwigi. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Bałtów: pobyt i zabawa na terenie Parku Rozrywki i Dinozaurów, przejażdżka Wozem Safarii między dzikimi zwierzętami. Krzemionki Opatowskie:
Neolityczna Kopalnia Krzemienia Pasiastego. Ujazd: monumentalne ruiny zamku Krzyżtopór. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Baranów Sandomierski: renesansowy Pałac oraz park. Przejazd do Kurozwęk: zwiedzanie Pałacu, przejażdżka wozem do zagrody bizonów.
Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

Sandomierz - Rynek
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

335 PLN/os.
360 PLN/os.
340 PLN/os.

410 PLN/os.
440 PLN/os.
415 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

www.odyseusz.com.pl
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WARSZAWA – 3 DNI BILET DO CENTRUM NAUKI KOPERNIK W CENIE
Warszawa - Łazienki

Zamek Królewski

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Warszawa: Łazienki – park, Pałac na Wodzie, pomnik Chopina. Sejm (rezerwacji dokonuje szkoła). Przyjazd na obiadokolację
i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego (rezerwacja z dużym wyprzedzeniem). Następnie zwiedzanie Wilanowa, Cmentarza na Powązkach
z grobami znanych osób, Grób Nieznanego Żołnierza. Muzeum Fryderyka Chopina. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Warszawa: Stare Miasto, Trakt Królewski, Centrum Nauki Kopernik (rezerwacja z dużym wyprzedzeniem). Ważniejsze obiekty z autokaru: ambasady, ministerstwa, Pałac Namiestnikowski. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych/nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota, lokalnego przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki,
ubezpieczenie NNW, bilet do Centrum Nauki Kopernik, wszystkie opłaty drogowe oraz
parkingi.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

405 PLN/os.
410 PLN/os.
415 PLN/os.

480 PLN/os.
490 PLN/os.
490 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

ŁAŃCUT – ZAMOŚĆ – LUBLIN – KOZŁÓWKA – 3 DNI
Zamość - Ratusz

Lublin - Zamek

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Łańcut: Pałac, Stajnie, Wozownia, Oranżeria. Przyjazd na obiadokolacje i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Zamość: Rynek, Ratusz, Katedra, Pałac Zamoyskich, dawna Akademia Zamoyska, fragmenty murów obronnych, fontanny. Zwierzyniec: barokowy
kościół na wyspie. Po drodze na nocleg odwiedzimy Szczebrzeszyn z pomnikiem słynnego świerszcza. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Lublin: trasa podziemna, Stare Miasto, Wzgórze Zamkowe, Zamek Lubelski z kaplicą Trójcy Świętej, Brama Grodzka, plac Po Farze,
klasztor o.o. Dominikanów, Brama Trynitarska – Archikatedra z tzw. „zakrystią akustyczną”, Brama Krakowska, plac Wolności, kościół św. Pawła Apostoła, plac
Litewski, Krakowskie Przedmieście. Kozłówka: Pałac -Muzeum Zamoyskich, Galeria Socrealizmu. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach
wieczornych/nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota, lokalnego przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki,
ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

375 PLN/os.
390 PLN/os.
360 PLN/os.

455 PLN/os.
475 PLN/os.
440 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

TAJEMNICZE PODZIEMIA GÓR SOWICH – 3 DNI
Kompleks Osówka

www.odyseusz.com.pl

Sztolnie Walim

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Srebrna Góra: forty. Nowa Ruda: przejście podziemna trasą turystyczną w dawnej kopalni węgla. Sierpnica: zwiedzanie
niemieckiej podziemnej fabryki z czasów II Wojny Światowej – kompleks Osówka. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Walim: zwiedzanie kompleksu podziemnego Włodarz lub Walim, piesza wycieczka na najwyższy szczyt Gór Sowich – Wielką Sowę. Powrót na
obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Zagórze: zamek Grodno, zapora na Jeziorze Bystrzyckim, Kamieniec Ząbkowicki: zamek. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki
w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie
NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

www.odyseusz.com.pl
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MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

350 PLN/os.
350 PLN/os.
380 PLN/os.

425 PLN/os.
420 PLN/os.
470 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

www.odyseusz.com.pl
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WYCIECZKI KRAJOWE TRZYDNIOWE

WROCŁAW – ZAMKI DOLNEGO ŚLĄSKA – 3 DNI BILET DO AFRYKARIUM Z ZOO W CENIE
Wrocław - Ogród Japoński

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Wrocław: Panorama Racławicka, ZOO z Afrykarium, Park Szczytnicki, Ogród Japoński, Hala Stulecia, Grające Fontanny.
Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Wrocławia: Stare Miasto – ratusz, Rynek, zabytkowe kamieniczki, wrocławskie krasnale, Plac Solny, Gmach Uniwersytetu –
Aula Leopoldyńska, Wieża Matematyczna, Kościół św. Elżbiety; Ostrów Tumski – wyspa katedralna, Katedra, Wyspa Piaskowa. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Brzeg: Zamek z Kaplicą – Muzeum Piastów Śląskich; Moszna: malowniczy zamek zwany polskim Disneylandem. Zakończenie wycieczki
w godzinach wieczornych.

Zamek w Mosznej
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota, lokalnego przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki,
ubezpieczenie NNW, bilet do Afrykarium z ZOO, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

415 PLN/os.
405 PLN/os.
430 PLN/os.

490 PLN/os.
480 PLN/os.
515 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

KAZIMIERZ DOLNY I OKOLICA – 3 DNI
Kazimierz Dolny - Rynek

www.odyseusz.com.pl

Kazimierz Dolny nad Wisłą

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Kazimierz Dolny: promenada nad Wisła, zabytkowe kamienice, renesansowa Kamienica Celejowskich, Przybyłowskie,
Ryneczek, Studnia, Kościół Parafialny, Wzgórze Zamkowe, Wzgórze Trzech Krzyży, Dzielnica Żydowska. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Puławy: Pałac Czartoryskich wraz z Parkiem, Światynia Sybilli, Dom Gotycki; Czarnolas: Dworek Jana Kochanowskiego; Janowiec: ruiny
renesansowego zamku oraz Dworku Szlacheckiego; rejs statkiem po Wiśle. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Gołąb: Muzeum Niezwykłych Rowerów, możliwość jazdy na niektórych egzemplarzach. Nałęczów: miasteczko uzdrowiskowe, spacer przez Park
Zdrojowy, Pijalnia Wód Mineralnych. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota, lokalnego przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie
opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

360 PLN/os.
365 PLN/os.
350 PLN/os.

435 PLN/os.
440 PLN/os.
425 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

SZLAK PIASTOWSKI– 3 DNI WARSZTATY WYPIEKU ROGALA LUB PIERNIKA W CENIE
Gniezno - Katedra

Poznań - Ratusz

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do Poznania – zwiedzanie najważniejszych zabytków miasta wraz z wizyta w Muzeum Rogala Świętomarcińskiego
– pokaz/warsztat wypieku rogala. LUB. Przejazd do Torunia – zwiedzanie najważniejszych zabytków miasta wraz z wizytą w Muzeum Piernika Toruńskiego
– pokaz/warsztat wypieku piernika. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Gniezno: Katedra oraz słynne spiżowe Drzwi Gnieźnieńskie, pomnik Bolesława Chrobrego i Muzeum Początków Państwa Polskiego. Biskupin:
„Polskie Pompeje” – Muzeum Archeologiczne z rekonstrukcją osady kultury łużyckiej sprzed 2700 lat. Wenecja k/Biskupina: Muzeum Kolejek
Wąskotorowych. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Strzelno: Kościół Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Panny, Rotunda św. Prokopa. Kruszwica: Mysia Wieża – ceglana, ośmioboczna wieża o
wysokości 32 metrów, na Półwyspie Rzępowskim Jeziora Gopło. Stanowi pozostałość zamku w Kruszwicy, zbudowanego przez króla Kazimierza Wielkiego. Rejs
po Jeziorze Gopło. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych/nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota, lokalnego przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki,
ubezpieczenie NNW, warsztaty/pokaz wypieku rogala lub piernika, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

www.odyseusz.com.pl
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MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

425 PLN/os.
405 PLN/os.
445 PLN/os.

515 PLN/os.
495 PLN/os.
550 PLN/os.
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WYCIECZKI KRAJOWE WIELODNIOWE
TORUŃ – TWIERDZE KRZYŻACKIE – BORY TUCHOLSKIE – 3 DNI
Toruń

www.odyseusz.com.pl

Bory Tucholskie

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd w godzinach porannych. Toruń: zwiedzanie Starego Miasta – Ratusz z Wieżą, Pomnik Kopernika, Muzeum Kopernika z makietą średniowiecznego
Torunia, spichlerze, mury obronne z Krzywą Wieżą, katedra św. Janów, spacer wzdłuż Wisły (możliwość rejsu). Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Golub – Dobrzy: zamek pokrzyżacki w stylu gotyckim, w którym odbywają się wielkie festiwale rycerskie. Grudziądz – miasto spichlerzy, które
malowniczo są usytuowane nad Wisłą, Stare Miasto z Ratuszem i zabytkowymi kamienicami np. „Pod Łabędziem” czy „Królewski Dwór”, mury miejskie, Klasztor
Benedyktynek. Świecie – średniowieczny zamek krzyżacki z wejściem na wieżę, zamek wodny – dawniej stojący w wodach Wisły. Przejazd na obiadokolacje
i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Tuchola – stolica Parku Narodowego Bory Tucholskie, zwiedzanie Muzeum Parku ukazujące etnografię, florę i faunę tego regionu, przejście
jednym ze szlaków turystycznych Borów. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota , ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz
parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.

www.odyseusz.com.pl

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

385 PLN/os.
375 PLN/os.
435 PLN/os.

480 PLN/os.
450 PLN/os.
535 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

MAZURY I BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY – 4 DNI
Mikołajki

Święta Lipka

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Kętrzyn: kościół św. Jerzego, zamek krzyżacki z XIV w. Był siedziba prokomtura zakonnego którego zbuntowani mieszkańcy
Kętrzyna podczas wojny trzynastoletniej utopili w stawie. Spacer po centrum. Święta Lipka: Sanktuarium Maryjne, jedno z najpiękniejszych miejsc barokowych
w Polsce. Wizyta w kościele z „ruchomymi organami”. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie.Gierłoż: wizyta w „Wilczym Szańcu”, byłej kwaterze głównej Hitlera na ziemiach wschodnich w latach 1941-44, gdzie 20.07.1944r. dokonano
nieudanego zamachu na Führera przez wysokich oficerów Wermachtu. Po zamachu przywódcy zostali rozstrzelani. Giżycko: miejscowości nad jeziorem
Niegocin. Jest nazywane stolicą żeglarstwa w Polsce. Jest jednym z głównych portów na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i jednym z głównych polskich
ośrodków turystycznych i wypoczynkowych. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Augustów: rejs po Kanale Augustowskim, zwiedzanie Twierdzy Osowiec, Biebrzański Park Narodowy. Powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Spacer po Mikołajkach, zwanych „Perłą Mazur”. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 3 śniadania,
3 obiadokolacje, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie
NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

540 PLN/os.
535 PLN/os.
540 PLN/os.

655 PLN/os.
650 PLN/os.
655 PLN/os.

TRÓJMIASTO Z MALBORKIEM I FROMBORKIEM – 5 DNI
Gdańsk

Malbork - zamek

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Malbork: jeden z największych zamków na świecie. Sprawdzimy jak na zamku żyli możni komturowie, dowiemy się jak
wyglądały turnieje rycerskie, a także zobaczymy prawdziwe zbroje i broń krzyżacką. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Gdańsk: Westerplatte, ul. Długa (Dom Uphagena, Ratusz Głównego Miasta Gdańsk), Długi Targ (Neptun, Dwór Artusa), Długie Pobrzeże (Żuraw),
Ulica Mariacka, kościół Mariacki – bursztynowy ołtarz, Ratusz Staromiejski, Wielki Młyn, kościół św. Brygidy, Poczta Polska, Pomnik Poległych Stoczniowców.
Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Gdańsk: Katedra Oliwska, Park Oliwski. Sopot: ul. Bohaterów Monte Casino, Molo, Grand Hotel. Gdynia: Skwer Kościuszki, ORP Błyskawica (Muzeum
Marynarki Wojennej), Dar Pomorza, Oceanarium. Powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Frombork: spacer po mieście, Wzgórze Katedralne z wieżą Kopernika, Katedra, Pałac Biskupi, Wieża Dzwonna Radziejowskiego. Sztutowo:
zwiedzanie pozostałości po obozie koncentracyjnym Stuthof. Wyjazd w drogę powrotną.
5 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach rannych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 3 śniadania,
3 obiadokolacje, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie
NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.
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MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

595 PLN/os.
585 PLN/os.
575 PLN/os.

735 PLN/os.
715 PLN/os.
705 PLN/os.

www.odyseusz.com.pl
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WYCIECZKI KRAJOWO-ZAGRANICZNE

KOTLINA KŁODZKA – ADRSPACH – 3 DNI
Adrspach

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Złoty Stok: zwiedzanie zabytkowej Kopalni Złota i Arsenu. Kłodzko: gdzie zobaczymy Twierdzę Kłodzką (część górna
i podziemne labirynty), most gotycki zwany „małym mostem Karola”. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Kudowa Zdrój: Park Zdrojowy, Pijalnia Wód z możliwością degustacji. Czermna: Kaplica Czaszek. Przejazd do Czech – Skalne Miasto Arspach –
spacer wśród malowniczych skał, rejs po jeziorku. Powrót na obiadokolacje i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Kletno: gdzie zwiedzimy Kopalnie Uranu oraz Jaskinię Niedźwiedzią (dużo wcześniejsza rezerwacja). Wyjazd w droge powrotną. Zakończenie
wycieczki w godzinach wieczornych.

Kłodzko
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota, lokalnego przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby
przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

395 PLN/os.
380 PLN/os.
435 PLN/os.

485 PLN/os.
460 PLN/os.
535 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

KARKONOSZE – PRAGA – 3 DNI
Most Karola

Świątynia Wang

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Szklarska Poręba: zwiedzanie miasta, Wodospady Kamieńczyk i Szklarka, Muzeum Minerałów. Przyjazd na obiadokolację
i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Praga: Wzgórze Hradczańskie, gdzie mieści się Zamek Praski, Złota Uliczka, gotycka Katedra św. Wita. Barokowa Katedra św. Mikołaja. Spacer przez
piękny Most Karola, Rynek Staromiejski z pomnikiem Jana Husa, ratusz z XV-wiecznym zegarem astronomicznym Orloj. Plac Wacława z Muzeum Narodowym
i pomnikiem św. Wacława. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Karpacz: Świątynia Wang, pomnik przyrody Lipa Sądowa i dawna karczma sądowa Bachus, kościół ewangelicki. Kowary: Kopalnie Rud Żelaza
i Uranu, Skarbiec Walonów – podziemny świat legend, tajemnic i historii prawdziwej. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach
wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie
KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

440 PLN/os.
420 PLN/os.
465 PLN/os.

540 PLN/os.
515 PLN/os.
585 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

WROCŁAW – DREZNO – 3 DNI
Widok na Drezno

Wrocław Rynek - ratusz

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Wrocław. Ostrów Tumski, wyspa katedralna, Katedra, spacer po Starówce Wrocławskiej. Uniwersytet Wrocławski – Aula
Leopoldina, Wieża Matematyczna, Stare Więzienie, Stare Jatki, Katedra, Kościół św. Elżbiety, skąd rozpościera się wspaniały widok na miasto, kamienice
Jaś i Małgosia, Rynek, Ratusz, Plac Solny. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Przejazd do stolicy Saksonii – Drezna Zobaczymy min. Starówkę, Theaterplatz - zaliczany do najpiękniejszych placów Europy, Opera Sempera,
Zwinger oraz kościół Hofkirche (dziś katedra). Pałac Taschenberg, który Król August Mocny podarował swojej metresie - hrabinie Cosel. Promenada spacerowa
Brühlsche Terasse, z której rozpościera się niepowtarzalny widok na rzekę Łabę, zwana Balkonem Europy. Możliwość zorganizowania rejsu po rzece Łabie. Powrót
na obiadokolacje i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Wrocławia, Zwiedzanie Panoramy Racławickiej, Park Szczytnicki, Grające Fontanny, Ogród Japoński, Hala Stulecia, Afrykarium
i ZOO. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota , ubezpieczenie NNW i KL, choroby przewlekłe, wszystkie
opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

475 PLN/os.
450 PLN/os.
510 PLN/os.

575 PLN/os.
550 PLN/os.
630 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników.
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PRAGA – 2 DNI
Praga - Kościół Tński nocą

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd we wczesnych godzinach rannych. Przyjazd do Pragi: zwiedzanie miasta: kompleks Pałacowy Hradczany z katedrą Św. Wita, Zamkiem Królewskim, Złotą
Uliczką, Most Karola, Brama Prochowa, Mała Strana - dzielnica bogatych kupców niemieckich z pięknymi barokowymi pałacami i kamienicami. Przejazd do
hotelu na obiadokolację. Po obiadokolacji przejazd na spektakl Kriżikowe Fontanny. Nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Pragi - Plac Wacława z pomnikiem Karola IV, Muzeum Narodowe (z zewnątrz), Rynek Starego Miasta, Ratusz ze słynnym zegarem
„Orloj”, Kościół św. Mikołaja, Kościół Marii Panny, Pomnik Jana Husa. Możliwość rejsu stateczkiem po Wełtawie. W godzinach popołudniowych wyjazd do kraju.
Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych.

