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SPIS TREŚCI
Wstęp 				
Spis treści 				
Wycieczki krajowe:
			
– Sandomierz - 2 lub 3 dni
			
– Pieniny – Krościenko – Szczawnica – 2 lub 3 dni
			
– Zakopane z Biesiadą Góralską – 2 lub 3 dni
			
– Beskid Śląski – 2 lub 3 dni
		
– Krynica – 2 lub 3 dni
		
– Szlakiem Renesansu – 3 dni
			
– Kraków – Oświęcim – Wadowice – Wieliczka – 3 dni
		
– Kraków – Ojców – Wieliczka – 3 dni
		
– Kraków – Bochnia – Nowy Wiśnicz – 3 dni
		
– Góry Świętokrzyskie – 3 dni
		
– Karkonosze – 3 dni
		
– Bieszczady z Zamkiem w Łańcucie – 3 dni 			
– Wrocław – Zamki Dolnego Śląska – 3 dni
		
– Przepiękne Zakątki Dolnego Śląska – 3 dni
		
– Warszawa – 3 dni
			
– Łódź – Łowicz – Termy Uniejów – 3 dni
		
– Roztocze – Krasiczyn – Łańcut – 3 dni
		
– Ciechocinek – Toruń – Licheń – 4 dni
		
– Poznań – Rogalin – Gniezno – 4 dni
		
– Trójmiasto – Malbork – 4 dni
		
– Mazury – 4 dni
		
Wycieczki krajowo – zagraniczne:
– Kotlina Kłodzka z Pragą – 3 dni
			
– Wrocław – Drezno – 3 dni
			
– Karkonosze z Dreznem – 3 dni
			
– Zielona Góra – Berlin – Poczdam – 3 dni
			
– Dolny Śląsk – Szwajcaria Saksońska – 3 dni
			
– Pojezierze Augustowskie z Wilnem – 4 dni
			
– Wyspa Bornholm – Szczecin – Międzyzdroje – Kołobrzeg – 4 dni 		
– Szczecin – Świnoujście – Kopenhaga – 5 dni 			
Wycieczki zagraniczne:
– Winnym Szlakiem: Morawy – Valtice – Lednice – 2 dni 			
– Praga – Morawski Kras – 2 dni
			
– Czeskie Zamki – Czeski Krumlov i Budziejowice – 3 dni 			
– Bratysława – Wiedeń – Winnice – 3 dni
			
– Drezno – Miśnia – Szwajcaria Saksońska – 3 dni 			
– Winnym Szlakiem – Termy Laa an der Tahya – 3 dni
			
– Nie ma jak Lwów – 3 dni
			
– Praga – Morawski Kras – 3 dni
			
– Wiedeń – Morawski Kras – 3 dni
			
– Karlowe Vary – Franciszkowe Łaźnie – Praga – 3 dni
			
– Czeskie Krajobrazy i Czeskie Zamki – 3 dni 			
– Budapeszt – Esztergom – Szentendre – 3 dni
			
– Słowacja – 3 dni
			
– Aggtelek – Eger – Tokaj – Budapeszt – 4 dni
			
– Praga – Wiedeń – 4 dni
			
– Czeskie Zamki – Czeski Kras – 4 dni 			
– Wiedeń – Budapeszt – 4 dni
			
– Berlin – Poczdam – Tropical Island – 4 dni
			
– Londyn – 5 dni
			
– Litwa z Mierzeją Kurońską – 5 dni
			
– Litwa – Łotwa – Estonia – 5 dni
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– Austria – Lodowiec Grossglockner – Wodospady Krimml – 5 dni 		
– Kraje Beneluksu – 5 dni
			
– Słowenia – Półwysep Istria – 5 dni
			
– Wenecja – Padwa – Werona – Triest – 5 dni
			
– Austria – Salzburg – Lodowy Świat – 4 dni 			
– Pojezierze Meklemburskie – Dania – Spreewald – 5 dni 			
– Perły Rumunii – 5 dni
			
– Bawaria – Zamki Ludwika II – 5 dni 			
– Włochy: Liguria – Cinque Terre – Toskania – 6 dni 			
– Lazurowe Wybrzeże – 6 dni
			
– Liguria i Kolebka Renesansu – 6 dni 			
– Mediolan i włoskie jeziora – 6 dni 			
– Włochy – Szwajcaria – Alpejska przygoda – 6 dni 			
– Słowenia – Bajkowy Zakątek Europy – 6 dni 			
– Austria – Szwajcaria – Lichtenstein – Niemcy – 6 dni 			
– Niemcy i Wodospady Renu – 6 dni 			
– Szwajcaria – Jezioro Bodeńskie – 6 dni 			
– Chorwacja – Wyspa Krk – Historia i Teraźniejszość – 6 dni 			
– Paryż – 6 dni
			
– Monachium – Zurich – Lucerna – 6 dni
			
– Czar Chorwacji – 7 dni
			
– Uroki Chorwackich Wysp – 7 dni 				
– Rumunia – 7 dni 				
– Umbria – Zielone Serce Włoch – 7 dni 			
– Słowenia – Włochy – Francja – 7 dni
			
– Paryż – Zamki nad Loarą – 7 dni
			
– Uroki Północnych Włoch – 7 dni
			
– Zapach Toskanii – 7 dni
			
– Bella Italia – 7 dni
			
– Czarnogóra – Albania – 8 dni
			
– Grecja – Półwysep Peloponez – 8 dni
			
– Fiordy Norwegii – 8 dni
			
– Wokół Alp – 8 dni 				
– Hiszpania – 9 dni
			
– Włochy Klasyczne – 10 dni
			
– Niezwykła Italia, wzdłuż Adriatyku – 10 dni 			
– Anglia – Walia – Szkocja – 10 dni 			
Jarmarki Bożonarodzeniowe
– Berlin – 3 dni
			
– Praga – 3 dni
			
– Wiedeń – 3 dni
			
NOWOŚCI - wycieczki samolotowe			
– Gruzja – 11 dni				
– Ateny – 5 dni				
– Barcelona – 4 dni				
– Florencja – 4 dni				
– Rzym – 4 dni				
– Londyn – 5 dni				
– Portugalia – 6 dni				
Wczasy – Perła Bałkanów – Czarnogóra – 10, 12 dni 			
Ważne Informacje 				
Ogólne warunki uczestnictwa 				
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WYCIECZKI PRACOWNICZE 2017/2018

WYCIECZKI KRAJOWE

SANDOMIERZ – 2 LUB 3 DNI
Sandomierz - Rynek

Sandomierz - Zamek

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Kurozwęki: Pałac oraz przejażdżka do zagrody bizonów. Baranów Sandomierski: zamek renesansowy. Sandomierz:
Rynek, renesansowy Ratusz, Brama Opatowska, Katedra, Podziemna Trasa Turystyczna, Zamek, Wąwóz Królowej Jadwigi. Możliwość rejsu statkiem po Wiśle.
Przejazd na obiadokolację i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
2 dzień:
Śniadanie. Ćmielów: fabryka porcelany. ukazanie procesu powstawania porcelanowych arcydzieł, zakupy w firmowym sklepie. Krzemionki Opatowskie:
kopalnia krzemienia pasiastego, przejście podziemnym korytarzem, muzeum. Ujazd: monumentalne ruiny zamku Krzyżtopór. Zakończenie wycieczki
w godzinach wieczornych.
Opcja 3 dzień:
Busko Zdrój: zwiedzanie uzdrowiska, Dom Zdrojowy. Solec Zdrój: pobyt na basenach termalnych z wodą mineralną – i jedynym w Polsce basenem
siarczkowym.
Szczegóły dotyczące ceny - informacja w biurze.
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.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
dopłaty do pokoju 1-osobowego.