Praga - Katedra św. Wita
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie,
1 obiadokolacje, opiekę pilota , ubezpieczenie NNW i KL, choroby przewlekłe, wszystkie
opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

375 PLN/os.
360 PLN/os.
410 PLN/os.

470 PLN/os.
450 PLN/os.
525 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do
obiadokolacji.

WIEDEŃ – 2 DNI
Wiedeń - Hundertwasserhaus

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd we wczesnych godzinach porannych. Wiedeń: m.in. Ringstrasse Opera, Hofburg – zimowa rezydencja cesarska, Teatr Dworski, Ratusz oraz Stare Miasto.
Ulica Graben, Katedra św. Stefana. Hundertwasserhaus – zabudowania o nietypowych kształtach w III dzielnicy. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Wiedeń: Schonbrunn – dawna letnia rezydencja cesarska, zwiedzanie Sal Cesarskich i spacer po ogrodach: Fontanna Neptuna, Palmiarnia, Ogród
Rożany. Wzgórze Kahlenberg: miejsce z którego król Jan III Sobieski dowodził bitwą pod Wiedniem; rozpościera się stąd piękny widok na miasto. Wyjazd do Polski.
Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.

Wiedeń - Katedra św. Stefana
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie,
1 obiadokolacje, opiekę pilota , ubezpieczenie NNW i KL, choroby przewlekłe, wszystkie
opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

400 PLN/os.
390 PLN/os.
455 PLN/os.

500 PLN/os.
480 PLN/os.
575 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do
obiadokolacji.

BUDAPESZT – 2 DNI DEGUSTACJA LANGOSZA W CENIE
Budapesz - Most Łańcuchowy

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd we wczesnych godzinach rannych z umówionego miejsca. Przyjazd do Budapesztu: zwiedzanie miasta, m.in. Baszta Rybacka, Kościół Macieja,
Wzgórze Zamkowe, Brama Wiedeńska, Zamek Królewski. Zobaczymy z zewnątrz Galerię Narodową oraz Muzeum Historii Budapesztu, następnie Park Vorasliget,
Plac Bohaterów, Cytadelę na Wzgórzu Gelerta. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Budapeszt: dalsze zwiedzanie.: Wyspa Małgorzaty, ruiny klasztoru Dominikanek, spacer aleją artystów, następnie zobaczymy Węgierską Akademię
Nauk, Parlament, kościół św. Stefana. Przejazd do miejscowości Szentendre – spacer po centrum, krótkie zwiedzanie, m.in.: kościół św. Piotra i Pawła,
Muzeum Marcepanu. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przyjazd w późnych godzinach nocnych.

Budapeszt - Parlament
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie,
1 obiadokolacje, opiekę pilota , ubezpieczenie NNW i KL, choroby przewlekłe, degustację
langosza, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

335 PLN/os.
365 PLN/os.
355 PLN/os.

415 PLN/os.
455 PLN/os.
440 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do
obiadokolacji.
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2 STOLICE – BRATYSŁAWA, WIEDEŃ – 3 DNI
Bratysława - Zamek

Wiedeń - Parlament

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca w godzinach porannych. Bratysława. Zobaczymy min. Rynek Staromiejski, Ratusz, Pałac Biskupów Ostrzychomskich, Katedra
św. Marcina, Brama Michalska, Wzgórze Zamkowe (siedziba prezydenta, panorama miasta z tarasu widokowego). Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. (możliwość rejsu Bratysława – Wiedeń –dodatkowo płatne). Przyjazd do Wiednia zwiedzanie miasta: m.in. Ringstrasse, Opera, Pałac Hofburg, Teatr
Dworski, Ratusz oraz spacer po Starym Mieście - Ulica Graben, Katedra św. Stefana. Kamienice Huderdwassera, Schonbrunn – letnia rezydencja cesarka. Powrót
na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Nowe Miasto – Uno Centrum, Grinzing – dzielnica willowa, Wzgórze Kahlemberg – miejsce odsieczy Jana III Sobieskiego, kościółek polski, panorama
miasta. Zabawa w Parku Rozrywki Prater. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota , ubezpieczenie NNW i KL, choroby przewlekłe, wszystkie
opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

545 PLN/os.
525 PLN/os.
580 PLN/os.

650 PLN/os.
625 PLN/os.
710 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, napojów do
obiadokolacji.

BERLIN – POCZDAM – DREZNO – 3 DNI
Berlin - Reischtag

Drezno - Opera Sempera

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z Polski w we wczesnych godzinach rannych. Poczdam. Zwiedzanie zespołu parkowo-pałacowego Sanssouci, wpisanego na listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO. Możliwość zwiedzania również Pałacu Cecylienhoff. Starówka Poczdamska. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Berlin, w programie mi.in: Muzeum Egipskie z okazałymi zabytkami sztuki egipskiej. Przejazd aleją Unter den Linden, Brama Brandenburska, która do
niedawna stanowiła symboliczne wrota oddzielające Berlin Zachodni od Wschodniego, Reichstag, siedziba parlamentu niemieckiego, gdzie 3 października 1990
roku o północy uchwalono ustawę o zjednoczeniu Niemiec, miejsce przebiegu Muru Berlińskiego oraz Kolumna Zwycięstwa. Alexanderplatz - wieża TV, z budowli
rozpościera się panorama miasta. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Drezno: zobaczymy min. Starówkę, Theaterplatz - zaliczany do najpiękniejszych placów Europy, Opera Sempera, Zwinger- galeria malarstwa oraz
kościół Hofkirche (dziś katedra). Pałac Taschenberg – z zewnątrz. Promenada spacerowa Brühlsche Terasse, z której rozpościera się niepowtarzalny widok na rzekę
Łabę, zwaną „balkonem Europy”. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Przyjazd w godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu po stronie polskiej,
2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota , ubezpieczenie NNW i KL, choroby przewlekłe,
wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, napojów do
obiadokolacji.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

555 PLN/os.
535 PLN/os.
590 PLN/os.

690 PLN/os.
665 PLN/os.
740 PLN/os.

BERLIN – POCZDAM – TROPIKALNA WYSPA – 3 DNI
Tropikalna Wyspa

Panorama Berlina z Wieżą Tv

Ramowy program wycieczki:
0/1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca w godzinach nocnych. Nocny przejazd do Niemiec. Poczdam: zespół parkowo-pałacowy Sanssouci, wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO. Pałac Cecilienhof wraz z parkiem. Starówka Poczdamska. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Berlin: Aleksanderplatz z górującą nad miastem wieżą telewizyjną, która jest najbardziej charakterystyczną budowlą Berlina, Muzeum Pergamońskie
z okazałymi zabytkami sztuki greckiej, babilońskiej, rzymskiej, orientalnej i islamskiej, neorenesansowa katedra z grobowcami członków rodu Hohenzollernów,
Aleja Unter den Linden z monumentalnymi klasycystycznymi budowlami, Brama Brandenburska, która do niedawna stanowiła symboliczne wrota oddzielające
Berlin Zachodni od Wschodniego, Reichstag. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Krausnick: ”Tropikalna wyspa”- największy tropikalny park rozrywki i wypoczynku w Europie: egzotyczne parki i ogrody, tropikalny las, błękitne
morze, laguny, piaszczyste plaże, baseny, zjeżdżalnie, restauracje. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelu po stronie niemieckiej, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW
wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

720 PLN/os.
700 PLN/os.
760 PLN/os.

845 PLN/os.
815 PLN/os.
900 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do
obiadokolacji.
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SŁOWACJA Z TATRALANDIĄ - 3 DNI
Słowacja - Strbske Pleso

Tatralandia

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Oravsky Podzamok: zwiedzanie XIV-wiecznego zamku, położonego na prawym brzegu Orawy. Usytuowany na 112-metrowej
wapiennej skale jest największą atrakcją wśród zabytków regionu. Zwiedzanie Jaskini w Dolinie Demianowskiej – jednej z najpiękniejszych jaskiń w Europie.
Cechuje ją niezwykłe bogactwo barwnych form naciekowych, liczne podziemne jeziorka, potok oraz groty. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Liptowski Mikulasz: pomnik Janko Kráľ’a oraz rynek miasta. Park Wodny Tatralandia (6 basenów termalnych oferujących mnóstwo atrakcji m.in.
masaże wodne, huśtawkę wodną, łóżka wodne, prądy wodne, wodną siatkówkę i koszykówkę, ścianę wspinaczkową z wodospadem, ślizgawki oraz zjeżdżalnie)
lub Beszeniowa – jeden z największych i najładniejszych kąpielisk na Słowacji, z basenami termalnymi czynnymi cały rok. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Tatry Wysokie - Strbske Pleso: spacer wokół jeziora, możliwa nietrudna wycieczka do schroniska nad Popradskim Plesem (3-3,5 godziny w dwie
strony). Stary Smokovec: wyjazd na Hrebienok kolejką terenową i panorama podtatrzańskiej kotliny. Ewentualnie wyjazd kolejką gondolową z Tatrzańskiej
Łomnicy na Skalnate Pleso z możliwością wjazdu na szczyt Łomnicy (2632 m n.p.m.). Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 biadokolacje, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL,
choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

495 PLN/os.
485 PLN/os.
530 PLN/os.

585 PLN/os.
570 PLN/os.
640 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, napojów do obiadokolacji.

BUDAPESZT – ESZTERGOM – SZENTENDRE – 3 DNI DEGUSTACJA LANGOSZA I MARCEPANA W CENIE
Baszta Rybacka

Wieże Parlamentu

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Budapeszt: Baszta Rybacka, kościół św. Macieja, Wzgórze Zamkowe, Brama Wiedeńska, Zamek Królewski z zewnątrz, Galeria
Narodowa, Park Vorasliget, Plac Bohaterów, Cytadela na Wzgórzu Gelerta. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Budapeszt: Wyspa Małgorzaty, ruiny klasztoru Dominikanek, spacer Aleją Artystów, Węgierska Akademia Nauk, Parlament, kościół św. Stefana.
Szentendre: centrum miasta, kościół św. Piotra i Pawła, katedra Serbska, Muzeum Marcepana (fakultatywnie, za dopłatą rejs po Dunaju). Powrót na
obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Visegrad: historyczne miasteczko, które było w średniowieczu stolicą Węgier. Ruiny Królewskiego Zamku i Cytadela. Esztergom: miejsce koronacji
św. Stefana, największa na Węgrzech Bazylika (5-ta co do wielkości na świecie) ze skarbcem. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.
Możliwa zmiana programu: Visegradu i Esztergomu na Aggtelek: największy system jaskiniowy na Węgrzech oraz Eger z Doliną Pięknej Pani.
(informacja w Biurze)
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie
KL, choroby przewlekłe, NNW, degustację langosza i marcepana dla każdego
uczestnika, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do
obiadokolacji.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

510 PLN/os.
525 PLN/os.
530 PLN/os.

600 PLN/os.
620 PLN/os.
630 PLN/os.

PRAGA – MORAWSKI KRAS – 3 DNI
Plac Wacława

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Morawski Kras: Park Krajobrazowy o powierzchni ponad 100 km2. Wyjazd kolejką linową nad Przepaść Macochy (widok na
dawne dno jaskini 138 m w dół). Na dole przepaści znajduje się małe jeziorko – pod jego taflą przepaść sięga kolejnych 50 metrów. Zwiedzanie Jaskini Punkevní
– najpiękniejszej jaskini na Morawach, rejs łodziami podziemna rzeką Punkvą. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Praga: kompleks Pałacowy Hradczany z Katedrą św. Wita, Zamkiem Królewskim, Złotą Uliczką. Most Karola, Brama Prochowa. Mała Strana – dzielnica
bogatych kupców niemieckich z pięknymi barokowymi pałacami i kamienicami. Obiadokolacja. Wieczorem spektakl „Kriżikowe Fontanny”. Powrót na nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Praga: Plac Wacława, Muzeum Narodowe (z zewnątrz), Rynek Starego Miasta, Ratusz ze słynnym zegarem Orloj, kościół św. Mikołaja, kościół Marii
Panny, pomnik Jana Husa. Możliwość rejsu statkiem po Wełtawie. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.

Przepaść Macochy
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie
KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

565 PLN/os.
545 PLN/os.
600 PLN/os.

670 PLN/os.
645 PLN/os.
725 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do
obiadokolacji.
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WIEDEŃ – MORAWSKI KRAS – 3 DNI
Katedra św. Stefana

Morawski Kras Przepaść Macochy

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Morawski Kras: Park Krajobrazowy o powierzchni ponad 100 km2. Wyjazd kolejką linową nad Przepaść Macochy (widok na
dawne dno jaskini 138 m w dół). Na dole przepaści znajduje się małe jeziorko – pod jego taflą przepaść sięga kolejnych 50 metrów. Zwiedzanie Jaskini Punkevní
– najpiękniejszej jaskini na Morawach, rejs łodziami podziemna rzeką Punkvą. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Wiedeń: m.in.: Ringstrasse Opera, Hofburg – zimowa rezydencja cesarska, Teatr Dworski, Ratusz oraz Stare Miesto. Ulica Graben, Katedra św. Stefana.
Hundertwasserhaus – zabudowania o nietypowych kształtach w III dzielnicy. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Wiedeń: Schönbrunn – dawna letnia rezydencja cesarska, zwiedzanie Sal Cesarskich i spacer po ogrodach: Fontanna Neptuna, Palmiarnia, Ogród
Różany. Wzgórze Kahlenberg: miejsce z którego król Jan III Sobieski dowodził bitwą pod Wiedniem; rozpościera się stąd piękny widok na miasto. Wyjazd do
Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie
KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

585 PLN/os.
570 PLN/os.
625 PLN/os.

700 PLN/os.
675 PLN/os.
755 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do
obiadokolacji.

CZESKIE BUDZIEJOWICE – SALZBURG – CZESKI KRUMLOV – 3 DNI
Czeski Krumlov z lotu ptaka

Salzburg

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Hluboka nad Wełtawą: neogotycki Zamek Hluboka rodziny Schwarzenbergów, wybudowany w stylu zamku w Windsorze –
ulubionym miejscu Karola IV. Czeskie Budziejowice: Stare Miasto z zachowanym układem urbanistycznym. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Salzburg: m.in. Starówka miasta Mozarta. Dom urodzenia wielkiego kompozytora na słynnej ulicy Getreidegasse, Ratusz Miejski, plac katedralny
i rezydencja biskupów, a także słynna Twierdza Hohensalzburg. Zabytkowy cmentarz przy kościele św. Piotra z tradycyjnymi epitafiami salzburskich mieszczan.
Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Czeski Krumlov: zamek rodziny Schwarzebergów, wizyta w sklepach z ceramiką, gdzie można zakupić malowany dzbanek o którym śpiewała
Helena Vondrackova. Centrum miasta, starówka zachowana w renesansowym i barokowym stylu. Panorama miasta i największego zakola Wełtawy z licznych
tarasów widokowych i mostów na starym mieście. Rozemberg nad Wełtawą: Zamek Rossenberg. Lipno nad Wełtawą: Zbiornik Lipnowski zwany „Czeskim
Morzem” – największy sztuczny zbiornik wodny na terenie Czech. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW,
wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

645 PLN/os.
625 PLN/os.
685 PLN/os.

785 PLN/os.
760 PLN/os.
840 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do
obiadokolacji.

ALPY SALZBURSKIE – 4 DNI
Alpy Salzburskie - St. Gilgen

Salzburg - twierdza

www.odyseusz.com.pl

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca, nocny przejazd przez Czechy do Austrii. Salzburg: jedno z najpiękniejszych miast Austrii. Zwiedzanie Starego Miasta Pałac Mirabell z kompleksem ogrodów, starówka, katedra, Getreidegasse - najstarsza i najpiękniejsza uliczka miasta (pod nr 9 znajduje się Dom Mozarta).
Średniowieczna twierdza Hohensalzburg - wspaniała panorama miasta. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. St. Gilgen: wyjazd kolejką linową na Zwölferhorn (1520 m n.p.m.), taras widokowy. St. Wolfgang: słynna miejscowość pielgrzymkowa.
Kościół św. Wolfganga z ołtarzem Pachera, XVI-wieczna fontanna. . Przyjazd do Gmunden, miasteczka słynącego z zamków i ceramiki. Powrót do hotelu na
obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Hallstatt: spacer pięknymi uliczkami miasta, zwiedzanie Pfarrkirche z gotyckimi freskami. Bad Ischl: najbardziej znane uzdrowisko w regionie
Salzkammergut - zwiedzanie Kaiservilla, letniej rezydencji cesarza Franciszka Józefa. Mondsee: popularna miejscowość wakacyjna - rejs statkiem po jeziorze.
Powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Werfen zwiedzanie największej naturalnej jaskini lodowej Eisriesenwelt. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 3 śniadania,
3 obiadokolacje, opiekę pilota, lokalnego przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki,
ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, napojów do obiadokolacji, lokalnego
przewodnika.

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

1040 PLN/os.
1025 PLN/os.
1080 PLN/os.

1215 PLN/os.
1200 PLN/os.
1270 PLN/os.
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WYCIECZKI ZAGRANICZNE
DREZNO – MIŚNIA – SZWAJCARIA SAKSOŃSKA – 4 DNI
Saksonia

Zamek i katedra w Miśni

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Miśnia: manufaktura, produkująca słynną w świecie porcelanę miśnieńską. Zwiedzanie warsztatów zakładowych, w których
na własne oczy można prześledzić proces powstawania miśnieńskich wyrobów. Moritzburg: Zamek, którego barokowe kopuły odbijają się w jeziorze. Przyjazd
na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Stolpen: Zamek który rozsławiła w XVIII w. hrabina Cosel, więziona w Stoplen przez 49 lat. Jedna z wież służyła jej za mieszkanie. Szwajcaria
Saksońska: pionowe skały wysoko wznoszą się ponad doliną Łaby. Krótki postój przy punkcie widokowym Bastei. Königstein: spacer po murach twierdzy.
Zobaczymy doskonale zachowane elementy architektoniczne – brama warowna zamku i bastionu Jerzego, spichlerz, stare koszary oraz głęboką na ponad 150 m
studnię. Drezno: Starówka, Theaterplatz, Opera Sempera, Zwinger oraz kościół Hofkirche (dziś katedra) wzniesiony przez Augusta Mocnego. Pałac Taschenberg
który król podarował hrabinie Cosel. Promenada spacerowa „Brühlsche Terasse”, – słynny „balkon Europy”. Zamek Residenzschloss – dawny skarbiec Augusta
Mocnego imponujący przepychem wnętrz i prezentowanych klejnotów. Plac Neumarkt z odbudowanym w 2005 r kościółem Frauenkirche – symboli Drezna.
Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Drezno: objazd miasta autokarem: m.in. okolice starego miasta, Ratusz z pozłacaną figurą Rathausmann, Szklana Manufaktura Volkswagena, dzielnica
Blasewitz, dzielnica Neustadt, Pfunds Molkerei – „najpiękniejszy sklep mleczarski świata”, pomnik „Złotego Jeźdźca”, Plac Albrechta. Spacer po kompleksie
parkowo-pałacowym Pillnitz. Zwiedzanie najsłynniejszych drezdeńskich muzeów zlokalizowanych w gmachu Zwinger: Galeria Starych Mistrzów. Rejs statkiem
po Łabie. Wyjazd do Polski.
4 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach porannych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę
pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe,
NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu po Łabie, lokalnego przewodnika, napojów
do obiadokolacji.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

550 PLN/os.
535 PLN/os.
600 PLN/os.

685 PLN/os.
660 PLN/os.
750 PLN/os.

LUBEKA I OKOLICE – OSTSEE THERME – HANSA PARK – 4 DNI
Ahlbeck

Hansa Park

www.odyseusz.com.pl

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przyjazd w okolice Lubeki. Obiadokolacja i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Ahlbeck: basen Ostsee Therme (miasteczko wodne całoroczne) – najdłuższe w Europie zjeżdżalnie, baseny o różnych głębokościach, sauny, masaże
wodne i inne atrakcje. Obiadokolacja, powrót na nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Hansa Park: jeden z największych lunaparków północnych Niemiec, położonym nad Morzem Bałtyckim. Do dyspozycji gości jest wodny tor
bobslejowy „Rio Dorado”, kapsuła „Montezuma” spadająca z wysokości 50 metrów, kolejki powietrzne i ziemne, zjeżdżalnie, karuzele, łodzie, wieża widokowa
i tereny parkowe. Dla najmłodszych – Czarodziejski Jarmark, gdzie swoimi sztuczkami zabawiają kuglarze i żonglerzy. Lwy morskie i foki spotkać można
w tutejszym cyrku wodnym, a prawdziwi kowboje strzelają z koltów w kanionach Dzikiego Zachodu. Rewia „światło i dźwięk”, kino trójwymiarowe, kraina
piratów, teatrzyk dla najmłodszych, afrykańscy akrobaci to tylko niektóre z atrakcji Hansa Parku. Oprócz tego parada artystów, kolorowe stwory. Wyjazd do Polski.
4 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach rannych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę
pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe,
NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do
obiadokolacji.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

790 PLN/os.
770 PLN/os.
825 PLN/os.

950 PLN/os.
930 PLN/os.
1010 PLN/os.

PRAGA – WIEDEŃ – 4 DNI
Glorietta

Praga z lotu ptaka

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Praga: Hradczany - Katedra św. Wita, Zamek Królewski, Złota uliczka, Pałac na Strachowie Mała Strana, Ogród Walenstaina,
Mosta Karola. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Praga: Ratusz Staromiejski, Rynek, ratusza ze słynnym zegarem Orloy, Jozefov, zabytkowe kamienice, Plac Wacława, gmach Muzeum Narodowego.
Przejazd na obiadokolacje i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Wiedeń: Pałac Schonbrunn – letnia rezydencja cesarska – zwiedzanie Sal Cesarskich, spacer po ogrodach: Fontanna Neptuna, Palmiarnia, Ogród
Różany, Belweder. Dzielnica Hundertwasserhaus – zabudowa o nietypowych kształtach. Powrót na obiadokolacje i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Wiedeń: Ringstrasse: Opera, Hofburg – zimowa rezydencja cesarska, Ratusz, Katedra św. Stefana, Ulica Graben. Wzgórze Kahlenberg z którego
Jan III Sobieski dowodził bitwa o Wiedeń. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych/nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 3 śniadania,
3 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW,
wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

795 PLN/os.
805 PLN/os.
885 PLN/os.

940 PLN/os.
965 PLN/os.
1075 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do
obiadokolacji.
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WYCIECZKI ZAGRANICZNE

WIEDEŃ – BUDAPESZT – 4 DNI DEGUSTACJA LANGOSZA W CENIE
Wiedeń - Belweder

Budapeszt - Parlament

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Wiedeń: Pałac Schonbrunn .– letnia rezydencja cesarska – zwiedzanie Sal Cesarskich, spacer po ogrodach: Fontanna Neptuna,
Palmiarnia, Ogród Różany, Belweder. Dzielnica Hundertwasserhaus – zabudowa o nietypowych kształtach. Przyjazd na obiadokolacje i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Wiedeń: Ringstrasse: Opera, Hofburg – zimowa rezydencja cesarska, Ratusz, Katedra św. Stefana, Ulica Graben. Wzgórze Kahlenberg z którego Jan
II Sobieski dowodził bitwa o Wiedeń. Przyjazd na obiadokolację i nocleg do Budapesztu.
3 dzień:
Śniadanie. Budapeszt: Wzgórze Gelerta, Baszta Rybacka, Zamek Królewski, Kościół Macieja, Brama Wiedeńska, Plac Bohaterów, Cytadela na Wzgórzu Gelerta.
Powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Budapeszt: Wyspa Małgorzaty, ruiny klasztoru Dominikanek, spacer aleja artystów, Węgierska Akademia Nauk, kościół św. Stefana, Parlament.
(na zakończenie możliwość zorganizowania rejsu po Dunaju – koszt dodatkowy). Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych/nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w hotelu, 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, degustację
langosza, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

740 PLN/os.
750 PLN/os.
775 PLN/os.

870 PLN/os.
855 PLN/os.
925 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do
obiadokolacji.

WILNO – KOWNO – TROKI – 5 DNI
Troki - zamek

Wilno - Ostra Brama

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd do Wilna.
2 dzień:
Wilno: Góra Giedymina zwieńczona Zamkiem Górnym, Stary i Nowy Arsenał, Bazylika Archikatedralna z dzwonnicą, Uniwersytet, Kościół św. Jana, Pałac
Prezydencki, Cerkiew św. Mikołaja, Ratusz, Kościół św. Kazimierza, filharmonia, Cerkiew św. Ducha, Ostra Brama, Góra Trzech Krzyży. Przyjazd na obiadokolację
i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Troki: gotycki Zamek Wielkich Książąt Litewskich usytuowany na wyspie Jeziora Galve, który jest okolony murem i okrągłymi basztami, Kenesa
Karaimska – drewniana świątynia z XVIII w. Kiejdany: – rodowa siedziba Radziwiłłów. Stare Miasto, świątynie, domy cechowe i handlowe szkockich
kupców, ratusz. Kowno: Zamek, kościół św. Piotra i Pawła, ratusz zwany „Białym Łabędziem”, dom Perkuna, Aleja Wolności – główny pasaż handlowy. Powrót
na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Wilno: cmentarz na Rossie, gdzie spoczywają polscy żołnierze polegli podczas wojny 1920-21, matka Józefa Piłsudskiego oraz jego serce, kościół
św. Piotra i Pawła, przed którym znajduje się Plac Jana Pawła II, który został tak nazwany dla uczczenia papieskiej pielgrzymki na Litwę. Druskienniki: spacer
po uzdrowisku. Wyjazd do Polski.
5 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach rannych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę
pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe,
NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do
obiadokolacji.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

625 PLN/os.
630 PLN/os.
630 PLN/os.

760 PLN/os.
760 PLN/os.
765 PLN/os.

WENECJA – PADWA - WERONA – JEZIORO GARDA – 5 DNI
Wenecja Wielki Kanał

Jezioro Garda

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy, Austrię w kierunku Włoch.
2 dzień:
Wenecja: Rejs łodzią po Lagunie Weneckiej. Plac św. Marka. Bazylika św. Marka, Most Westchnień, Pałac Dożów. Przyjazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Padwa: Bazylika św. Antoniego, uniwersytet, na którym studiowali m.in. Mikołaj Kopernik i Jan Kochanowski. Werona: należy obok Wenecji, do
najbardziej interesujących miast regionu Veneto. Rzymski amfiteatr Arena, Piazza dei Signori, Casa Capuletti ze słynnym balkonem szekspirowskiej Julii. Powrót
na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Sirmione nad Jeziorem Garda to labirynt wąskich uliczek i placów, dwa kościółki jeden pod wezwaniem św. Piotra i drugi św. Marii, Zwiedzanie
półwyspu połączone z rejsem po jeziorze Garda. Wyjazd do Polski.
5 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach rannych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę
pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe,
NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, opłat klimatycznych,
napojów do obiadokolacji.

www.odyseusz.com.pl

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

885 PLN/os.
865 PLN/os.
930 PLN/os.

1125 PLN/os.
1100 PLN/os.
1195 PLN/os.
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WYCIECZKI ZAGRANICZNE
KRAJE BENELUKSU – 5 DNI
Bruksela - Parlament

Luksemburg

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Niemcy do Wielkiego Księstwa Luksemburga. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Luksemburg: Kirchberg (Dzielnica Europejska), bastiony na skale Bock, kazamaty, Plac Konstytucji, Katedra Najświętszej Marii Panny. Bruksela:
siedziba NATO, Park 50-lecia z Łukiem Triumfalnym, dzielnica europejska: Parlament, Komisja Europejska, Pałac Królewski, Pałac Sprawiedliwości, Katedra św.
Michała i św. Guduli. Przejazd na obiadokolacje i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Przejazd do królewskiej dzielnicy Laeken i wizyta pod Atomizm - symbolem Brukseli. Antwerpia: Rynek z fontanną Brabo, ratuszem i XVIwiecznymi kamieniczkami cechowymi, katedra NMP (Onze-Lieve-Vrouwekathedraal) z najwyższą wieżą w Niderlandach i Zielony Plac z pomnikiem Rubensa.
Następnie przejazd do Holandii i wizyta w Hadze – mieście gdzie ma swą siedzibę król, parlament i rząd Królestwa Niderlandów. Zwiedzanie: Binnenhof
z Ridderzaal (Domy Parlamentu), Pałac Pokoju – siedziba Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i wizyta w Madurodam (Holandia w miniaturze) oraz
spacer w Scheveningen nadmorskiej dzielnicy Hagi. Obiadokolacja, przejazd do hotelu zakwaterowanie i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Amsterdam: Rijksmuseum, Muzeum Van Gogha, dla chętnych godzinny rejs po kanałach Amsterdamu. Centrum: z barwnymi ulicami, mostki, Pałac
Królewskim, Kościołem Nowym, Pomnikiem Narodowym oraz Dzielnicą Czerwonych Świateł. Wyjazd w drogę powrotną. Nocna podróż przez Niemcy.
5 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w hotelach, 3 śniadania, 3
obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW,
wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika,
napojów do obiadokolacji.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

1245 PLN/os.
1220 PLN/os.
1280 PLN/os.

1500 PLN/os.
1465 PLN/os.
1545 PLN/os.

KOPENHAGA – ODENSE – LEGOLAND – 5 DNI
Kopenhaga Syrenka

Odense - Jan Christian Andersen

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do portu w Rostocku w Niemczech.
2 dzień:
Rostock: Przyjazd w godzinach rannych ok. 500, zaokrętowanie na prom. Rejs promem do Danii do miejscowości Gedser – czas rejsu ok. 2h. Kopenhaga:
zwiedzanie stolicy Danii – miasta Hansa Christiana Andersena. Przejdziemy przez Strøget najdłuższy (1,2 km) deptak w Europie do portu Nyhavn. Pomnik
kopenhaskiej Syrenki. Zamki: Amalienborg – siedziba rodziny królewskiej, Christiansborg – siedziba duńskiego Parlamentu i Rosenborg – dawna rezydencja
podmiejska. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Odense: miasto w którym urodził się i spędził dzieciństwo H. Ch. Andersen. Zwiedzanie Muzeum oraz Domu Rodzinnego Andersenów. Zamek,
kościół św. Kanuta – noszący wezwanie króla Danii Kanuta, późniejszego świętego. Gotycka świątynia jest mauzoleum grobowym królów Danii. Przejazd na
obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Legoland: (9 godzin pobytu) park podzielony jest na kilka tematycznych działów: kraina Duplo, gdzie można korzystać ze zbudowanych z klocków
samolotów, mini-kolejek i innych atrakcji; Legorodeo Town – niewielka kolejka zabierze podróżnych w krainę Indian, poszukiwaczy złota i kowbojów;
Piratland. Znajdziemy tu statek piracki, na którego pokład można wejść, są wirujące w szalonym tempie pojazdy w kształcie bali. Miniland: z ponad 20
milionów klocków zbudowane są najbardziej charakterystyczne budowle świata, jak np. Biały Dom, Statua Wolności. Jest też lotnisko, na którym kołują samoloty,
są kanały z pływającymi statkami. Wszystko bajecznie kolorowe i w wersji mini – można poczuć się, jak Guliwer w krainie Liliputów. Wyjazd do Polski.
5 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach rannych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hostelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę
pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe,
NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, opłat promowych,
napojów do obiadokolacji.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