ILOŚĆ OSÓB
dla 47 os.
dla 35 os.
MIASTO
MIASTO
Kraków
Katowice
ILOŚĆ OSÓB
Opole
290 PLN/os.
340 PLN/os.
dla 47 os.
230
PLN/os.
245
PLN/os.
Wrocław
310 PLN/os.
365 PLN/os.
dla 35 os.
260 PLN/os.
280 PLN/os.
Poznań
315 PLN/os.
440 PLN/os.
Podane wyżej ceny dotyczą wycieczki dwudniowej.

PIENINY – KROŚCIENKO – SZCZAWNICA – 2 LUB 3 DNI
Spływ Dunajcem

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Dębno: zobaczymy zabytkowy kościółek, w którym serialowy Janosik brał ślub z Maryną, następnie Zamek w Niedzicy, zapora
wodna. Kolejnym punktem programu będzie spływ Dunajcem. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
2 dzień:
Śniadanie. Wąwóz Homole – przejście szlakiem turystycznym wśród skał Pienińskiego Parku Narodowego. Szczawnica: wyjazd kolejką na Palenicę,
degustacja wód mineralnych, czas wolny. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych.
Opcja 3 dzień:
Piesza wędrówka na Trzy Korony lub Sokolicę oraz odwiedzimy Tłocznię Maurer.
Szczegóły dotyczące ceny - informacja w biurze.

Zamek w Niedzicy
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.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, spływu Dunajcem,
wieczoru integracyjnego z kapelą góralską, dopłaty do pokoju 1-osobowego.

ILOŚĆ OSÓB
dla 47 os.
dla 35 os.
MIASTO
Opole
225 PLN/os.
260 PLN/os.
Wrocław
245 PLN/os.
285 PLN/os.
Poznań
280 PLN/os.
335 PLN/os.
Podane wyżej ceny dotyczą wycieczki dwudniowej.

ZAKOPANE – 2 LUB 3 DNI BIESIADA GÓRALSKA Z MUZYKĄ W CENIE
Giewont

Widok z Gubałówki

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Zakopane: przejście malowniczą Doliną Kościeliską, w której zboczach, dolinach bocznych i wąwozach ukryte są wejścia
do wielu jaskiń. Jaskinia Mroźna – fragment dawnego, podziemnego przepływu Potoku Kościeliskiego (dla chętnych wstęp do jaskini płatny dodatkowo),
Wąwóz Kraków – skalny wąwóz utworzony w wapieniach po zawaleniu się stropu jaskini. Przejazd do ośrodka, biesiada góralska z kapelą w szałasie
regionalnym, nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Zakopane: Krupówki – jeden z najsłynniejszych deptaków w Polsce, cmentarz na Pęksowym Brzyzku, gdzie spoczywają zasłużeni dla miasta,
kultury polskiej i Tatr. Wyjazd i zjazd kolejką linowo-terenową na Gubałówkę. Murzasichle: wizyta w Izbie Regionalnej „U Gąsienicy” na ponadgodzinnym
spotkaniu z muzyką i humorem góralskim. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
Opcja 3 dzień:
Pobyt na Termach (do wyboru: w Bukowinie, Białce Tatrzańskiej lub Szaﬂarach.)
Szczegóły dotyczące ceny - informacja w biurze.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie,
biesiadę góralską z kapelą, Izbę Regionalną „U Gąsienicy”, opiekę pilotaprzewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, dopłaty do pokoju
1-osobowego.

www.odyseusz.com.pl
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MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

300 PLN/os.
320 PLN/os.
365 PLN/os.

345 PLN/os.
370 PLN/os.
430 PLN/os.

Podane wyżej ceny dotyczą wycieczki dwudniowej.
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BESKID ŚLĄSKI – 2 LUB 3 DNI
Beskidy

Istebna

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Tresna: zapora wodna. Góra Żar: wyjazd kolejką szynową na szczyt, przepiękne widoki na Jezioro Żywieckie oraz Beskidy,
wejście na taras widokowy, czas na kawę, zjazd kolejką w dół. Żywiec: spacer po miasteczku oraz Parku Pałacowym, Domek Chiński, zwiedzanie Zamku w Żywcu,
w którym mieści się Muzeum Miejskie z kolekcją historyczną, etnograficzną i archeologiczną na temat Żywca, zwiedzanie Interaktywnego Muzeum Browarów
Żywieckich – fascynująca podróż przez historie powstania oraz produkcji najbardziej znanego piwa. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
2 dzień:
Śniadanie. Koniaków: wizyta w Izbie Regionalnej – zapoznanie z tradycją koronkarstwa koniakowskiego, następnie niezwykle barwne spotkanie w Chacie
Kawuloka w Istebnej, gdzie przy akompaniamencie ludowych instrumentów zapoznamy się z tradycjami tego miejsca. Wisła: spacer deptakiem przez
Uzdrowisko, Dom Zdrojowy, pomnik Małysza z czekolady, wyjazd kolejką krzesełkową na Skocznie narciarską Wisła –Malinka, wizyta w Muzeum Trofeów Adama
Małysza. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
Opcja 3 dzień:
Ustroń: wyjazd koleją krzesełkową na Czantorię, spacer na szczyt Czantorii, zjazd w dół, spacer po ryneczku. Szczyrk: miasteczko uzdrowiskowe, ścieżka
spacerowo-piesza wzdłuż rzeki Żylicy. Szczegóły dotyczące ceny – informacja w biurze.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie,
1 obiadokolacja, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe
oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, wieczoru integracyjnego, lokalnego przewodnika,
dopłaty do pokoju 1-osobowego.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

220 PLN/os.
235 PLN/os.
280 PLN/os.

250 PLN/os.
275 PLN/os.
335 PLN/os.

Podane wyżej ceny dotyczą wycieczki dwudniowej.

KRYNICA – 2 LUB 3 DNI
Krynica - Dom Zdrojowy

Krynica - kolejka na Jaworzynę

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nowy Sącz: Skansen Wsi Sądeckiej, zabytkowe drewniane zabudowania liczące ponad 100 lat, całość utrzymana w tradycyjnym
stylu dawnej wsi. Krynica Zdrój: wyjazd kolejka gondolowa na Jaworzynę Krynicką – przepiękne widoki na Beskid Sądecki, zejście w dół lub zjazd kolejką.
Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
2 dzień:
Śniadanie. Krynica: Dom Zdrojowy - pijalnia wód mineralnych, deptak, wyjazd kolejką szynową na Górę Parkową – zjazdy na rajskich ślizgawkach, spacer do
źródełka „Miłości”, przejście ścieżką edukacyjną, zwiedzanie Muzeum Nikifora. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
Opcja 3 dzień:
Piwniczna Zdrój: miejscowość położona wśród malowniczych krajobrazów, spacer po Uzdrowisku, Dom Zdrojowy, spływ tratwami rzeką Poprad do Rytra,
wyjście na ruiny zamku w Rytrze.
Szczegóły dotyczące ceny – informacja w biurze.
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.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
dopłaty do pokoju 1-osobowego.

dla 47 os.
dla 35 os.
Opole
240 PLN/os.
280 PLN/os.
Wrocław
260 PLN/os.
305 PLN/os.
Poznań
300 PLN/os.
355 PLN/os.
Podane wyżej ceny dotyczą wycieczki dwudniowej.
MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

SZLAKIEM RENESANSU – 3 DNI
Baranów Sandomierski

Zamek w Lublinie

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Sandomierz: Katedra, Muzeum Diecezjalne, Dom Długosza, rynek, Furta Dominikańska – „Ucho Igielne”, wąwóz lessowy,
kościół św. Jakuba z 1226r. i Zamek Królewski. Kazimierz Dolny: kościół farny, ruiny Zamku Kazimierzowskiego, baszta, Wzgórze Trzech Krzyży, rynek i spacer
nad Wisłą. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Kozłówka: Pałac Zamoyskich, z autentycznie zachowanym wystrojem z XIX i XX wieku w stylu Drugiego Cesarstwa, Park Pałacowy i Galeria Sztuki Socrealizmu. Lublin: Zamek Lubelski z renesansową kaplicą, Brama Grodzka, zabytkowe kamienice, Wieża Trynitarska, Katedra, Ratusz, Rynek, Muzeum Diecezjalne
ze skarbcem. Nałęczów: Chata Żeromskiego, Park Zdrojowy z zabudową sanatoryjną, Palmiarnia. Powrót na obiadokolację i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
3 dzień:
Śniadanie. Zamość: pozostałości twierdzy, rynek, Pałac Zamoyskich, Wielki Arsenał, Kolegiata św. Tomasza, Brama Szczebrzeska, Brama Lwowska, trasa podziemna. Baranów Sandomierski: późnorenesansowy zamek rodu Leszczyńskich. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
MIASTO
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, Opole
2 obiadokolacje, opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe
Wrocław
oraz parkingi.
Poznań
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
dopłaty do pokoju 1-osobowego.
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ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

475 PLN/os.
485 PLN/os.
485 PLN/os.

545 PLN/os.
560 PLN/os.
560 PLN/os.

www.odyseusz.com.pl

Wspaniały wyjazd integracyjny
gron nauczycieli to doskonała okazja
do zabawy, zwiedzania i relaksu
Góry i doliny, BIESIADA,

humor, dobre jedzenie
i niesamowita atmosfera
z tej wyjątkowej okazji

www.odyseusz.com.pl
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BRATYSŁAWA Z WINNICAMI
Kolacja regionalna z degustacją wina w cenie!
PRAGA Z WIECZOREM CZESKIM
Czeski wieczór w cenie!
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WYCIECZKI KRAJOWE

KRAKÓW – OŚWIĘCIM – WADOWICE – WIELICZKA – 3 DNI
Auschwitz

Kraków

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Oświęcim: Muzeum, Obóz Koncentracyjny Auschwitz – Birkenau, film. Wadowice: zwiedzanie Interaktywnego Muzeum Jana
Pawła II, kościół św. Piotra Apostoła. Kraków: wieczorny spacer po Starym Mieście. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Kraków: Przejście Traktem Królewskim - Plac Matejki, Barbakan, teatr im. Juliusza Słowackiego, ul. Floriańska, zatrzymamy się pod Jamą Michalika,
Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita Stwosza, Sukiennice, zobaczymy podziemia rynku, w których powstało Muzeum Multimedialne Miasta Krakowa, wizyta pod
oknem papieskim, zobaczymy kościół Św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej. Wzgórze Wawelskie – Zamek Królewski, katedra Wawelska z Dzwonem Zygmunta
i kryptami. Powrót na obiadokolację i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
3 dzień:
Śniadanie. Kazimierz: była dzielnica żydowska, Synagoga, ul. Szeroka, Plac Nowy, zabytkowe kamienice, Kościół Bożego Ciała. Wieliczka: zwiedzanie Kopalni
Soli z przepiękną Salą Św. Kingi. 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.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

430 PLN/os.
430 PLN/os.
455 PLN/os.

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

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
dopłaty do pokoju 1-osobowego.

KRAKÓW – OJCÓW – WIELICZKA – 3 DNI
Kraków - Sukiennice

Wieliczka - Kopalnia Soli

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Ojcowski Park Narodowy: Zamek w Pieskowej Skale (z zewnątrz) i Maczuga Herkulesa, zwiedzanie Jaskini Łokietka, przejście
malowniczą Doliną Prądnika, ruiny zamku Ojcowskiego. Kraków: wieczorny spacer po Starym Mieście. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Kraków: Przejście Traktem Królewskim - Plac Matejki, Barbakan, teatr im. Juliusza Słowackiego, ul. Floriańska, zatrzymamy się pod Jamą Michalika,
Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita Stwosza, Sukiennice, zobaczymy podziemia rynku, w których powstało Muzeum Multimedialne Miasta Krakowa, wizyta pod
oknem papieskim, zobaczymy kościół Św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej. Wzgórze Wawelskie – Zamek Królewski, katedra Wawelska z Dzwonem Zygmunta
i kryptami. Powrót na obiadokolację i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
3 dzień:
Śniadanie. Kazimierz: była dzielnica żydowska, Synagoga, ul. Szeroka, Plac Nowy, zabytkowe kamienice, Kościół Bożego Ciała. Wieliczka: zwiedzanie Kopalni
Soli z przepiękną Salą Św. Kingi. 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.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