1060 PLN/os.
1045 PLN/os.
1100 PLN/os.

1270 PLN/os.
1245 PLN/os.
1325 PLN/os.

LONDYN – 5 DNI
Londyn Eye

Tower Bridge

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd przez Niemcy, Holandię, Belgię, do Francji na obiadokolację i nocleg tranzytowy.
2 dzień:
Śniadanie. Dunkierka: przeprawa promowa do Dover. Londyn: m.in. Most Westminsterski, Opactwo Westminsterskie – miejsce spoczynku oraz koronacji
królów Anglii, Parlament, najsłynniejsza dzwonnica świata ze słynnym zegarem Big Ben, Downing Street – siedziba premierów brytyjskich. Przejażdżka na
London Eye – największym na świecie diabelskim kole. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Londyn: m.in. Pałac Buckingham – rezydencja królewska, spacer po St. Jame`s Park, Trafalgar Square z Kolumną Nelsona, wizyta w National Gallery
z imponującą kolekcją malarstwa europejskiego, spacer po Piccadilly Circus, Muzeum Figur Woskowych Maddame Tussaud’s, ChinaTown, Soho, następnie Covent
Garden – słynna opera i teatr królewski. Powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Londyn: m.in. Twierdza londyńska Tower of London oraz skarbiec koronny, most Tower Bridge, spacer przez City – dzielnicę londyńskiej finansjery do
St. Paul’s Cathedral, Oxford Street – centrum handlowe Londynu. Wyjazd w kierunku Dover – przeprawa Eurotunelem. Wyjazd do Polski.
5 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg tranzytowy we Francji w hotelu, 2 noclegi
w hostelu/hotelu w Londynie, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opiekę pilota-przewodnika,
bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, biletów komunikacji
miejskiej, rejsu statkiem, napojów do obiadokolacji.
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Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

1410 PLN/os.
1380 PLN/os.
1445 PLN/os.

1725 PLN/os.
1700 PLN/os.
1790 PLN/os.

www.odyseusz.com.pl

WYCIECZKI SZKOLNE 2017/2018

WYCIECZKI ZAGRANICZNE

PERŁY RUMUNII – 5 DNI
Peles

Hunedoara

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Słowację i Węgry. Oradea: spacer po Starówce, prawosławna Cerkiew pod Księżycem, kościół św. Władysława,
Pałac Biskupów Greckokatolickich, Pałac ”Czarny Orzeł”, Synagoga Neologów, kościół kalwiński i ruteńska cerkiew unicka, Katedra, Korytarz Armat. Przyjazd na
obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Przejazd przez Devę - przepięknie położoną nad Maruszą miejscowość z górującą fortecą – cytadelą do Hunedoary i zwiedzanie najpiękniejszego
gotyckiego zamku Transylwanii. Alba Iulia: Cytadela w dawnej stolicy Siedmiogrodu, Katedra św. Michała, pomnik Michała Walecznego, Sobór Koronacyjny
i Pałac Książęcy, Pałac Biskupi, Sala Zjednoczenia. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Sybin: Starówka, średniowieczne zabytki Górnego i Dolnego Miasta, wieża ratuszowa, kościół Jezuitów, kościół ewangelicki, pałace, Most Kłamców,
Pasaż Schodów, pozostałości murów miejskich. Sighişoara – największa zamieszkana cytadela w Europie, wpisana na listę UNESCO. Zwiedzanie Górnego
Miasta: Wieża Zegarowa, Dom Drakuli, Kościół Klasztorny, Kościół na Wzgórzu, cmentarz. Braszow: Starówka, rynek z ratuszem, sukiennice, Czarny Kościół,
pozostałości murów obronnych z Bramą Schei, Strada Sfori – najwęższa europejska uliczka. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Sinaia – najpopularniejszy górski kurort: wakacyjne zamki królewskie Karola I – Peleş i Pelişor, Raşnov. Bran – zwiedzanie słynnego Zamku
Drakuli. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Polski przez Rumunię, Węgry, Słowację. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 4 noclegi w hotelach, 4 śniadania, 4
obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW,
wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

1040 PLN/os.
1080 PLN/os.
1025 PLN/os.

1250 PLN/os.
1300 PLN/os.
1230 PLN/os.

BAWARIA – MONACHIUM – LEGOLAND – 5 DNI
Zamek Neuschweinstein

Zamek Linderhof

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd do Niemiec. Monachium: gotycki kościół NMP, Marienplatz z gotyckim Ratuszem, Pałac Wittelsbachów,
Miasteczko Olimpijskie, Muzeum BMW. Przyjazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Hohenschwangau: zamek w którym Ludwik II spędził dzieciństwo. Neuschwanstein: najbardziej bajkowy zamek Ludwika II, który był inspiracją
dla zamku Disneya. Wieskirche: słynne bawarskie sanktuarium Chrystusa Biczowego w Wies. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Linderhof: zamek oraz ogród angielski ze słynną Grotą Wenus. Garmisch-Partenkirchen: miejscowość słynąca z organizacji zimowych igrzysk
olimpijskich, czy też Turnieju Czterech Skoczni. Stadion Olimpijski. Wyjazd kolejką na Eckbauer, skąd rozpościera się przepiękna panorama Alp. Powrót na
obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Legoland – całodniowa zabawa w Parku Rozrywki znanego z najsłynniejszych klocków świata – Lego. Wyjazd do Polski. Przejazd nocny.
5 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach porannych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w hotelu, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opiekę
pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi, bezpłatene miejsca dla opieki.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do
obiadokolacji.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

1145 PLN/os.
1125 PLN/os.
1185 PLN/os.

1365 PLN/os.
1335 PLN/os.
1420 PLN/os.

SŁOWENIA – PÓŁWYSEP ISTRIA – 5 DNI
Jaskinia Postojna

www.odyseusz.com.pl

Zamek Priedjamski

www.odyseusz.com.pl

www.odyseusz.com.pl

Ramowy program wycieczki:
0/1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd na Słowenię. Jaskinia Postojna - 20 km podziemnych sal i korytarzy. Trasa turystyczna o długości 5,5 km
zajmuje tylko 1,5 godziny, gdyż 4-kilometrowy odcinek tzw. Starego Korytarza pokonuje się kolejką elektryczną. Zamek Priedjamski – to czteropiętrowy
zamek wbudowany w obszerną jaskinię w skałach. Przyjazd na obiadokolację i nocleg na Półwysep Istria.
2 dzień:
Śniadanie. Czas wolny na plażowanie. Możliwość zorganizowania wycieczki fakultatywnej do Parku Narodowego Jezior Plitwickich lub na wyspę Krka –
koszt dodatkowy. Po południu możliwość zorganizowania Fisch Picncku. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Słowenii. Zwiedzimy 2 przepiękne miasteczka Piran: zwany perłą architektury weneckiej i Koper. Spacer po Starym Mieście: kolumna św.
Justyny, pałac Totto, Titov Trg - wspaniały główny plac miasta, gdzie w gotycko-renesansowych budowlach widać wpływy weneckie. Powrót na obiadokolację
i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Pula: zwiedzanie monumentalnego rzymskiego amfiteatru. Rovinj: uchodzi za jedno z najładniejszych miast półwyspu i całego kraju. Niepowtarzalną
atmosferę miejsca tworzą urokliwe brukowane uliczki z ciasno zatłoczoną zabudową. Znajdziemy tam piękne weneckie pałace, średniowieczne domy oraz liczne
zabytki architektury sakralnej np. kościół św. Eufemi – z możliwością wejścia na wieżę. Powrót na obiadokolację i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Po drodze wizyta w stolicy Słowenii – Lublanie: krótkie zwiedzanie miasta - Plac Preszerena, Stare Miasto, Rynek. Zamek Gradski. Wyjazd do Polski.
Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 4 noclegi w pensjonacie lub hotelu,
4 śniadania, 4 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby
przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika,
Fisch Picknicu, opłat klimatycznych, kosztu wycieczek fakultatywnych, napojów do
obiadokolacji.

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

1070 PLN/os.
1050 PLN/os.
1120 PLN/os.

1290 PLN/os.
1265 PLN/os.
1365 PLN/os.
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WYCIECZKI SZKOLNE 2017/2018

WYCIECZKI ZAGRANICZNE
PARYŻ – EURODISNEYLAND – 6 DNI
Paryż - Katedra Notre Dame

Wieża Eiffla

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd przez Niemcy do Francji.
2 dzień:
Przyjazd do Paryża: zwiedzanie centrum historycznego Paryża, wyspy La Cite: katedra Notre Dame, Pałac Sprawiedliwości, Saint Chapelle, Dzielnica Łacińska,
Pantheon, Sorbona. Plac Vandome, spacer po Montmartre: Plac Pigalle, Moulin Rouge, Plac du Tertre, Bazylika Sacre-Coeur. Obiadokolacja. Przyjazd do hotelu
na nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Paryż: Łuk Triumfalny i Pola Elizejskie, Pałac Inwalidów, Plac Concorde, Ogrody Tuileries, Muzeum Perfum, Fontanna Chatelet, Opera Garnier, Wieża
Eiffla, wieczorem rejs po Sekwanie. Obiadokolacja, powrót do hotelu na nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Wersal: jeden z najsłynniejszych zespołów pałacowych świata, siedziba królów francuskich, która swoją świetność zawdzięcza głównie Ludwikowi
XIV. Powrót do Paryża, przejazd do dzielnicy La Defense - najnowocześniejszej dzielnicy biznesu w Europie. Kolejnym punktem programu jest Luwr, Forum des
Halles i centrum Pompidou. Czas wolny. Obiadokolacja, powrót do hotelu na nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Całodzienny pobyt w największym parku rozrywki w Europie– Eurodisneylandzie. Wyjazd do Polski .
6 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w hotelu, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opiekę
pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe,
NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, obiadu
w Eurodisneylandzie, biletów komunikacji miejskiej, napojów do obiadokolacji.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

1440 PLN/os.
1400 PLN/os.
1460 PLN/os.

1755 PLN/os.
1690 PLN/os.
1780 PLN/os.

CZARNOGÓRA Z DUBROWNIKIEM – 6 DNI
Budva - Wyspa św. Stefana

Dubrownik

Ramowy program wycieczki:
0/1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przyjazd na obiadokolację i nocleg tranzytowy w Chorwacji.
2 dzień:
Śniadanie. Dalsza podróż przez Chorwację w kierunku Czarnogóry. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny na plaży, obiadokolacja i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Stary Bar: ruiny starego miasta, które prawdopodobnie pochodzą z X wieku i które są wpisane na Listę światowych zabytków. Zobaczymy Starówkę,
mury obronne, orientalną ulicę w Starym Barze z dwoma meczetami, Stara Oliwka. Ulcińj - jedno z najstarszych miast na Adriatyku. Spacer promenadą,
zobaczymy Starówkę, mury obronne, czas wolny na plażowanie. Wieczorem powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Wycieczka objazdowa po Czarnogórze: Budva: Starówka, Katedra św. Jana, pozostałości starożytnych budowli i średniowiecznych kaplic. Zatoka
Kotorska: największy i najgłębszy fiord południowej Europy. Kotor: spacer po urokliwych uliczkach, Katedra Św. Trifona. Cetynia: dawna stolica Czarnogóry.
Powrót na obiadokolację i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie.Przejazd do Dubrownika zwanego „Perłą Adriatyku”, zwiedzanie Starego Miasta, m.in. Brama Pile, Brama Onufrego, klasztor Franciszkanów, Katedra,
Pałac Rekordów, mury obronne miasta. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.
6 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg tranzytowy w
pensjonacie lub hotelu w Chorwacji, 3 noclegi w Czarnogórze willi lub hotelu, 4 śniadania,
4 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie
KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika,
opłat klimatycznych, napojów do obiadokolacji.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

1100 PLN/os.
1110 PLN/os.
1110 PLN/os.

1360 PLN/os.
1375 PLN/os.
1380 PLN/os.

WŁOCHY: LIGURIA – CINQUE TERRE – TOSKANIA 6 DNI
Manarolla

San Gimignano

Ramowy program wycieczki:
1/2 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd przez Czechy, Austrię do Montecatnii. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Całodniowa wycieczka do Cinque Terre w Ligurii. Jest to malownicze, urwiste wybrzeże z turkusową wodą. W miasteczku Riomaggiore
przespacerujemy się ścieżką „wyrzeźbioną” na skalnej półce. Manarola przesiądziemy się do pociągu, który zawiezie nas do pięknej Vernazzy, maleńkiej
miejscowości położonej w skalnej zatoczce. Powrót do Riomaggiore statkiem wzdłuż skalnego wybrzeża Ligurii. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Wyjazd do San Gimignano – miasteczka położonego na wzgórzu wśród winnic i słynącego ze średniowiecznych wieżyczek. Następnie przejazd
La Strada di Chianti. Ostatnim punktem będzie wizyta w jednym z najpiękniejszych zamków rodziny Ricasoli w Castello di Meleto. Przejazd do hotelu
w okolicy Bolonii na obiadokolację i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Bolonia: zwiedzanie kościoła Saint Appollinare in Classe, kościoła San Vitale oraz Mauzoleum Galli Placydy słynnych ze swych wspaniałych
mozaik. Następnie zobaczymy Katedrę św. Petroniusza, Piazza Maggiore, starą siedzibę Uniwersytetu Bolońskiego, kościół św. Dominika, słynne krzywe wieże.
W godzinach popołudniowych wyjazd do Polski.
6 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach rannych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w hotelu, 3 śniadania, 3
obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW,
wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika,
biletu na pociąg, rejsu statkiem, napojów do obiadokolacji, opłaty klimatycznej.
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Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

1115 PLN/os.
1100 PLN/os.
1155 PLN/os.

1410 PLN/os.
1380 PLN/os.
1460 PLN/os.

www.odyseusz.com.pl

WYCIECZKI SZKOLNE 2017/2018

WYCIECZKI ZAGRANICZNE

CZAR CHORWACJI – 7 DNI
Dubrownik

Plitvickie Jeziora

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy i Austrię do Chorwacji na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Park Narodowy Krka: Spacer ścieżkami oraz odpoczynek przy największym wodospadzie „Skradinski Buk”. Możliwość niezapomnianych kąpieli. Sibenik:
centrum miasta z renesansową Katedrą św. Jakuba oraz z licznymi kościołami. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Dubrownik: zwany „Perłą Adriatyku”, zwiedzanie Starego Miasta, m.in. Brama Pile, studnia Onufrego, klasztor Franciszkanów, Katedra, Pałac Rektorów. Powrót
na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Wypoczynek oraz plażowanie. Możliwość skorzystania fakultatywnie z wycieczki morskiej „FISH PICNIC” (koszt dodatkowy). Wieczorem obiadokolacja i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Trogir: miasto atrakcyjnie położone na niewielkiej wyspie. Katedra w stylu weneckim, loggia, stare mury okalające Starówkę. Split: zwiedzanie Starego Miasta,
m.in. Pałac Dioklecjana, Ratusz, „pusti me da prodem” – jedna z najwęższych ulic w Europie, malowniczy port. Promenada nadmorska. Powrót na obiadokolację i nocleg.
6 dzień:
Śniadanie. Park Narodowy Plitvickie Jeziora, obejmujący 16 jezior połączonych 92 malowniczymi wodospadami i kaskadami, położonych tarasowo na długości 7 km,
otoczonych lasem i kamiennymi wzgórzami. Park został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO już w 1979 r. Wyjazd do Polski.
7 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.
ILOŚĆ OSÓB
CENA ZAWIERA:
dla 44 os.
dla 30 os.
MIASTO
przejazd komfortowym autokarem, 5 noclegów w pensjonacie lub hotelu, 5 śniadań, Kraków
1385 PLN/os.
1665 PLN/os.
5 obiadokolacji, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, Katowice
1375 PLN/os.
1650 PLN/os.
choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
Rzeszów
1380 PLN/os.
1655 PLN/os.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, opłaty klimatycznej,
napojów do obiadokolacji.

SŁOWENIA – WŁOCHY – LAZUROWE WYBRZEŻE – 7 DNI
Katedra w Mediolanie

San Remo

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd przez Czechy i Austrię w kierunku Słowenii.
2 dzień:
Słowenia: Jaskinia Postojna – 20 km podziemnych sal i korytarzy. Trasa turystyczna – 4-kilometrowy odcinek tzw. Starego Korytarza pokonuje się kolejką elektryczną. Do
przejścia pozostaje 1700 m. Zamek Predjamski – wbudowany w obszerną jaskinię w skałach. Przyjazd w okolice Wenecji na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Genui: Piazza de Ferrari, Teatr San Carlo, Palazzo Ducale, Via Garibaldi, dom Krzysztofa Kolumba, Katedra San Lorenzo. Przejazd do San Remo – miasta
Festiwalu Piosenki Włoskiej. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Cannes: miasto jednego z najsłynniejszych festiwali filmowy na świecie, spacer Aleją Gwiazd, promenada La Croisette. Nicea: stolica Lazurowego Wybrzeża,
spacer fragmentem siedmiokilometrowej Promenady Anglików biegnącej wzdłuż morza, katedra, pałace, wąskie uliczki, malownicze domy, port, znany na całym świecie
hotel-pałac Negressco. Powrót do San Remo: zwiedzanie Starego Miasta, Casino San Remo. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Monaco: Pałac Książęcy (z zewnątrz), katedra z grobowcem m.in. księżnej Grace, słynne kasyna. Następnie przejazd do Mediolanu: zwiedzanie stolicy Lombardii
– Galeria Wiktora Emanuela II z butikami znanych projektantów mody, Katedra Duomo, Opera La Scala. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Jeziora Garda.
6 dzień:
Śniadanie. Sirmione nad Jeziorem Garda. Zwiedzanie połączone z rejsem po jeziorze. Dla chętnych obiad nad Jeziorem Garda (koszt dodatkowy) Wyjazd do Polski.
7 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach południowych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 4 noclegi w hotelu, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, opiekę
pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe,
NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, rejsu po Jeziorze Garda, opłaty klimatycznej, obiadu nad Jeziorem Garda, napojów do obiadokolacji.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

1420 PLN/os.
1415 PLN/os.
1475 PLN/os.

1735 PLN/os.
1735 PLN/os.
1820 PLN/os.

BELLA ITALIA – 7 DNI
Koloseum

Wenecja Ponte Vecio

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do Włoch przez Czechy i Austrię.
2 dzień:
Wenecja: przyjazd w godzinach rannych – rejs łodzią po Lagunie Weneckiej. Plac św. Marka, Bazylika św. Marka, Pałac Dożów oraz Most Westchnień. Wjazd na Kampanilę
– Dzwonnicę św. Marka. Spacer malowniczymi uliczkami do Mostu Rialto. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Całodniowa zabawa w najnowocześniejszym Parku Rozrywki Rainbow MagicLand – roller coastery, zjeżdżanie wodne, karuzele i wiele innych atrakcji. Powrót do
hotelu na obiadokolacje i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Watykan: Muzea Watykańskie i Kaplica Sykstyńska. Przejście do Bazyliki św. Piotra, gdzie będziemy podziwiać najcenniejsze dzieła sztuki okresu odrodzenia
i baroku. Kaplica św. Sebastiana. Chwila modlitwy przy grobie bł. Jana Pawła II. Powrót na obiadokolację i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Rzym: Zamek św. Anioła, Piazza Navona z fontanną „Czterech Rzek” Berniniego, Panteon – perełka architektoniczna. Następnie Plac Wenecki, Kapitol – miejsce
od czasów antycznych uważane za serce duchowe, polityczne i kulturalne Rzymu, najsłynniejszy amfiteatr świata – Koloseum, Forum Romanum, przejście do najsłynniejszej
fontanny świata – Fontanny Di Trevi, Plac i Schody Hiszpańskie. Tam zakończymy nasz pobyt w stolicy Italii. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
6 dzień:
Śniadanie. Florencja: m.in. Fortezza da Basso, Santa Maria Novella, Bazylika, Dom Dantego, kościół w którym Dante poznał swoją Beatrycze, najsłynniejszy włoski most Ponte
Vecchio, następnie Plac i Pałac Pitti. (czas pobytu około 9h).Wyjazd do Polski.
7 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 4 noclegi w hotelach, 4 śniadania,
4 obiadokolacje, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL,
choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika,
opłaty klimatycznej, biletów komunikacji miejskiej, napojów do obiadokolacji.

www.odyseusz.com.pl

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

1365 PLN/os.
1345 PLN/os.
1420 PLN/os.

1715 PLN/os.
1680 PLN/os.
1790 PLN/os.
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WYCIECZKI ZAGRANICZNE
ZAPACH TOSKANII – WYSPA ELBA – 7 DNI
Elba - Portoferraio - fort

Toskania

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch, na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Lukka: m.in. Katedra, kościół San Michele in Foro, Casa di Puccini, Katedra San Martino, mury obronne, Piazza dell’Amfiteatro, kościół San Frediano. Piza:
zwiedzanie „Pola Cudów” z Krzywą Wieżą, katedrą, baptysterium i dzwonnicą, kosciół Santa Maria della Spina. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Piombino: rejs promem na Wyspę Elbę – trzecią co do wielkości wyspę na morzu Tyrreńskim. Zwiedzanie stolicy wyspy Portoferraio: Palazzina dei Mulini –
siedziba Napoleona na wygnaniu, Piazza della Repubblica. Powrót promem do Piombino. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Arezzo: Kościół San Francesco, Piazza Grande, Palazzo delle Logge, park Passagio del Prato, katedra. Cortona: miasto z niepowtarzalną atmosferą. Panorama
okolicy z Fortecą Medicea, kościoły: San Nicolo, San Domenico. Abbazia di Monte Olivieto Maggiore: najpotężniejszy klasztor w Toskanii. Powrót na obiadokolację i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Siena: m.in. plac Il Campo, który jest sercem miasta, Palazzo Publico, Wieża Obżarstwa (z zewnątrz), kaplica Capella di Piazza, katedra, baptysterium. Przejazd do
San Gimignano: tzw. średniowieczny Manhattan, z imponującymi kamiennymi wieżami. Panorama z tarasu na piękne toskańskie wzgórza. Przejazd przez winnice, gaje
oliwne, miasteczka i zadrzewione wzgórza regionu Chianti: Castellina di Chianti, Radda di Chianti, Badia a Caltibuono. Powrót na obiadokolację i nocleg.
6 dzień:
Śniadanie. Florencja: m.in. Palazzo Pitti, Ponte Vecchio, plac Signorii, Palazzo Vecchio, kościół Santa Croce, Katedra NMP Kwietnej, baptysterium, dzwonnica, kościół
San Lorenzo. Możliwość fakultatywnego zwiedzenia Galerii Uffizi (przy min. 20 osobach chętnych). Wyjazd do Polski.
7 dzień:
Przejazd przez Austrię i Czechy. Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.

Florencja
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 5 noclegów w hotelu, 5 śniadań, 5 obiadokolacji, opiekę
pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe,
NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

1545 PLN/os.
1525 PLN/os.
1555 PLN/os.

1895 PLN/os.
1870 PLN/os.
1910 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, opłaty klimatycznej,
napojów do obiadokolacji, rejsu na wyspę Elba.

WOKÓŁ ALP – 8 DNI
Szwajcaria -Gruyeres

Werona

Zurich - panorama

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca we wczesnych godzinach rannych. Przejazd do Czeskiego Krumlova - zamek rodziny Schwarzenbergów. Centrum miasta,
starówka zachowana w renesansowym i barokowym stylu. Z licznych tarasów widokowych i mostów na Starym Mieście zobaczymy panoramę miasta
i największego zakola Wełtawy. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Salzburga jednego z najpiękniejszych miast Austrii. Zwiedzanie Starego Miasta - Pałac Mirabell z kompleksem ogrodów, starówka,
katedra, Getreidegasse - najstarsza i najpiękniejsza uliczka miasta (pod nr 9 znajduje się Dom Mozarta). Średniowieczna twierdza Hohensalzburg - (bez wyjazdu
na górę). Przyjazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Zamku Neuschwanstein: najbardziej bajkowy Zamek Ludwika II, który był inspiracją dla zamku Disneya, Marienbrucke - most łączący
oba brzegi wąwozu. Przyjazd do Zurychu - największe miasto Szwajcarii, przespacerujemy się najdroższą ulicą świata, zobaczymy Stare Miasto, taras widokowy
Lindenhof, kościół św. Piotra z największym zegarem w Europie, Bahnhofstrasse - niezwykłą ulicę handlowa, kościół Fraumünster z witrażami Chagall’a
i Giacomettiego oraz katedrę Grossmünster. Obiadokolacja. Przejazd do hotelu na nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie fabryki czekolady w Broc „Calliere” lub przyjazd do Gruyeres - znany światowy ośrodek serowarstwa. Zobaczymy pokaz procesu
powstawania sera szwajcarskiego Gruyère. Przyjazd do Lozanny – Odwiedzimy MKOl – Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Obiadokolacja. Dalsza podróż
w kierunku Chamonix. Przyjazd do hotelu na nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Chamonix – wyjazd na Aguille du Midi - spacer po tarasie i czas wolny, zjazd, przejście na kolejkę Montevers-Mer de Glace - w miarę czasu wejście do
groty lodowej w największym lodowcu tej części Alp. Czas Wolny w Chamonix i wyjazd na obiadokolację i nocleg do Włoch w okolice Jeziora Como.
6 dzień:
Śniadanie. Przejazd nad Jezioro Como, które należy do najbardziej malowniczo położonych jezior alpejskich. Godzinny rejs po Jeziorze, oraz zwiedzanie
miasteczka Como. Perełką Jeziora jest miejscowość Bellagio - przy nastrojowych uliczkach biegnących w stronę jeziora znajdują się liczne małe sklepiki i bary.
Następnie przejedziemy do stolicy Lombardii – Mediolanu. Zobaczymy tu między innymi Galerię Wiktora Emanuela II z butikami znanych projektantów mody,
przepiękną Katedra Duomo, o Operę La Scale i wiele innych zabytków. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu.
7 dzień :
Śniadanie. Przejazd do Werony - należy obok Wenecji do najbardziej interesujących miast regionu Veneto - rzymski amfiteatr Arena, Piazza dei Signori, Casa
Capuletti ze słynnym balkonem szekspirowskiej Julii. Wyjazd z Werony w drogę powrotną do Polski.
8 dzień:
Zakończenie wycieczki we wczesnych godzinach rannych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 6 noclegów w hotelach, 6 śniadań,
6 obiadokolacji, opiekę pilota , ubezpieczenie NNW i KL, choroby przewlekłe, wszystkie
opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, opłat klimatycznych,
napojów do obiadokolacji.
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MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

2130 PLN/os.
2120 PLN/os.
2170 PLN/os.

2510 PLN/os.
2495 PLN/os.
2570 PLN/os.

www.odyseusz.com.pl
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WYCIECZKI ZAGRANICZNE

GRECJA – PELOPONEZ – 8 DNI
Meteory

Ateny - Akropol nocą

Kanał Koryncki

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Słowację, Węgry do Serbii, na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Dalszy przejazd przez Serbię, Macedonię. Po drodze do Leptokarii odwiedzimy Saloniki - na spacer po mieście, zobaczymy Białą Wieżę, Łuk Galeriusza
i Rzymskie Forum. Przyjazd do Leptokarii. Zakwaterowanie, czas wolny na odpoczynek, obiadokolacja i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Meteory - zachwycające klasztory „zawieszone w chmurach”. Zwiedzamy jeden klasztor Megalometeor oraz wytwórnię ikon z możliwością ich
zakupu, (podczas wycieczki niespodzianka) w drodze powrotnej krótki postój i zwiedzanie Doliny Tempi, powrót do hotelu, plażowanie. Obiadokolacja i nocleg.
4 dzień:
Wyjazd o 600. (zamiast śniadania suchy prowiant). Przejazd do portu Amalia Poli lub Ahilion. Rejs na Skiathos (czas rejsu w jedną stronę 3 godziny), zwiedzanie
stolicy wyspy o tej samej nazwie. Przepłynięcie na Plażę Koukounaries – 2,5 do 3 godzin plażowania. Rejs powrotny. Powrót na obiadokolację i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Wyjazd do Agia Teodoria – na Półwyspie Peloponeskim. Po drodze zwiedzimy Termopile - miejsce krwawej walki Persów z Grekami gdzie
zobaczymy pomnik Leonidasa. Przyjazd do hotelu. Czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja i nocleg.
6 dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie stolicy Grecji – Aten: Stadion Kalimarmaro, Akropol z Teatrem Dionizosa i Odeonu Herodesa Attyka , Rzymska lub Grecka Agora, ruiny
Świątyni Zeusa i Łuk Hadriana, Biblioteka Narodowa, Uniwersytet, Akademia Nauk, Plac Omonia, dawny Pałac Królewski (a obecna Rezydencja Prezydenta
Grecji), przepiękny National Garden. Następnie Plac Sindagma, zatrzymamy się na dłuższą chwilę przed gmachem Parlamentu, gdzie obejrzymy widowiskową
zmianę warty przy pomniku Nieznanego Żołnierza. Stare Miasto Plaka z jego ciekawymi domami, licznymi sklepikami i tawernami o niepowtarzalnym uroku.
W jednej z nich zatrzymamy się kosztując słynne greckie souvlaki (koszt dodatkowy), czas wolny na zakupy w dzielnicy Plaka. W drodze powrotnej zobaczymy
Kanał Koryncki. Powrót do hotelu, plażowanie. Obiadokolacja i nocleg.
7 dzień:
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Serbii na obiadokolację i nocleg.
8 dzień:
Śniadanie. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 7 noclegów (w tym 2 noclegi tranzytowe w Serbii)
7 śniadań i 7 obiadokolacji, opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby
przewlekłe, NNW, bezpłatne miejsca dla opieki, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

1610 PLN/os.
1610 PLN/os.
1610 PLN/os.

1960 PLN/os.
1960 PLN/os.
1960 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, rejsu na wyspę
Skiathos, napojów do obiadokolacji, opłaty klimatycznej.

WŁOCHY KLASYCZNE – 9 DNI
Krzywa Wieża i katedra w Pizie

Wenecja gondole

Capri

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd do Włoch przez Czechy i Austrię.
2 dzień:
Florencja: spacer po mieście, zobaczymy m.in. Fortezza da Basso, Santa Maria Novella, Bazylikę, dom Dantego, najsłynniejszy włoski Most Ponte Vecchio,
następnie plac i Pałac de Piti. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Piza: urokliwe miasto którego, rozkwit przypadł na średniowiecze. Campo dei Miracolo (czyli Pole Cudów) z katedrą o przepięknej wielopoziomowej
fasadzie, koliste Baptysterium oraz słynna Krzywa Wieża (oglądana z zewnątrz), czyli dawna katedralna dzwonnica, budowana przez prawie dwieście lat.
San Gimigniano: miasto, zwane „Manhattanem średniowiecza”, słynie z czworokątnych wież zbudowanych przez zamożnych mieszkańców w XIII-XV w.,
które pełniły funkcje obronne, ale także podkreślały znaczenie i zamożność właściciela. San Gimigniano przeżywało rozkwit pod koniec średniowiecza, dzięki
dogodnemu położeniu pomiędzy Florencją i Sieną. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Rzym: Zamek św. Anioła, Piazza Navona z fontanną „Czterech Rzek” Berniniego. Panteon – perełka architektoniczna. Następnie Plac Wenecki, Kapitol
– miejsce od czasów antycznych uważane za serce duchowe, polityczne i kulturalne Rzymu. Najsłynniejszy amfiteatr świata – Koloseum (z zewnątrz), Forum
Romanum, przejście do najsłynniejszej fontanny świata – Fontanny Di Trevi, Plac i Schody Hiszpańskie. Powrót na obiadokolację i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Watykan. Muzea Watykańskie i Kaplica Sykstyńska. Przejście do Bazyliki św. Piotra, gdzie będziemy podziwiać najcenniejsze dzieła sztuki okresu
odrodzenia i baroku. Kaplica św. Sebastiana. Chwila modlitwy przy grobie bł. Jana Pawła II. Przejazd na Monte Cassino – Polski Cmentarz Wojskowy żołnierzy
poległych w bitwie Pod Monte Cassino. Przejazd na obiadokolacje i nocleg.
6 dzień:
Śniadanie. Podróż promem na Capri: słynna wyspa wypoczynkowa rzymskich cesarzy, znana z pięknych widoków i śródziemnomorskiej roślinności. Przejazd do
Pompei: ruiny starożytnego miasta, które w 79 roku zostało zniszczone przez wybuch wulkanu Wezuwiusz. Powrót na obiadokolację i nocleg.
7 dzień:
Śniadanie. Asyż: średniowieczne miasto słynące z kultu św. Franciszka. Zobaczymy Bazylikę św. Franciszka, kościół św. Klary. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
8 dzień:
Śniadanie. Wenecja: rejs po Lagunie Weneckiej, Plac św. Marka, Pałac Dożów, Most Westchnień, Wieża Zegarowa oraz Most Rialto. Wyjazd do Polski.
9 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 6 noclegów w hotelach, 6 śniadań, 6 obiadokolacji,
opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, opłaty klimatycznej,
napojów do obiadokolacji.