430 PLN/os.
430 PLN/os.
460 PLN/os.

475 PLN/os.
480 PLN/os.
510 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
dopłaty do pokoju 1-osobowego.

KRAKÓW – BOCHNIA – NOWY WIŚNICZ – 3 DNI
Wawel - Katedra

Nowy Wiśnicz - Zamek

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Kraków: przejście Traktem Królewskim - Plac Matejki, Barbakan, teatr im. Juliusza Słowackiego, ul. Floriańska, zatrzymamy się
pod Jamą Michalika, Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita Stwosza, Sukiennice, zobaczymy podziemia rynku, w których powstało Muzeum Multimedialne Miasta
Krakowa, wizyta pod oknem papieskim zobaczymy kościół Św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Kraków: Wzgórze Wawelskie – Zamek Królewski, katedra Wawelska z Dzwonem Zygmunta i Kryptami. Kopiec Kościuszki – malowniczy widok na
Kraków. Dzielnica Kazimierz - była dzielnica żydowska, Synagoga, ul. Szeroka, Plac Nowy, zabytkowe kamienice, Kościół Bożego Ciała. Interaktywne Muzeum
Fabryki Oscara Schindlera. Sanktuarium w Łagiewnikach lub Cmentarz Rakowicki. Powrót na obiadokolację i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego
3 dzień:
Śniadanie. Nowy Wiśnicz: zwiedzanie zamku Kmitów i Lubomirskich oraz Koryznówki – Muzeum Pamiątek po Janie Matejce. Bochnia: podziemna trasa
turystyczna w Kopalni Soli. 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.

www.odyseusz.com.pl

www.odyseusz.com.pl

MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

430 PLN/os.
430 PLN/os.
460 PLN/os.

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

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
dopłaty do pokoju 1-osobowego.
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WYCIECZKI KRAJOWE
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE – 3 DNI
Klasztor Św. Krzyż

www.odyseusz.com.pl

Widok z Zamku w Chęcinach

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Jędrzejów: zwiedzanie Muzeum im. Przypkowskich z największą w Polsce kolekcją zegarów słonecznych. Tokarnia: spacer
przez Skansen Wsi Kieleckiej, stare drewniane chałupy, dworek, budynki gospodarcze, wiatraki, stara apteka, dom lekarza. Chęciny: średniowieczne ruiny zamku
oraz wizyta w Niemczówce – najstarszej kamienicy w miasteczku. Jaskinia Raj: zwiedzanie najpiękniejszej jaskini w Polsce (dużo wcześniejsza rezerwacja
Jaskini Raj). Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Nowa Słupia: Skansen Dymarki Świętokrzyskie – miejsce dawnego wytopu żelaza. Wyjście Drogą Królewską na Święty Krzyż – Klasztor
z relikwiarzem Krzyża Świętego, Krypty, Muzeum Misyjne, Gołoborza. Święta Katarzyna: Klasztor oraz Źródełko św. Franciszka. Powrót na obiadokolację
i nocleg.
Możliwość organizacji wieczoru integracyjnego ze szkoleniem na Czarownicę i Zbója.
3 dzień:
Śniadanie. Krzemionki Opatowskie: zwiedzanie neolitycznej kopalni krzemienia pasiastego zwanego kamieniem szczęśliwości. Opatów: rynek, przejście
Podziemną Trasa Turystyczną, Kolegiata św. Marcina, Brama Warszawska. Zwiedzanie monumentalnych ruin zamku Krzyżtopór – budowanego na wzór
kalendarza. 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.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
dopłaty do pokoju 1-osobowego.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

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

440 PLN/os.
465 PLN/os.
480 PLN/os.

KARKONOSZE – 3 DNI
Świątynia Wang

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Bolków: zwiedzanie zamku z XIII wieku. Kowary: kopalnia rud żelaza i uranu (ok. 60 min., trasa 1200 m), Park Miniatur
Zabytków Dolnego Śląska. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Szklarska Poręba: wyjazd kolejką na Szrenicę (1362 m n.p.m.), zejście pieszo, po drodze Wodospad Kamieńczyka - największy w polskich
Karkonoszach; Wodospad Szklarka. Czas wolny. Powrót na obiadokolację i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
3 dzień:
Śniadanie. Karpacz: stolica Karkonoszy, Świątynia Wang, spacer przez miasteczko. Jelenia Góra: Rynek z kolorowymi kamienicami, Ratusz, pozostałości
średniowiecznych fortyfikacji - Brama Wojanowska, Baszta Grodzka, wieża zamkowa. Czas wolny. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych/nocnych.

Wodospad Szklarka
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.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

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

470 PLN/os.
470 PLN/os.
475 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
dopłaty do pokoju 1-osobowego.

BIESZCZADY Z ZAMKIEM W ŁAŃCUCIE – 3 DNI
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. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Solina: spacer przez zaporę na Jeziorze Solińskim. Możliwość zorganizowania 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.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
3 dzień:
Śniadanie. Łańcut: zwiedzanie Zamku, Palmiarni, Parku, Powozowni. Leżajsk: Muzeum Ziemi Leżajskiej z ekspozycją etnograficzno – zabawkarską oraz
browarniczą. Bazylika zwiastowania NMP i klasztor Bernardynów. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych/nocnych.

Zamek w Łańcucie
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.

MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

455 PLN/os.
475 PLN/os.
490 PLN/os.

520 PLN/os.
545 PLN/os.
560 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
dopłaty do pokoju 1-osobowego.
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WYCIECZKI KRAJOWE

WROCŁAW – ZAMKI DOLNEGO ŚLĄSKA – 3 DNI
Wrocław - Ratusz

www.odyseusz.com.pl

Zamek w Mosznej

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Wrocław: spacer po Starówce Wrocławskiej. Uniwersytet Wrocławski - Aula Leopoldina, Oratorium - 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. Wrocław: Panorama Racławicka, Ostrów Tumski, wyspa katedralna, Katedra. Park Szczytnicki, Grające Fontanny, Ogród Japoński, Hala Stulecia, Sky
Tower – punkt widokowy miasta. Powrót na obiadokolację i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
3 dzień:
Śniadanie. Brzeg: zwiedzanie Zamku Muzeum Piastów Śląskich z kaplicą, zwanego „Wawelem” Dolnego Śląska. Moszna: Park oraz bajkowy Pałac zwany
polskim Disneylandem z 99 wieżami oraz 365 pomieszczeniami. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych/nocnych.
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.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

420 PLN/os.

470 PLN/os.

420 PLN/os.

475 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
dopłaty do pokoju 1-osobowego.

PRZEPIĘKNE ZAKĄTKI DOLNEGO ŚLĄSKA – 3 DNI
Zamek Czocha

Zamek Książ

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Moszna: zwiedzanie jednego z najpiękniejszych zamków w Polsce. Świdnica: zabytkowe centrum miasta (najcenniejszy, obok
wrocławskiego, zespół staromiejski na Śląsku). Rynek z barokowym ratuszem, bogato zdobione kamienice, cztery zabytkowe fontanny oraz kolumna św. Trójcy.
Protestancki Kościół Pokoju wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Katedra pw. świętych Stanisława i Wacława, z trzecią pod względem wysokości
(103 metry) wieżą w Polsce. Zamek Książ: zwiedzanie największej atrakcji turystycznej Dolnego Śląska. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Zamek Czocha: położony w Suchej, przepiękny zamek obronny z XIII w. Malownicze zabudowania zamku były tłem powstania wielu filmów.
Jelenia Góra: Pałac Paulinum, Baszta Grodzka, Wieża Bramy Wojanowskiej, Rzeźba Neptuna, Kaplica św. Anny, Dom Zdrojowy. Cieplice: gdzie w sercu
uzdrowiska znajduje się monumentalny Pałac Schaﬀgotschów. Zamek Chojnik. Powrót na obiadokolację i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
3 dzień:
Śniadanie. Zamek Pieszycki: jest największym zamkiem barokowym na Dolnym Śląsku. Perła architektury renesansowo-barokowej. Pałac w Krobielowicach:
Otoczony lasem i stawami Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy. Dziś jest przeznaczony do celów hotelowo-rekreacyjnych. 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.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
dopłaty do pokoju 1-osobowego.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

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

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

WARSZAWA – 3 DNI
Warszawa - Syrenka

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Warszawa: zwiedzanie Zamku Królewskiego. Spacer po Starówce – Plac zamkowy, Rynek, Mury Obronne, Barbakan, Syrenka.
Centrum Nauki Kopernik. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Pałac na Wodzie, Park Łazienkowski, Stara Pomarańczarnia, Pomnik Fryderyka Chopina, Pałac Prezydencki. Cmentarza na Powązkach z grobami
znanych osób. Wyjazd na Pałac Kultury i Nauki. Powrót na obiadokolację i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
3 dzień:
Śniadanie. Stadion Narodowy – przejście Trasą Piłkarza, Muzeum Powstania Warszawskiego – nowoczesna interaktywna technologia wprowadza w czas i klimat
powstańczy. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych/nocnych.

Zamek Królewski
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.

MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

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

490 PLN/os.
490 PLN/os.
485 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
dopłaty do pokoju 1-osobowego.

www.odyseusz.com.pl

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

11

WYCIECZKI PRACOWNICZE 2017/2018

WYCIECZKI KRAJOWE
ŁÓDŹ – ŁOWICZ – TERMY UNIEJÓW – 3 DNI
Termy Uniejów

Łódź - Manufaktura

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Łódź: zwiedzanie miasta, neorenesansowy Pałac Poznańskich, Manufaktura, Muzeum Fabryki, spacer ul. Piotrkowską –
najdłuższą ulicą w Polsce. Pomniki Tuwima, Prusa, aleja gwiazd. Przejazd na obiadokolacje i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Łodzi: Muzeum Kinematografii – usytuowane w dawnym pałacyku z XIX wieku, popularyzujące produkcje filmową na przestrzeni
ostatnich kilkudziesięciu lat np. fotoplastikon, kamery, fragmenty scenografii znanych produkcji filmowych oraz animacji. Muzeum Włókiennictwa z siedzibą
w Białej Fabryce – maszyny włókiennicze, tkaniny z XIX i XX wieku, moda na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Pobyt w Termach Uniejów – relaks i wypoczynek
w gorących źródłach. Powrót na obiadokolację i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
3 dzień:
Śniadanie. Oporów: późnogotycka rezydencja obronna na wyspie. Łowicz/ Murzyce: Skansen Wsi Łowickiej, Muzeum w Nieborowie i Arkadii – Park, Pałac
w Nieborowie oraz Manufaktura, Ogród i Świątynia Diany w Arkadii. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych/nocnych.
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.

www.odyseusz.com.pl

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

395 PLN/os.
400 PLN/os.
395 PLN/os.

445 PLN/os.
455 PLN/os.
455 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
dopłaty do pokoju 1-osobowego.

ROZTOCZE- KRASICZYN – ŁAŃCUT – 3 DNI
Pałac w Krasiczynie

Pałac w Łańcucie

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. Powrót na obiadokolację i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
3 dzień:
Śniadanie. Zwierzyniec: miasteczko na Roztoczu, zobaczymy Kościółek na Wodzie, przejście szlakiem Roztoczańskiego Parku Narodowego. Szczebrzeszyn:
pomnik Chrząszcza. Zamość: zwiedzanie miasta - twierdzy, pięknego Rynku z renesansowym Ratuszem, Muzeum Zamoyskich, mury obronne, Katedra.
Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych/nocnych.
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.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

440 PLN/os.
455 PLN/os.
465 PLN/os.

505 PLN/os.
530 PLN/os.
540 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
dopłaty do pokoju 1-osobowego.

CIECHOCINEK – TORUŃ -LICHEŃ – 4 DNI
Bazylika w Licheniu

Ciechocinek - Tężnie

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Ciechocinek: spacer przez Uzdrowisko słynnym deptakiem, Łazienki, Dom Zdrojowy, Amfiteatr, Teatr Letni, inhalacje
w największych w Polsce tężniach. Toruń: Ratusz z zegarem, Rynek, zabytkowe kamieniczki, Krzywa Wieża, Dom Kopernika, Spichlerze, możliwość
zorganizowania rejsu po Wiśle. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Bydgoszcz: zwiedzanie miasta położonego nad Brdą, Katedra św. Mikołaja i św. Marcina, kościół pobernardyński Matki Boskiej, Mury Obronne, Wyspa
Młyńska i „Wenecja Bydgoska”, kolegium jezuickie, Spichlerze. Tuchola: Muzeum Parku Narodowego, przejście szlakiem turystycznym w Borach Tucholskich.
Powrót na obiadokolację i nocleg. Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
3 dzień:
Śniadanie. Świecia: zwiedzanie pokrzyżackiego zamku obronnego. Grudziądz: spacer po Starówce, Rynek, Cytadela, Mury Miejskie, Klasztor Benedyktynek,
Zespół Spichrzy, Brama Wodna. Kwidzyń: zwiedzanie zespołu zamkowo – katedralnego. Powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Kruszwica: wejście na Mysią Wieżę, Jezioro Gopło – (możliwość zorganizowania rejsu). Licheń: wizyta w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.
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 NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi.
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MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