www.odyseusz.com.pl

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

1925 PLN/os.
1890 PLN/os.
1960 PLN/os.

2350 PLN/os.
2290 PLN/os.
2400 PLN/os.

35

WYCIECZKI SZKOLNE 2017/2018

WYCIECZKI ZAGRANICZNE
HISZPANIA – KATALONIA – 9 DNI
Lloret de Mar

Sagrada Familia Barcelona

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd przez Niemcy w kierunku Francji.
2 dzień:
Dalsza podróż przez Francję. Przyjazd na obiadokolację i nocleg w okolice Avignon.
3 dzień:
Śniadanie. Poranne zwiedzanie Avignon: Pałac Papieski, Katedra Notre Dames, spacer po słynnym moście St. Benezet. W godzinach popołudniowych wyjazd
w kierunku Lloret de Mar. Przyjazd do hotelu w godzinach wieczornych, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek i plażowanie (w tym dniu możliwość zorganizowania rejsu do Tossa de Mar – koszt dodatkowy).
Wieczorem obiadokolacja, nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Wyjazd do stolicy Katalonii Barcelony: panoramiczny objazd miasta oraz spotkanie ze wszystkimi symbolami Barcelony. Zwiedzanie: Kościół Sagrada
Familia - arcydzieło Gaudiego, secesyjna dzielnica Eixample z architektórą Gaudiego, Wioska Olimpjska na wzgórzu Montjuic, słynny stadion Camp Nou oraz
Dzielnica Gotycka i pasaż La Rambla. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
6 dzień:
Śniadanie. Wyjazd do Montserrat, klasztoru położonego w skalnej scenerii. Wizyta w najważniejszym sanktuarium Maryjnym Katalonii związanym z kultem
Czarnej Madonny. Następnie przejazd do Barcelony, możliwość wizyty w oceanarium uważanym za największe w Europie z bardzo bogatą fauną (przejście
tunelem imitującym dno morskie), wieczorem przepiękny pokaz światła i cienia przy Fontannach Barcelońskich. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
7 dzień:
Śniadanie. Girona: miasteczko ze wspaniale zachowaną średniowieczną historyczną Starówką, Katedra Santa Maria, Bazylika Sant Feliu, domy nad rzeka Onyar,
Łaźnie Arabskie,, mury obronne i mosty Gironny, dawna dzielnica żydowska. Po trasie obiadokolacja we Francji. Przejazd do hotelu w okolice Genui. Nocleg.
8 dzień:
Śniadanie. Wyjazd do Polski. Podróż przez Włochy i Austrię .
9 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 6 noclegów w hotelach, 6 śniadań, 6 obiadokolacji,
opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, choroby
przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, opłaty klimatycznej,
napojów do obiadokolacji, rejsu do Tossa de Mar.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

1855 PLN/os.
1860 PLN/os.
1910 PLN/os.

2290 PLN/os.
2280 PLN/os.
2350 PLN/os.

FRANCJA – HISZPANIA – 10 DNI
Barcelona - rondo

Carcassonne

Madryt

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z Polski z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy i Austrię.
2 dzień:
Przyjazd do San Remo -miasta festiwali w godzinach południowych. Zwiedzimy Stare Miasta, Casino San Remo, Czas wolny na relaks na plaży. Wieczorem
obiadokolacja i nocleg.
3 dzień:
Wczesne śniadanie. Przejazd do Barcelony. Po drodze zatrzymamy się na krótko w Monaco -zobaczymy: Pałac Książęcy (z zewnątrz), katedra z grobowcem
m.in. księżnej Grace, słynne kasyna. Przyjazd do hotelu w Lloret de Mar na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Barcelony – stolicy Katalonii. Zobaczymy: Bazylikę Sagrada Familia - arcydzieło Gaudiego, park Guel jego projektu. Wzgórze Montjuic,
stadion FC Barcelona - Camp Nou. Stare Miasto, Barri Gótic - dzielnica gotycka, gdzie będziemy podziwiać jej wąskie uliczki i zdobione kamienice. Ulica Rambla
- ulubiony deptak Barcelony. Powrót na obiadokolację do Lloret de Mar.
5 dzień:
Śniadanie. Wyjazd z Lloret de Mar. Przejazd do Saragossy - panorama Palacio de la Aljaferia, zwiedzanie bazyliki katedralnej Nuestra Seora del pilar z katedrą
La Seo. Dalsza podróż w kierunku stolicy Hiszpanii – Madrytu. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
6 dzień:
Po śniadaniu przejazd do Toledo. Dawna stolica kraju położona jest na wzgórzu nad rzeką Tag i do dziś uważa się ją miasta uważanego za historyczne i kulturalne
serce Hiszpanii. Zwiedzanie Katedry , Kościół Santo Tome z XIV wieku ze słynnym arcydziełem El Greco - Pogrzeb Orgaza, synagoga Santa Maria la Blanca z XII oraz
gotycki klasztor San Juan wybudowany na terenie dzielnicy żydowskiej. Powrót do Madrytu - spacer po centrum miasta, gdzie z zewnątrz podziwiać będziemy
Pałac Królewski - Palacio Real i słynny plac - Plaza Mayor, Puerta del Sol (Brama Słońca), nazywaną sercem miasta, największy dworzec kolejowy w Madrycie Atocha, , Puerta del Alcala - niegdyś wschodnia brama miasta, stadion piłkarski Realu Madryt - Santiago Bernabeu. Powrót do hotelu, nocleg.
7 dzień:
Śniadanie. Wyjazd z Madrytu. Przejazd do hotelu w Lloret de Mar. Czas wolny. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
8 dzień:
Śniadanie. Wyjazd z Hiszpanii. Przejazd do Francji - Carcassonne: średniowiecznego grodu-twierdzy, otoczonego potrójnym murem obronnym, należącego do
najcenniejszych i najwspanialszych zabytków Europy. Zwiedzanie bazyliki Saint-Nazaire, zamku z XII w. Całe ufortyfikowane miasto jest wpisane na listę UNESCO.
Przejazd do Grenoble na obiadokolację i nocleg.
9 dzień:
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Fallavaux około 9.00. Nawiedzenie Sanktuarium w La Salette, związanego z objawieniem Matki Bożej z 1846. (czas
pobytu 9 godzin – czas pracy kierowców). Wyjazd z La Salette o godzinie 18.00.
10 dzień:
Dalsza podróż przez Niemcy. Zakończenie wycieczki. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 7 noclegów w hotelach, 7 śniadań, 7
obiadokolacji, opiekę pilota , ubezpieczenie NNW i KL, choroby przewlekłe, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników,
opłat klimatycznych, napojów do obiadokolacji.
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Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

2340 PLN/os.
2330 PLN/os.
2380 PLN/os.

2885 PLN/os.
2870 PLN/os.
2940 PLN/os.

www.odyseusz.com.pl

www.odyseusz.com.pl

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie
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Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

www.odyseusz.com.pl

ZIELONE SZKOŁY 2017/2018
BIAŁKA TATRZAŃSKA Z WYCIECZKAMI DO ZAKOPANEGO I NIEDZICY – 5 DNI
Białka Tatrzańska - malownicza wieś podhalańska położona nad rzeką Białką, jedną z najpiękniejszych i najczystszych tatrzańskich rzek, usytuowana pośród
wzniesień z pięknym widokiem na Tatry.
Dom Wypoczynkowy „U Sorosa” – wspaniałe miejsce do zorganizowana zielonej szkoły dla dzieci i młodzieży. Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 –
osobowych z łazienkami i TV o wysokim standardzie. Teren jest bezpieczny i ogrodzony, wokół przestrzeń na organizację gier i zabaw, boiska do siatkówki oraz
piłki nożnej. Wieczorem z powodzeniem można zorganizować ognisko lub grill w zadaszonej wiacie. W budynku świetlica, sala kominkowa, sprzęt do zabaw
grupowych typu piłkarzyki, cymbergaj czy lotki.
Atrakcje najbliższej okolicy:
- baseny termalne „Bania” – rekreacja i zabawa w nowoczesnych basenach
- Kotelnica – najwyższy szczyt okolicy
- rzeka Białka – spacery nad rzekę to doskonały pomysł na spędzenie kilku godzin
Cena zawiera:
- zakwaterowanie w pokojach z łazienkami (4 noclegi)
- wyżywienie 3 x dziennie, pobyt rozpoczynamy obiadokolacją w pierwszym dniu, a kończymy śniadaniem i suchym prowiantem na drogę w ostatnim dniu
- korzystanie z atrakcji ośrodka
- przejazd komfortowym autokarem (zawóz, przywóz)
- wycieczkę z pilotem w pierwszym dniu: Zakopane – wyjazd kolejką szynową na Gubałówkę, zejście szlakiem w dół, spacer przez Krupówki, Muzeum
Tatrzańskiego Parku Narodowego, przejście pod skocznie narciarską Wielka Krokiew
- wycieczkę z pilotem w ostatnim dniu: Niedzica – spacer po zaporze wodnej, zamek z zewnątrz, rejs statkiem wycieczkowym po Jeziorze Czorsztyńskim,
wpisany na listę UNESCO zabytkowy drewniany kościółek w Dębnie
- ubezpieczenie NNW
- bezpłatne miejsca dla opieki
Cena nie zawiera:
- atrakcji i wstępów niezawartych w ofercie

Termin:
do ustalenia wg potrzeb klienta

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

450 PLN/os.
480 PLN/os.
500 PLN/os.

500 PLN/os.
550 PLN/os.
580 PLN/os.

PORONIN Z WYCIECZKAMI DO RABKI ZDRÓJ I ZAKOPANEGO – 5 DNI
Poronin - wieś położona 7 km od Zakopanego, z wieloma trasami spacerowymi, widokami na najwyższe polskie góry Tatry.
Ośrodek Wypoczynkowy „Weronika” – zapewnia doskonałe warunki do pobytu na zielonej szkole. Komfortowe pokoje 2,3,4,5- osobowe z łazienkami.
Na miejscu wiele atrakcji do dyspozycji grupy takich jak kryty basen, siłownia, tenis stołowy, bilard, świetlica, sala taneczna, plac zabaw, boiska do koszykówki,
siatkówki i piłki nożnej. Miejsce na grill, karczma regionalna oraz sala dyskotekowa.
Atrakcje najbliższej okolicy:
- Zakopane – 7 km do stolicy polskich Tatr
- szlaki spacerowo – turystyczne okolicy
Cena zawiera:
- zakwaterowanie w pokojach z łazienkami (4 noclegi)
- wyżywienie 3 x dziennie, pobyt rozpoczynamy obiadokolacją w pierwszym dniu, a kończymy śniadaniem i suchym prowiantem na drogę w ostatnim dniu
- korzystanie z atrakcji ośrodka, w tym z basenu
- przejazd komfortowym autokarem (zawóz, przywóz)
- wycieczkę z pilotem w pierwszym dniu: Rabka Zdrój – Skansen Kolejowy w Chabówce, spacer po Uzdrowisku, Dom Zdrojowy, Tężnie, Muzeum Regionalne
im. Władysława Orkana (z zewnątrz), wizyta w Izbie Regionalnej „U Gąsienicy” w Murzasichlu – humorystyczna opowieść o folklorze
- wycieczkę z pilotem w ostatnim dniu: Zakopane – wyjazd kolejką szynową na Gubałówkę, zejście szlakiem w dół, spacer przez Krupówki, Muzeum
Tatrzańskiego Parku Narodowego, przejście pod skocznie narciarską Wielką Krokiew
- ubezpieczenie NNW
- bezpłatne miejsca dla opieki
Cena nie zawiera:
- atrakcji i wstępów niezawartych w ofercie
- korzystania z siłowni i sauny na terenie ośrodka

Termin:
do ustalenia wg potrzeb klienta

www.odyseusz.com.pl

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

460 PLN/os.
490 PLN/os.
515 PLN/os.

515 PLN/os.
560 PLN/os.
590 PLN/os.
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ZIELONE SZKOŁY 2017/2018
WISŁA Z WYCIECZKAMI PĘTLĄ BESKIDZKĄ I USTROŃ – 5 DNI
Wisła- miejscowość w Beskidzie Śląskim, położona u podnóża źródeł największej polskiej rzeki Wisły. Uzdrowisko z deptakiem, domami zdrojowymi, parkiem
i licznymi ścieżkami spacerowymi.
Dom Wczasowy „Beskid” – zakwaterowanie w komfortowych pokojach 2,3,4 – osobowych z łazienkami. Na terenie ośrodka kryty basen, sala do zajęć,
miejsce ogniskowe, plac zabaw dla dzieci, sala fitness, teren ogrodzony, malowniczo położony wśród ścieżek i szlaków górskich.
Atrakcje najbliższej okolicy:
- skocznia narciarska A. Małysza
- przejazd widokowy ciuchcią Wiślańską
- centrum Uzdrowiska z Domami Zdrojowymi, deptakiem, parkiem, amfiteatrem
- park linowy
- Muzeum Trofeów Małysza, Muzeum Beskidzkie
Cena zawiera:
- zakwaterowanie w pokojach z łazienkami (4 noclegi)
- wyżywienie 3 x dziennie, pobyt rozpoczynamy obiadokolacją w pierwszym dniu, a kończymy śniadaniem i suchym prowiantem na drogę w ostatnim dniu
- korzystanie z Sali do zajęć, placu zabaw i zaplecza
- przejazd komfortowym autokarem (zawóz, przywóz)
- wycieczkę z pilotem w pierwszym dniu: Pętla Beskidzka – rejs statkiem po Jeziorze Żywieckim, zapora, Koniaków – galeria koronek, Istebna – Chata
Kawuloka, zabawna opowieść o tradycji tego regionu
- wycieczkę z pilotem w ostatnim dniu: Ustroń – wyjazd kolejką krzesełkową na Czantorię, zjazd kolejką oraz wizyta w Leśnym Parku Niespodzianek – spacer
przez zagrodę ze zwierzętami leśnymi
- ubezpieczenie NNW
- bezpłatne miejsca dla opieki
Cena nie zawiera:
- atrakcji i wstępów niezawartych w ofercie
- korzystania z siłowni (10 zł/os) oraz basenu (5 zł/godz.) na terenie ośrodka

Termin:
do ustalenia wg potrzeb klienta

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

535 PLN/os.
520 PLN/os.
600 PLN/os.

590 PLN/os.
575 PLN/os.
690 PLN/os.

SZCZAWNICA Z WYCIECZKAMI DO NIEDZICY I WĄWOZU HOMOLE – 5 DNI
Szczawnica – miejscowość uzdrowiskowa malowniczo położona wśród Pienin, nad rzeką Dunajec. Uzdrowisko z Parkiem Zdrojowym i Pijalnią Wód Mineralnych,
daje wiele możliwości, by atrakcyjnie spędzić czas.
Dom Wypoczynkowy „Lala” – To kameralny i pięknie położony obiekt. Oferujemy noclegi w pokojach 1, 2, 3 i 4 osobowych oraz typu studio - wszystkie
z łazienkami ,TV i balkonem. Lokalizacja centrum Szczawnicy - w samym zdroju, gwarantuje wypoczynek w ciszy i relaksie. Opócz pokoi w obiekcie posiadamy
restaurację oferującą domowe wyżywienie.
Atrakcje najbliższej okolicy:
- kolejka krzesełkowa na Palenicę
- Park Zdrojowy z Pijalnią Wód Mineralnych
- deptak miejski
- spływ Dunajcem
- wycieczki górskie z przewodnikiem np. Trzy Korony lub Sokolica
- park linowy
- kryty basen
Cena zawiera:
- zakwaterowanie w pokojach z łazienkami lub typu studio (4 noclegi)
- wyżywienie 3 x dziennie, pobyt rozpoczynamy obiadokolacją w pierwszym dniu, a kończymy śniadaniem i suchym prowiantem na drogę w ostatnim dniu
- korzystanie z zaplecza ośrodka
- przejazd komfortowym autokarem (zawóz, przywóz)
- wycieczkę z pilotem w pierwszym dniu: Niedzica – spacer po zaporze wodnej, zamek z zewnątrz, rejs statkiem wycieczkowym po Jeziorze Czorsztyńskim do
Zamku w Czorsztynie, zwiedzanie ruin zamku w Czorsztynie.
- wycieczkę z pilotem w ostatnim dniu: Wąwóz Homole – przejście malowniczym szlakiem Pienińskiego Parku Narodowego, wizyta w Tłoczni Soków u Maurera
- ubezpieczenie NNW
- bezpłatne miejsca dla opieki
Cena nie zawiera:
- atrakcji i wstępów niezawartych w ofercie

Termin:
do ustalenia wg potrzeb klienta
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Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