585 PLN/os.
585 PLN/os.
560 PLN/os.

650 PLN/os.
650 PLN/os.
620 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
dopłaty do pokoju 1-osobowego.

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

www.odyseusz.com.pl

WYCIECZKI PRACOWNICZE 2017/2018

WYCIECZKI KRAJOWE

POZNAŃ – ROGALIN – GNIEZNO – 4 DNI
Gniezno

Poznań

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Kórnik: zwiedzanie Zamku oraz neogotyckiej rezydencji Działyńskich, Arboretum z roślinnością z całego świata. Rogalin: słynne
kilkusetnie dęby oraz Zespół Pałacowy z Powozownią (czynne od 2015). Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Poznań: Rynek, Ratusz ze słynnymi koziołkami, kamieniczki, Galeria Miejska „Arsenał”, Kolegiata Farna, Zamek Królewski, gotycka Waga Miejska,
Bibliotek Raczyńskich, Gmach Muzeum Narodowego, Ostrów Tumski z gotycką Katedrą, budynki Uniwersytetu Poznańskiego. Zwiedzanie Browaru LECH. Powrót
na obiadokolację i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
3 dzień:
Śniadanie. Gniezno: zwiedzanie pierwszej stolicy Polski. Katedra Gnieźnieńska z relikwiami św. Wojciecha, Drzwi Gnieźnieńskie, Muzeum Początków Państwa
Polskiego. Ostów Lednicki: najstarsze grodzisko na wyspie z czasów Mieszka I. Biskupin: najstarsza drewniana osada – Muzeum Archeologiczne. Możliwość
zorganizowania rejsu po Jeziorze Biskupińskim. Powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Poznania: Wyspa Malta, Poznańska Palmiarnia. Gołuchów: zamek renesansowy z Kaplicą i arkadowym dziedzińcem. 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 NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
dopłaty do pokoju 1-osobowego.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

585 PLN/os.
585 PLN/os.

655 PLN/os.
655 PLN/os.

TRÓJMIASTO – MALBORK – 4 DNI
Gdańsk

Zamek w Malborku

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Toruń: Stare Miasto z ratuszem, Dom Mikołaja Kopernika, Krzywa Wieża, spichlerze, spacer deptakiem wzdłuż Wisły. Katedra św.
Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, słynny toruński Teatr BAJ – w kształcie szafy. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Gdańska.
2 dzień:
Śniadanie. Gdańsk: stolica Trójmiasta położonego nad rzeką Mołtawą. Zobaczymy - Złotą Bramę, ulicę Długą z zabytkowymi kamienicami szlacheckimi,
Kamienicę Uphagena, Stare Miasto z Ratuszem, Dwór Artusa ze słynną Panienką z Okienka, Pomnik Neptuna, Bramę Zieloną, deptak nad Mołtawą z Gdańskim
Żurawiem, pozostałości zamku krzyżackiego, urokliwa uliczka miasta Mariacka, która prowadzi do największego ceglanego kościoła na świecie Mariackiego, ulica
Piwna ze słynnym Trójmiejskim Browarem, Akademię Sztuk Pięknych. Powrót na obiadokolację i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
3 dzień:
Śniadanie. Sopot: słynny sopocki deptak, spacer po najdłuższym polskim MOLO, czas wolny na plaży. Gdynia: Port Gdyński, Dar Pomorza – Statek – Muzeum,
zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego z pięknymi egzotycznymi rybami i niezwykłą morską fauną z całego świata. Powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Gdańsk: Muzeum Solidarności z wystawą „Drogi do wolności”, Stocznia Gdańska, Sala BHP, ukazująca najważniejsze wydarzenia z czasów PRL.
Malbork: zwiedzanie największego Zamku Krzyżackiego w Europie. 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 NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
dopłaty do pokoju 1-osobowego.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

660 PLN/os.
660 PLN/os.
640 PLN/os.

740 PLN/os.
745 PLN/os.
715 PLN/os.

MAZURY CUD NATURY – 4 DNI REJS PO JEZIORZE W CENIE
Mikołajki

Święta Lipka

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Pola Grunwaldu - miejsce gdzie odbyła się jedna z największych bitew w Europie. Zamek Ryn - oryginalne wnętrza, pięknie
zachowane elementy gotyckich portali i sklepień, bogaty zbiór oryginalnych elementów uzbrojenia. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Gierłoż: zobaczymy Kwaterę Hitlera zwaną Wilczym Szańcem w latach 1941-44, gdzie 20.07.1944r. dokonano nieudanego zamachu na Führera przez
wysokich oficerów Wermachtu. Kętrzyn: kościół św. Jerzego, zamek krzyżacki z XIV. Był siedzibą pro komtura zakonnego. Święta Lipka: Świętolipska bazylika
pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny - jest jednym z najważniejszych zabytków baroku w północnej Polsce. Zamek Reszel: obecnie na zamku mieści się
m.in. oddział Muzeum Warmii i Mazur. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Rejs statkiem z Giżycka na Wyspę Kormoranów (czas trwania rejsu 3,5 godziny) – płyniemy przez 4 Jeziora: Niegocin, Łabap, Dobskie, Dargin oraz
Kanał Łuczański. Przejazd do Mikołajek - żeglarskiej stolicy Polski, gdzie łączy się jezioro Tałty z Jeziorem Mikołajskim. Spacer po miasteczku m.in. Król Sielaw,
nadbrzeże. Powrót na obiadokolację i nocleg. Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
4 dzień:
Śniadanie. Giżycko: spacer nadbrzeżem, Twierdza Boyen, Wieża Ciśnień, Krzyż Brunona. 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 NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi, rejs po jeziorze.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
dopłaty do pokoju 1-osobowego.

www.odyseusz.com.pl

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

685 PLN/os.
690 PLN/os.
675 PLN/os.

770 PLN/os.
775 PLN/os.
760 PLN/os.
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WYCIECZKI PRACOWNICZE 2017/2018

KOTLINA KŁODZKA Z PRAGĄ – 3 DNI
Kudowa Zdrój

Praga - Kościół Tyński

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Złoty Stok: zwiedzanie Kopalni Złota z jedynym w Polsce podziemnym wodospadem, przejazd kolejką. Kłodzko: zabytkowy
kamienny most, rynek, Ratusz, Twierdza Kłodzka – przejście podziemnym labiryntem. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Całodniowa wycieczka do Pragi: zwiedzanie Hradczan: Katedra św. Wita, Złota Uliczka, Sala Władysławowska, Mała Strana, Most Karola, Rynek
Staromiejski, Ratusz, Stare Miasto, Plac Wacława. Powrót na obiadokolację i nocleg. Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
3 dzień:
Śniadanie. Kudowa Zdrój: miasteczko uzdrowiskowe, deptak, Dom Zdrojowy. Czermna: Kaplica Czaszek, Błędne Skały – przejście skalnym labiryntem.
Duszniki Zdrój: spacer przez uzdrowisko, fontanny, Dworek Chopina, Muzeum Papiernictwa. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych/nocnych.

Uwaga !!!
Możliwość zamiany zwiedzania Pragi na wycieczkę do czeskiego Skalnego Miasta – Adrspach – przejście malowniczym szlakiem wśród skał,
przepłyniecie tratwami po jeziorku. Szczegóły dotyczące ceny – informacja w biurze.
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.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

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

470 PLN/os.
460 PLN/os.
510 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
dopłaty do pokoju 1-osobowego.

WROCŁAW – DREZNO – 3 DNI
Drezno nocą

Wrocław - Aula Leopoldina

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Wrocław: zwiedzanie Panoramy Racławickiej, spacer po Starówce Wrocławskiej. Uniwersytet Wrocławski - Aula Leopoldina,
Oratorium - 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.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
2 dzień:
Śniadanie. Drezno: spacer po ulicach starówki, Theaterplatz - zaliczany do najpiękniejszych placów Europy, Opera Sempera, Zwinger oraz kościół Hofkirche
(dziś katedra). Pobliski pałac Taschenberg, który król podarował swojej metresie - legendarnej hrabinie Cosel. Spacerując wzdłuż Fürstenzug - najdłuższego
obrazu porcelanowego na świecie, można poznać historię dynastii Wettinów, która przez ponad 800 lat sprawowała rządy w Saksonii. Promenada spacerowa
„Brühlsche Terasse”, z której rozpościera się niepowtarzalny widok na rzekę Łabę, to słynny „balkon Europy”. Możliwość zorganizowania rejsu po Łabie. Powrót na
obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Wrocław: Ostrów Tumski, wyspa katedralna, Katedra, Park Szczytnicki, Grające Fontanny, Ogród Japoński, Hala Stulecia, Sky Tower – punkt widokowy
miasta. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych/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.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem, lokalnego przewodnika, wieczoru
integracyjnego, dopłaty do pokoju 1-osobowego.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

435 PLN/os.

595 PLN/os.

450 PLN/os.

520 PLN/os.

KARKONOSZE Z DREZNEM – 3 DNI
Świątynia Wang

Zwinger

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Bolków: zwiedzanie średniowiecznego zamku. Kowary: przejście podziemiami kopalni Uranu. Karpacz: spacer przez
miasteczko, skandynawski drewniany kościółek – Świątynia Wang, aleja gwiazd sportu. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
2 dzień:
Śniadanie. Drezno: spacer po ulicach starówki, Theaterplatz - zaliczany do najpiękniejszych placów Europy Opera Sempera, Zwinger oraz kościół Hofkirche
(dziś katedra). Pobliski pałac Taschenberg, który król podarował swojej metresie - legendarnej hrabinie Cosel. Spacerując wzdłuż Fürstenzug - najdłuższego
obrazu porcelanowego na świecie, można poznać historię dynastii Wettinów, która przez ponad 800 lat sprawowała rządy w Saksonii. Promenada spacerowa
„Brühlsche Terasse”, z której rozpościera się niepowtarzalny widok na rzekę Łabę, to słynny „balkon Europy”. Możliwość zorganizowania rejsu po Łabie. Powrót na
obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Szklarska Poręba: wyjazd kolejką krzesełkową na Szrenicę, zejście szlakiem turystycznym w dół, po drodze najpiękniejszy wodospad Karkonoszy –
Kamieńczyk. Cieplice: spacer przez uzdrowisko, Park zdrojowy, Dom Zdrojowy, Amfiteatr. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych/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.

MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

470 PLN/os.
470 PLN/os.
480 PLN/os.

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

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem, lokalnego przewodnika, wieczoru
integracyjnego, dopłaty do pokoju 1-osobowego.
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ZIELONA GÓRA – BERLIN – POCZDAM – 3 DNI
Brama Brandenburska

Pałac Charlotenbourg

Ramowy program wycieczki:
0/1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd do Niemiec. 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. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Berlin: Gedaechtniskirche – kościół pamięci Cesarza Wilhelma, Kurfuerstendamm (znana jako Ku’damm) 3,5-kilometrowy pas eleganckich sklepów,
kin, barów i kawiarni, Europa Center – znane z nowoczesnych rzeźb, Checkpoint Charlie, ogród i Pałac Charlotenbourg, Dzielnica ZOO. Poczdam: zwiedzanie
zespołu parkowo-pałacowego Sanssouci, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Spacer przez starówkę Poczdamu. Pałac Cecilienhof –
w którym odbywała się konferencja poczdamska w 1945 na zakończenie II wojny światowej. Powrót na obiadokolację i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
3 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Zielonej Góry: zwiedzanie miasta- katedra, Wieża Głodowa, Rynek, Ratusz, zabytkowe kamienice, Park Winny, Palmiarnia. Zakończenie
wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelu***/****, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
dopłaty do pokoju 1-osobowego.

ILOŚĆ OSÓB
dla 47 os.
dla 35 os.
MIASTO
Opole
675 PLN/os.
755 PLN/os.
Wrocław
660 PLN/os.
730 PLN/os.
Poznań
660 PLN/os.
735 PLN/os.
Powyższe ceny uwzględniają nocleg po stronie niemieckiej.
Istnieje możliwość organizacji noclegu po stronie polskiej informacja w biurze.

DOLNY ŚLĄSK – SZWAJCARIA SAKSOŃSKA – 3 DNI
Königstein Forteca

Zamek w Stolpen

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Złotoryja: zwiedzanie miasteczka, mury obronne, Ratusz, Baszta Kowalska – punkt widokowy na miasto, Muzeum Złota. Zamek
Grodziec – z XIV wieku usytuowany na powulkanicznym wzgórzu ze wspaniałym widokiem na Góry Kaczawskie i Karkonosze. Bolesławiec: miasto ceramiki,
zwiedzanie Żywego Muzeum Manufaktury, zakupy w firmowym sklepie. Przejazd na obiadokolacje i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
2 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Niemiec do regionu Szwajcarii Saksońskiej – Stolpen: zamek, którego wnętrze rozsławiła w XVIII w. hrabina Cosel, która była więziona
w Stolpen przez 49 lat. Następnie przejazd przez malowniczy region Szwajcarii Saksońskiej - pionowe skały wznoszą się ponad doliną Łaby. Krótki postój przy
najpopularniejszym punkcie widokowym Bastei. Königstein: Twierdza o tej samej nazwie przez stulecia pozostawała niezdobyta, chroniąc w okresie wojny
najcenniejsze drezdeńskie dzieła sztuki. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Lwówek Śląski: zwiedzanie Muzeum Browarnictwa jednego z najstarszych w Polsce browarów z 1209 roku. Bolków: średniowieczna warownia
obronna. Świdnica: Kościół Pokoju wpisany na światowa listę UNESCO. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych/nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
dopłaty do pokoju 1-osobowego.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