425 PLN/os.
455 PLN/os.
465 PLN/os.

475 PLN/os.
520 PLN/os.
535 PLN/os.

www.odyseusz.com.pl

ZIELONE SZKOŁY 2017/2018
WĘGIERSKA GÓRKA Z WYCIECZKAMI DO ŻYWCA I BIELSKA BIAŁEJ – 5 DNI
Węgierska Górka – miejscowość położona w Beskidzie Żywieckim niedaleko Żywca nad rzeką Sołą, z deptakiem spacerowym oraz ścieżką przyrodniczą.
Idealne miejsce na wypoczynek na zielonej szkole.
Ośrodek Wczasowy „Azalia” – usytuowany na dużym terenie zielonym, ogrodzonym z zapleczem rekreacyjnym z miejscem na ognisko oraz szałasem,
w którym można organizować gry, zabawy, dyskoteki, grill. Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 – osobowych oraz typu studio z łazienkami i TV.
Atrakcje najbliższej okolicy:
- kryty basen
- leśna salka edukacyjna
- deptak spacerowy, ścieżka ekologiczna
- forty z II wojny światowej
- stadnina koni
Cena zawiera:
- zakwaterowanie w pokojach z łazienkami lub typu studio (4 noclegi)
- wyżywienie 3 x dziennie, pobyt rozpoczynamy obiadokolacją w pierwszym dniu, a kończymy śniadaniem i suchym prowiantem na drogę w ostatnim dniu
- korzystanie z zaplecza ośrodka
- przejazd komfortowym autokarem (zawóz, przywóz)
- wycieczkę z pilotem w pierwszym dniu: Góra Żar – wyjazd kolejką szynową, zejście szlakiem w dół, Żywiec – spacer przez miasteczko, zwiedzanie Zamku
Habsburgów (z zewnątrz),l Park Miniatur Żywieczcyzny
- wycieczkę z pilotem w ostatnim dniu: Bielsko-Biała – zwiedzanie Studia Filmów Rysunkowych (dla starszych Muzeum w Zamku Bielskim) spacer przez
miasto, pomniki Reksia oraz Bolka i Lolka
- ubezpieczenie NNW
- bezpłatne miejsca dla opieki
Cena nie zawiera:
- atrakcji i wstępów niezawartych w ofercie

Termin:
do ustalenia wg potrzeb klienta

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

480 PLN/os.
480 PLN/os.
560 PLN/os.

525 PLN/os.
530 PLN/os.
640 PLN/os.

PIWNICZNA ZDRÓJ Z WYCIECZKAMI DO NOWEGO SĄCZA I KRYNICY ZDRÓJ – 5 DNI
Piwniczna Zdrój – miejscowość uzdrowiskowa w malowniczej Dolinie Popradu, u podnóża Góry Kiciarz. Wspaniałe miejsce do wypoczynku aktywnej rekreacji
o każdej porze roku.
Dom Wypoczynkowy „Beskid” - zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 – osobowych oraz typu studio z łazienkami. Na terenie ośrodka bogate zaplecze
rekreacyjne: boiska do piłki siatkowej, koszykówki i piłki nożnej, wiata na grill i ognisko, sala do tenisa stołowego, bilard, plac zabaw, świetlica.
Atrakcje najbliższej okolicy:
- szlaki turystyczno – spacerowe
- spływ tratwami rzeką Poprad
- Pijalnia Wód Mineralnych, deptak
Cena zawiera:
- zakwaterowanie w pokojach z łazienkami lub typu studio (4 noclegi)
- wyżywienie 3 x dziennie, pobyt rozpoczynamy obiadokolacją w pierwszym dniu, a kończymy śniadaniem i suchym prowiantem na drogę w ostatnim dniu
- korzystanie z zaplecza ośrodka
- przejazd komfortowym autokarem (zawóz, przywóz)
- wycieczkę z pilotem w pierwszym dniu: Nowy Sącz – zwiedzanie Skansenu Wsi Sądeckiej – Miasteczka Galicyjskiego, Stary Sącz – zabytkowa zabudowa
miasteczka, Klasztor Klarysek, Rytro – ruiny zamku
- wycieczkę z pilotem w ostatnim dniu: Krynica Zdrój – uzdrowisko, spacer deptakiem, Dom Zdrojowy z pijalnią wody mineralnej, wyjazd kolejką szynową
na Górę Parkową, na szycie Rajskie Ślizgawki, zejście w dół ścieżką spacerową
- bezpłatne miejsca dla opieki
Cena nie zawiera:
- atrakcji i wstępów niezawartych w ofercie

Termin:
do ustalenia wg potrzeb klienta

www.odyseusz.com.pl

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

430 PLN/os.
470 PLN/os.
450 PLN/os.

485 PLN/os.
545 PLN/os.
515 PLN/os.
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ZIELONE SZKOŁY 2017/2018
JAROSŁAWIEC Z WYCIECZKAMI DO DOLINY CHARLOTTY I USTKI – 10 DNI
Jarosławiec – jedno z najlepszych miejsc nad polskim morzem, ogromne, szerokie, piaszczyste plaże, zapewniają udany wypoczynek. Miejscowość odznaczona
„Błękitną Plażą” – odznaczenie, które otrzymują tylko najczystsze i najbezpieczniejsze kąpieliska w Polsce.
Ośrodek Wczasowy „Bryza Morska” – ośrodek usytuowany zaledwie 100 metrów od plaży, położony na rozległym terenie w lasku, ogrodzony. Ośrodek
posiada pokoje 2,3,4 osobowe wszystkie z pełnym węzłem sanitarny. Na terenie liczne miejsca do rekreacji: boisko do siatkówki i koszykówki, plac zabaw, miejsce
na grill i ognisko.
Atrakcje najbliższej okolicy:
- szerokie piaszczyste plaże
- port morski
- deptak
- hala sportowo – widowiskowa
- trasy rowerowe i spacerowe
- największy nad morzem Park Wodny
Cena zawiera:
- Przejazd komfortowym autokarem
- zakwaterowanie w budynku murowanym (9 noclegów) – pokoje 2,3,4 os. z łazienkami
- 4 posiłki dziennie: śniadania i kolacje bufet szwedzki, obiad serwowany oraz podwieczorek, w czasie pobytu ognisko z pieczeniem kiełbasek
- Dwie wycieczki fakultatywne w czasie pobytu:
- Wycieczka do Doliny Charlloty: pięknie położony kompleks rekreacyjny, gdzie zobaczymy mini zoo, fokarium, pobawimy się w Parku Zabaw
- Wycieczka do Ustki: spacer po miasteczku z wejściem na Latrnie Morską, Port – rejs statkiem, pomnik „Ludziom Pomorza”
- Ubezpieczenie NNW
Cena nie zawiera:
- atrakcji i wstępów niezawartych w ofercie

Termin:
do ustalenia wg potrzeb klienta

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

950 PLN/os.
945 PLN/os.
975 PLN/os.

1085 PLN/os.
1085 PLN/os.
1125 PLN/os.

ŁAZY Z WYCIECZKAMI DO DARŁOWA I KOŁOBRZEGU – 10 DNI
Łazy – niewielka miejscowość nadmorska, leży na końcu mierzei oddzielającej Jezioro Jamno od morza. Teren ekologicznie czysty z pięknymi szerokimi plażami
i zdrowotnym mikroklimatem z dużą ilością jodu.
Ośrodek Wypoczynkowy „Bryza” – pokoje z 2,3 osobowe oraz typu studio z łazienkami, na miejscu świetlica, sala tańca, stołówka, bardzo bogate zaplecze
rekreacyjne: boiska do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej oraz ścieżka zdrowia i plac zabaw, sprzęt sportowy stoły do ping poga i piłki, bardzo duży teren zielony,
miejsce na grill i ognisko. Wypożyczalnia rowerów
Atrakcje najbliższej okolicy:
- piękna nadmorska plaża na spacery i rekreacje
- Jezioro Jamno – wypożyczalnią sprzętu wodnego
- liczne trasy spacerowe i rowerowe
- wydmy
Cena zawiera:
- zakwaterowanie w pokojach z łazienkami lub typu studio (9 noclegów)
- wyżywienie: 3 x dziennie pobyt rozpoczynamy obiadokolację w pierwszym dniu, a w ostatnim kończymy śniadaniem i suchy prowiant na drogę
- przejazd komfortowym autokarem (zawóz, przywóz)
- wycieczka do Darłowa – Zamek – Muzeum Książąt Pomorskich, średniowieczna Brama Kamienna, spacer przez miasto, Pomnik – Fontanna Rybaka,
Darłówko - port
- wycieczki w Kołobrzegu – Latarnia Morska piękny widok na Kołobrzeg, morze i cała okolicę, rejs statkiem wycieczkowym, zabawa integracyjne – Piracka
Przygoda z pasowaniem na pirata
Cena nie zawiera:
- atrakcji i wstępów niezawartych w ofercie
MIASTO

Termin:
do ustalenia wg potrzeb klienta
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Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

950 PLN/os.
945 PLN/os.
975 PLN/os.

1085 PLN/os.
1085 PLN/os.
1125 PLN/os.

www.odyseusz.com.pl

ZIELONE SZKOŁY 2017/2018
MRZEŻYNO Z WYCIECZKAMI DO KOŁOBRZEGU I NIECHORZA - 10 DNI
Mrzeżyno – jedno z najlepszych miejsc nad polskim morzem, ogromne, szerokie, piaszczyste plaże, zapewniają udany wypoczynek. Miejscowość odznaczona
„Błękitną Plażą” – odznaczenie, które otrzymują tylko najczystsze i najbezpieczniejsze kąpieliska w Polsc
Ośrodek Kolonijno – Wczasowy „Rutex”- ośrodek usytuowany zaledwie 300 metrów od plaży, położony na rozległym terenie w lasku, ogrodzony. Ośrodek
posiada pokoje 2,3,4 osobowe wszystkie z pełnym węzłem sanitarny. Na terenie liczne miejsca do rekreacji: boisko do siatkówki i koszykówki, plac zabaw, miejsce
na grill i ognisko, basen z podgrzewaną wodą, sala do zajęć, sala dyskotekowa z pełnym sprzętem, stoły do ping ponga. Ośrodek specjalizuje się w organizacji
wypoczynku dzieci i młodzieży.
Atrakcje najbliższej okolicy:
- szerokie piaszczyste plaże
- port morski
- deptak
- hala sportowo – widowiskowa
- trasy rowerowe i spacerowe
Cena zawiera:
- Przejazd komfortowym autokarem
- zakwaterowanie w budynku murowanym – pokoje 2,3,4 os. z łazienkami (9 noclegów)
- 4 posiłki dziennie: śniadania i kolacje bufet szwedzki, obiad serwowany oraz podwieczorek, w czasie pobytu ognisko z pieczeniem kiełbasek
- Korzystanie z basenu
- Dwie wycieczki fakultatywne w czasie pobytu:
1. Wycieczka do Kołobrzegu: rejs statkiem wycieczkowym po morzu, spacer promenadą, zabawa Piracka Przygoda z pasowniem na pirata.
2. Wycieczka do Niechorza i Trzęsacza: Ruiny Kościółka w Trzęsaczu oraz wizyta w multimedialnym muzeum ukazujący historię tego miejsca, Niechorze – spacer
przez miasteczko, zwiedzanie Parku Miniatur Latarni Morskich w Niechorzu
- Ubezpieczenie NNW

MIASTO

Termin:
do ustalenia wg potrzeb klienta

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

1035 PLN/os.
1035 PLN/os.
1060 PLN/os.

1160 PLN/os.
1160 PLN/os.
1190 PLN/os.

STEGNA Z WYCIECZKAMI DO GDAŃSKA I MALBORKA – 10 DNI
Stegna – miejscowość położona na Mierzei Wiślanej, z szerokimi plażami i unikatowym mikroklimatem oraz rezerwatem Mewia Łacha.
Ośrodek Wypoczynkowy „Sawa” – zakwaterowanie w pokojach 3,4 osobowych oraz typu studio z łazienkami, stołówka na miejscu posiłki 3 x dziennie, sala
dysko z profesjonalnym sprzętem, dwa duże namioty z drewnianą podłogą do różnego rodzaju zajęć, miejsce ogniskowe, zadaszone altany, odkryty basen, plac
zabaw, stoły do ping ponga, boiska do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, teren ogrodzony.
Atrakcje najbliższej okolicy:
- szerokie piaszczyste plaże
- las sosnowy
- kolej wąskotorowa
- liczne trasy spacerowe i rowerowe
Cena zawiera:
- zakwaterowanie w pokojach z łazienkami lub typu studio (9 noclegów)
- wyżywienie: 3 x dziennie pobyt rozpoczynamy obiadokolację w pierwszym dniu, a w ostatnim kończymy śniadaniem i suchy prowiant na drogę
- przejazd komfortowym autokarem (zawóz, przywóz)
- wycieczka do Gdańska – zwiedzanie Starówki z przewodnikiem: Żuraw Gdański, Rynek z fontanną Neptuna, Rausz, Katedra Mariacka, Sichlerze, Dwór
Artusa, Muzeum Morskie
- wycieczka do Malborka – zwiedzanie największego zamku krzyżackiego w Polsce, ogrom sal eksponatów, dziedzińców, historii i sztuki rycerskiej
Cena nie zawiera:
- atrakcji i wstępów niezawartych w ofercie
MIASTO

Termin:
do ustalenia wg potrzeb klienta

www.odyseusz.com.pl

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

1050 PLN/os.
1050 PLN/os.
1070 PLN/os.

1190 PLN/os.
1190 PLN/os.
1220 PLN/os.
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ZIELONE SZKOŁY 2017/2018
ZIELONA SZKOŁA CZARNOGÓRA – DOBRA VODA – 10 DNI
Willa Bito

Czarnogóra – ten niewielki kraj położony na południu Europy, nad Morzem Adriatyckim, często określany jest mianem „ukrytej perły śródziemnomorskiej”.
Czarnogóra przyciąga niezwykłą różnorodnością. Każdy z regionów tego kraju posiada swój własny urok, ale wszystkie oferują piękno przyrody w połączeniu
z zabytkami kultury.
Dobra Voda – jest to małe miasteczko w gminie Bar, znajdujące się 13 km od centrum miasta. Miejscowość znana jest ze wspaniałego klimatu i czystej wody.
Posiada piękną plażę o nazwie Veliki Pijesak.

Willa Bito - pokój

Budva - Wyspa św. Stefana

Zakwaterowanie: WILLA BITO – Dobra Voda
Willa Bito znajduje się 200 m od morza i plaży Veliki Pijesak. Plaża Wielki Piasek jest atrakcyjna, a woda krystalicznie czysta. Plaża jest pokryta drobnymi
kamyczkami, a jej długość wynosi 600 m. Wokół plaży znajdują się skały i jedna mała wysepka. Wzdłuż plaży znajduje się promenada z restauracjami,
kawiarenkami. Plaża oferuje bardzo malowniczy zachód słońca.
Infrastruktura: pokoje 3,4 lub 5 osobowe z łazienkami i klimatyzacją, balkony z widokiem na morze lub okolice, kuchnia, przy willi parking. Willa położona jest
200 metrów od plaży. Restauracja 50 metrów.
Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem (WC, AC, DVD, barek),
- 7 noclegów w Willi Bito w pokojach 3,4 lub 5 osobowych z łazienkami,
- wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja - pierwsze świadczenie żywieniowe kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie żywieniowe
obiad w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną),
- opiekę medyczną na wezwanie i ratownika (koszt dodatkowy),
- programy animacyjne i kulturalno-oświatowe, gry i zabawy zespołowe;
- wycieczka do Starego Baru,
- wycieczka objazdowa po Czarnogórze
- wychowawców z ramienia szkoły,
- ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, i NNW.

Terminy:
do ustalenia wg potrzeb klienta
Kwiecień, Maj, Czerwiec, Wrzesień,
Październik 2016/ 2017

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

1300 PLN/os.
1300 PLN/os.
1300 PLN/os.

1590 PLN/os.
1590 PLN/os.
1590 PLN/os.

ZIELONA SZKOŁA GRECJA- LEPTOKARIA – 10 DNI
Hotel Dafni

Grecja – grecka kultura od wieków była inspiracją dla europejskich artystów i filozofów. O wkładzie starożytnych Greków w kształtowanie kultury Europy nikogo
nie trzeba przekonywać, o pięknie tego kraju również. Jednak warto tego doświadczyć na własne oczy spędzając kilka dni by zasmakować atmosfery tego
śródziemnomorskiego kraju.
Leptokaria – greckie miasto położone nad Morzem Egejskim. Jest jednym z najpopularniejszych kurortów Riwiery Olimpijskiej. Liczy sobie około 4500
mieszkańców. To miasto od Olimpu dzieli zaledwie 29 km. W pobliżu Leptokari na uwagę zasługuje: Zamek w Platamonas oraz miasteczko Litochoro.
Zakwaterowanie: Hotel Dafni***
Infrastruktura: pokoje 2-4 osobowe z łazienkami i klimatyzacją (koszt dodatkowy), TV, balkony z widokiem na morze lub okolice,
parking. Hotel położony jest przy plaży. Restauracja hotelu znajduje się w hotelu Dafni Plus, około 100 metrów od Hotelu Dafni.
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Hotel Dafni - pokoje

Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem (WC, AC, DVD, barek),
- 7 noclegów w Hotelu Dafni*** w pokojach 2-4 osobowych z łazienkami,
- wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja - pierwsze świadczenie żywieniowe kolacja w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie żywieniowe
obiad w dniu wyjazdu + suchy prowiant na drogę powrotną),
- opiekę medyczną na telefon,
- wycieczka do Salonik w drodze dojazdowej lub na powrocie,
- wycieczka Klimaty Starej Grecji + Olimp,
- wychowawców z ramienia szkoły,
- ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, i NNW.

Leptokaria - plaża

Terminy:
do ustalenia wg potrzeb klienta
Kwiecień, Maj, Czerwiec, Wrzesień,
Październik 2016/ 2017

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

1460 PLN/os.
1460 PLN/os.
1460 PLN/os.

1705 PLN/os.
1705 PLN/os.
1705 PLN/os.

www.odyseusz.com.pl

BIAŁE SZKOŁY 2017/2018
BIAŁA SZKOŁA PORONIN Z JAZDĄ NA NARTACH – 5 DNI
Poronin to wieś położona 7 km od Zakopanego, z wieloma trasami spacerowymi, widokami na najwyższe polskie góry Tatry.
Ośrodek Wypoczynkowy „Weronika” – zapewnia doskonałe warunki do pobytu na zielonej szkole. Komfortowe pokoje 2,3,4,5- osobowe z łazienkami.
Na miejscu wiele atrakcji do dyspozycji grupy takich jak kryty basen, siłownia, tenis stołowy, bilard, świetlica, sala taneczna, plac zabaw, boiska do koszykówki,
siatkówki i piłki nożnej. Miejsce na grill, karczma regionalna oraz sala dyskotekowa. w odległości ok. 500 metrów stok narciarski.
Cena zawiera:
- zakwaterowanie w pokojach z łazienkami (4 noclegi)
- wyżywienie 3 x dziennie, pobyt rozpoczynamy obiadokolacją w pierwszym dniu, a kończymy śniadaniem i suchym prowiantem na drogę w ostatnim dniu
- korzystanie z atrakcji ośrodka, w tym z basenu
- przejazd komfortowym autokarem (zawóz, przywóz)
- codzienna nauka jazdy na nartach z instruktorem do 4 godzin
- ubezpieczenie NNW
- bezpłatne miejsca dla opieki
Cena nie zawiera:
- karnetów na stok,
- ewentualnego wypożyczenia sprzętu narciarskiego,
- atrakcji i wstępów niezawartych w ofercie,
- korzystania z siłowni i sauny na terenie ośrodka.
MIASTO

Termin:
do ustalenia wg potrzeb klienta

ILOŚĆ OSÓB

Kraków
Katowice
Rzeszów

dla 44 os.

dla 30 os.

475 PLN/os.
510 PLN/os.
525 PLN/os.

545 PLN/os.
595 PLN/os.
625 PLN/os.

BIAŁA SZKOŁA WISŁA Z JAZDĄ NA NARTACH – 5 DNI
Wisła - miejscowość w Beskidzie Śląskim, położona u podnóża źródeł największej polskiej rzeki Wisły. Uzdrowisko z deptakiem, domami zdrojowymi, parkiem
i licznymi ścieżkami spacerowymi.
Dom Wczasowy „Beskid” – zakwaterowanie w komfortowych pokojach 2,3,4 – osobowych z łazienkami. Na terenie ośrodka kryty basen, sala do zajęć,
miejsce ogniskowe, plac zabaw dla dzieci, sala fitness, teren ogrodzony, malownicze położony wśród ścieżek i szlaków górskich. Stok narciarski 50 metrów od
ośrodka.
Atrakcje najbliższej okolicy:
- skocznia narciarska A. Małysza
- centrum Uzdrowiska z Domami Zdrojowymi, deptakiem, parkiem, amfiteatrem
- Muzeum Trofeów Małysza, Muzeum Beskidzkie
Cena zawiera:
- zakwaterowanie w pokojach z łazienkami (4 noclegi)
- wyżywienie 3 x dziennie, pobyt rozpoczynamy obiadokolacją w pierwszym dniu, a kończymy śniadaniem i suchym prowiantem na drogę w ostatnim dniu
- korzystanie z atrakcji ośrodka,
- przejazd komfortowym autokarem (zawóz, przywóz)
- codzienna nauka jazdy na nartach z instruktorem do 4 godzin
- ubezpieczenie NNW
- bezpłatne miejsca dla opieki
Cena nie zawiera:
- karnetów na stok,
- ewentualnego wypożyczenia sprzętu narciarskiego,
- atrakcji i wstępów niezawartych w ofercie,
- korzystania z siłowni i sauny na terenie ośrodka,
- basenu krytego na terenie ośrodka.

Termin:
do ustalenia wg potrzeb klienta

www.odyseusz.com.pl
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MIASTO

Kraków
Katowice
Rzeszów

ILOŚĆ OSÓB

dla 44 os.

dla 30 os.

560 PLN/os.
550 PLN/os.
630 PLN/os.

640 PLN/os.
625 PLN/os.
740 PLN/os.
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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY ODYSEUSZ S.C. SŁAWOMIR PIECHOWICZ, KRZYSZTOF SONIK
30 – 059 Kraków, ul. Reymonta 22, tel. 012 4280220, tel. 012 4280222
WARUNKI OGÓLNE
1. Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej stanowią integralną część
Umowy o organizację imprezy turystycznej.
2. Zamawiający/uczestnik powinien sprawdzić, czy Umowa jest zgodna
z ofertą, a dane i adres osób mających wziąć udział w imprezie podane są
prawidłowo.
3. Zamawiający/Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora
o danych osób mających wziąć udział w imprezie turystycznej oraz
ewentualnych ich zmianach w zakresie i terminie niezbędnym do
prawidłowej organizacji imprezy.
4. Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć dokumenty niezbędne do
uczestnictwa w imprezie (Paszport, Dowód Osobisty, Karta Kolonijna itp.).
5. Cena ustalona w umowie może być podwyższona, wyłącznie w wypadku
udokumentowania przez organizatora wpływu na podwyższenie ceny jednej
z następujących okoliczności: wzrostu kosztów transportu; wzrostu opłat
urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe,
załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych; wzrostu
kursów walut. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie
nie może być podwyższona.
6. Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest
zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki
umowy z uczestnikiem, z zastrzeżeniem pkt 5 warunków uczestnictwa,
powinien niezwłocznie o tym powiadomić uczestnika. W takiej sytuacji
uczestnik powinien niezwłocznie poinformować organizatora, czy
przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo odstępuje od umowy za
natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez
obowiązku zapłaty kary umownej.
7. Jeżeli uczestnik, zgodnie z pkt 6 warunków uczestnictwa, odstępuje od
umowy lub jeżeli organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn
niezależnych od uczestnika, uczestnik ma prawo,
według swojego wyboru:
-uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie,
chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy
w cenie;
-żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
8. W wypadkach określonych w pkt 7 warunków uczestnictwa uczestnik
może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że
odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu:
-zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona
w umowie, a organizator powiadomił o tym uczestnika na piśmie
w uzgodnionym terminie;
-siły wyższej.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w każdym czasie
w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa (m.in.
decyzje władz państwowych i innych instytucji, wojna, klęska żywiołowa,
strajki). Powodem odwołania imprezy może być również brak wymaganego
minimum Uczestników określonego w umowie, o czym Organizator jest
zobowiązany powiadomić Uczestników nie później niż na 7 dni przed datą
rozpoczęcia imprezy.
REALIZACJA IMPREZY
10. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnych dokumentów
podróżnych upoważniających do przekroczenia granicy RP i granic innych
państw przez które przejeżdża i do których się udaje oraz wymagane
zaświadczenia lekarskie.
11. Sprawny przebieg imprezy zapewnia stosowanie się do zaleceń
przedstawiciela Organizatora, przestrzeganie punktualności, a podczas
imprez grupowych informowanie pilota wycieczki o zamiarze oddalenia się
od grupy.
12. Organizator, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej
nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną
część programu tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania uczestnika
dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie
świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od
jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, uczestnik może
żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.
13. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych, o których mowa w pkt. 12
warunków uczestnictwa jest niemożliwe albo uczestnik z uzasadnionych
powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy,
organizator jest obowiązany, bez obciążania uczestnika dodatkowymi
kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy
turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych
niż określone w umowie.
14. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 13 warunków
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uczestnictwa organizator nie może żądać od uczestnika żadnych
dodatkowych świadczeń z tego tytułu, w szczególności zapłaty kary
umownej. Uczestnik może żądać naprawienia szkody wynikłej z
niewykonania umowy.
15. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, o którym
mowa w pkt 13 warunków uczestnictwa, uczestnik może żądać
naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba
że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana
wyłącznie: działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,
nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych
działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą
wyższą.
16. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub
nienależyte
wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
-działaniem lub zaniechaniem uczestnika;
-działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących
w wykonywaniu
usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań
nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
-siłą wyższą.
17. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich lokalnych opłat,
o ile nie zapewnia tego Organizator – podczas przejazdu oraz na miejscu
pobytu (np. opłaty klimatyczne, kaucje, itp.) wymienionych w ofercie,
niezbędnych do realizacji umowy.
18. W czasie trwania imprezy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
przepisów prawa zarówno na terenie RP, jak i w krajach tranzytowych,
w krajach docelowych, w miejscach pobytu, w zwiedzanych obiektach,
w autokarze.
19. Uczestnik ponosi odpowiedzialność wobec Organizatora za szkody
powstałe z winy uczestnika lub z winy osób niepełnoletnich zgłoszonych
przez niego i biorących udział w imprezie.
20. W przypadku jeżeli Uczestnik utrudnia właściwe przeprowadzenie
imprezy, pobyt innym uczestnikom, nie stosuje się do innych zobowiązań
zawartych w Umowie i Warunkach uczestnictwa lub nie posiada
wymaganych dokumentów, Organizator zastrzega sobie prawo do
odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji.
21. Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej
Organizatorowi, wskutek niestosowania się przez Uczestnika do
warunków umowy i Warunków uczestnictwa.
22. Na imprezach młodzieżowych odpowiedzialność Organizatora
kończy się w momencie zakończenia imprezy i odbioru niepełnoletniego
uczestnika przez jego opiekunów prawnych. Opiekunowie zobowiązani
są do punktualnego przybycia na ustalone miejsce i odbioru
niepełnoletniego uczestnika.
BAGAŻ
23. Biuro wprowadza limit bagażu na wszystkie wyjazdy autokarowe:
jedna sztuka bagażu głównego (do 20 kg), jedna sztuka bagażu
podręcznego (do 5 kg), w przypadku wyjazdów narciarskich dodatkowo
1 komplet sprzętu na osobę (narty/deska, buty, kijki). Sprzęt powinien
być zapakowany w pokrowce. Ponieważ maksymalna ładowność
autokaru jest limitowana prawem transportowym obsługa autokaru ma
prawo odmówić zabrania bagażu przekraczającego opisany wyżej limit.
UBEZPIECZENIE
24. Uczestnik zawierając Umowę oświadcza, że stan jego zdrowia w pełni
umożliwia udział w imprezie.
25. Uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
oraz kosztów leczenia, chorób przewlekłych i nowotworowych;
szczegółowe informacje zawarte są w ofercie i odrębnych warunkach
ubezpieczenia.
26. Organizator zaleca wszystkim Uczestnikom zawarcie umowy
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy lub przerwania podróży.
WARUNKI PŁATNOŚCI
27. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej Uczestnik przy podpisaniu Umowy
wpłaca na rzecz Organizatora zaliczkę w wysokości 30% ceny imprezy,
pozostałą część należy wpłacić nie później niż 30 dni przed datą
rozpoczęcia imprezy. Jeżeli zgłoszenie następuje na 30 i mniej dni od daty
rozpoczęcia imprezy, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty całości kwoty
przy podpisaniu umowy.
28. W przypadku wpłat dokonywanych na rachunek bankowy
Organizatora, datą płatności jest data wpływu środków finansowych na
rachunek Organizatora.
29. Organizator ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym
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z winy uczestnika, w wypadku jeśli uczestnik nie uiści w terminie określonym
w umowie ceny imprezy lub jeśli uczestnik nie dostarczy dokumentów lub
brakujących informacji niezbędnych do realizacji imprezy wskazanych przez
organizatora w terminie przez niego wskazanym.
REZYGNACJE I ZWROTY
30. Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie i odstąpić od
umowy w każdym czasie, jednakże jest zobowiązany do poniesienia wobec
organizatora rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora
a spowodowanych rezygnacją uczestnika. Koszty te mogą zostać potrącone
przez organizatora z ceny uiszczonej przez uczestnika tytułem umowy.
31. Zapis pkt 30 i przewidzianego w nim pokrycia kosztów rezygnacji nie
dotyczy przypadków określonych w pkt 6, i 13 warunków uczestnictwa.
32. Zwrotu należności wobec uczestnika po ewentualnym potrąceniu
kosztów rezygnacji Organizator dokonuje w terminie 14 dni od daty
odstąpienia od Umowy przez uczestnika.
33. Uczestnik może bez zgody organizatora przenieść na osobę spełniającą
warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu
z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli
jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy
obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, jest skuteczne
wobec organizatora, jeżeli uczestnik zawiadomi go o tym nie później niż na
7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Za nieuiszczoną część ceny
imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez organizatora w wyniku
zmiany uczestnika imprezy turystycznej uczestnik i osoba przejmująca jego
uprawnienia odpowiadają solidarnie.
REKLAMACJE
34. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe
wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym
wykonawcę usługi oraz organizatora, w sposób odpowiedni dla rodzaju
usługi.
35. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w pkt 34 warunków
uczestnictwa, klient może złożyć organizatorowi reklamację zawierającą
wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie
swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia
imprezy. Reklamacja powinna być sporządzona na piśmie. W wypadku
odmowy uwzględnienia reklamacji organizator jest obowiązany szczegółowo
uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy. Jeżeli organizator nie ustosunkuje
się na piśmie do reklamacji, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie
reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni
od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za
uzasadnioną.
36. Reklamacje w trakcie trwania imprezy turystycznej należy zgłaszać
pisemnie bezpośrednio przedstawicielowi Organizatora (pilot, rezydent),
którzy mają obowiązek wydać uczestnikowi pisemne potwierdzenie złożenia
reklamacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
37. W przypadku sprzedaży agencyjnej Uczestnika obowiązują Warunki
Uczestnictwa Organizatora imprezy.
38. Odstąpienie od umowy, zmiany umowy, rozwiązanie umowy wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
39. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby organizatora
40. W sprawach nie unormowanych w warunkach uczestnictwa oraz umowie
zastosowanie mają ustawa o usługach turystycznych oraz Kodeks Cywilny.
DODATKOWE INFORMACJE
Organizator oświadcza, że posiada Zaświadczenie o wpisie do Rejestru
Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Małopolskiego pod numerem Z/13/2008 oraz zawarł umowę ubezpieczenia
na rzecz Uczestników, dotyczącą zapewnienia kosztów powrotu do kraju oraz
kosztów wniesionych przez Uczestnika na rzecz Organizatora.
Klient ubiegający się o pokrycie kosztów jego powrotu do kraju w sytuacji,
w której Organizator turystyki wbrew obowiązkowi i pomimo wezwania,
go nie zapewnia powinien niezwłocznie skontaktować się z Marszałkiem
Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Racławicka 56, tel. (0
12) 63-03-361, 63-03-362 , Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki
i Pośredników Turystycznych w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.
(0 22) 693 46 47, fax (0 22) 693 40 44 lub najbliższą placówką konsularną
i przedstawić oryginał umowy o świadczenie usług turystycznych oraz
oświadczenie o niewykonaniu przez organizatora turystyki obowiązku
w zakresie zapewnienia powrotu do kraju.
Warunki obowiązują od dnia 10.09.2012.
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