470 PLN/os.
450 PLN/os.
455 PLN/os.

535 PLN/os.
515 PLN/os.
525 PLN/os.

POJEZIERZE AUGUSTOWSKIE Z WILNEM – 4 DNI
Augustów

www.odyseusz.com.pl

Wilno - Ostra Brama

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Reszel: zwiedzanie zamku. Święta Lipka: barokowa - Częstochowa Północy, sanktuarium. Przejazd na obiadokolacje i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Płociczno Tartak: wyruszymy w 2,5 h przejażdżkę kolejką wąskotorową przez Augustowskie Krajobrazy. Augustów: zwiedzanie miasta. Rejs
augustowskimi jeziorami i rzekami, ze śluzowaniem na Kanale Augustowskim. Statek wypływa z Portu Żeglugi Augustowskiej, płynie rzeką Nettą, mijając
położone po obu stronach rzeki bulwary, następnie wpływa na jezioro Necko. Sanktuarium w Studzienniczej. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Wilno: Stare Miasto, Ostra Brama, kościół św. Teresy, Sobór św. Ducha, Plac Ratuszowy a także kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, Cmentarz na
Rossie, Góra Trzech Krzyży. Zamek w Trokach (z zewnątrz). Powrót na obiadokolację i nocleg. Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
4 dzień:
Śniadanie. Giżycko: spacer nadbrzeżem, Twierdza Boyen, Wieża Ciśnień. Gierłoż: kwatera Hitlera zwana Wilczym Szańcem, gdzie 20.07.1944r. dokonano
nieudanego zamachu na Führera przez wysokich oficerów Wermachtu. Po zamachu przywódcy zostali rozstrzelani. Kętrzyn: kościół św. Jerzego, zamek krzyżacki
z XIV. 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.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem, lokalnego przewodnika, wieczoru
integracyjnego, dopłaty do pokoju 1-osobowego.

www.odyseusz.com.pl

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

680 PLN/os.
685 PLN/os.
655 PLN/os.

780 PLN/os.
785 PLN/os.
750 PLN/os.
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WYSPA BORNHOLM – SZCZECIN – MIĘDZYZDROJE – KOŁOBRZEG – 4 DNI
Bornholm

Zamek Hummershus

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Szczecin: Zamek Książąt Pomorskich, Nowe i Stare Miasto, Katedra, wjazd na wieżę, Plac Orła Białego, Brama Królewska i Kościół
Św. Piotra i Pawła, przejazd Złotym Szlakiem od Wałów Chrobrego do Jasnych Błoni, spacer do „Różanki”. Międzyzdroje - zwane „perłą Bałtyku”. Spacer
promenadą , wizyta na Alei Gwiazd. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Kołobrzeg: Port Rybacki, Latarnia Morska, Molo, Oceanarium, Stare Miasto z Ratuszem, Bazylika Konkatedra. Czas wolny. Powrót na obiadokolację
i nocleg.
3 dzień:
Zaokrętowanie pasażerów na prom w Kołobrzegu. Rejs na Wyspę Bornholm do Nexo - czas rejsu około 4h - (w czasie rejsu: suchy prowiant zamiast
śniadania). Czterogodzinna wycieczka objazdowa. Przejazd trasą wzdłuż wschodniego, skalistego wybrzeża. Przystanek w Gudhjem, urokliwym miasteczku
i przy Hammershus, z największymi w Skandynawii ruinami średniowiecznego zamku. Przejazd do Nyker, z charkaterystycznym kościołem. Przejazd przez
kompleks leśny Almindingen, Aakirkeby. Powrót do Nexo. Czas wolny. Zaokrętowanie na promie. Rejs do Kołobrzegu. (w czasie rejsu obiadokolacja – usługa
dodatkowo płatna). Przejazd na nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem (WC, AC, DVD, barek), 3 noclegi
w hotelu lub pensjonacie w pokojach 2, 3 osobowych z łazienkami, 2 śniadania, suchy
prowiant w 3 dniu, 2 obiadokolacje, przeprawę promową Kołobrzeg – Bornholm –
Kołobrzeg, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnych
przewodników, obiadokolacji na promie na Bornholm, dopłaty do pokoju 1-osobowego,
zestawów słuchawkowych.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

955 PLN/os.
935 PLN/os.
935 PLN/os.

1030 PLN/os.
1000 PLN/os.
1000 PLN/os.

SZCZECIN – ŚWINOUJŚCIE – KOPENHAGA – 5 DNI
Kopenhaga Syrenka

Szczecin

www.odyseusz.com.pl

Ramowy program wycieczki:
0/1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd do Międzyzdrojów: letnia stolica Pomorza Zachodniego – spacer po molo, deptakiem nadmorskim, Promenada
Gwiazd, port. Przejazd na obiadokolację, nocleg. Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
2 dzień:
Śniadanie. Świnoujście: nadmorskie uzdrowisko, Park Zdrojowy, deptak, promenada, port, Dawny Ratusz obecnie Muzeum Rybołówstwa. Wejście na punkt
widokowy - Latarnia Morska lub Wieża Widokowa po byłym kościele protestanckim Marcina Lutra. Relaks na plaży. Obiadokolacja. Nocleg.
3 dzień:
2.00 Wyjazd do Kopenhagi. Przeprawa promem z Rostock do duńskiego portu Gedser. Suchy prowiant zamiast śniadania. Przejazd przez duńskie wyspy: Falster,
Faro, Zelandię do stolicy Danii gdzie zobaczymy m.in.: Syrenkę Kopenhaską, fontanna Bogini Gefion, Amalienborg, Kościół Marmurowy, osiemnastowieczną
dzielnicę portową Nyhavn, Ratusz Miejski, Tivoli, Zamek królewski Christiansborg, Muzeum Glyptoteka, Pomnik Andersena. Możliwość rejsu kanałami Kopenhagi.
Obiadokolacja.Ok. 17:00 wyjazd z Kopenhagi, przejazd do bazy promowej w Gedser. Powrót do Świnoujścia ok. 1.00 w nocy , nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Szczecin: fragmenty murów obronnych, Most Długi, Ratusz Staromiejski, Zamek Książąt Pomorskich, Ujeżdżalnia Zamkowa, Kamienica Loitzów,
Baszta Siedmiu Płaszczy, Muzeum Morskie, Akademia Morska, Pałac Pod Globusem, Wały Chrobrego. Brama Portowa. Wyjazd w drogę powrotną.
5 dzień:
Zakończenie wycieczki we wczesnych godzinach rannych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w pensjonacie lub hotelu,
2 śniadania, 3 obiadokolacje, suchy prowiant w 3 dniu, opiekę pilota – przewodnika,
ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi,
opłaty promowowe.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika,
wieczoru integracyjnego, dopłaty do pokoju 1-osobowego.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

945 PLN/os.
925 PLN/os.
905 PLN/os.

1080 PLN/os.
1055 PLN/os.
1025 PLN/os.

WINNYM SZLAKIEM – VALTICE – LEDNICE – 2 DNI WIECZÓR INTEGRACYJNY W CENIE
Morawski Kras - Przepaść Macochy

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd w kierunku Morawskiego Krasu – Parku Krajobrazowego o powierzchni ponad 100 km2. Zwiedzanie Jaskini
Punkevni oraz przepłyniemy łodziami podziemną rzeką Punkvą poprzez malownicze groty. Wyjazd kolejką nad Przepaść Macochy. Przejazd do hotelu.
Następnie wieczór integracyjny z degustacją win, nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie zespołu parkowo-pałacowego Lednice-Valtice, który obejmuje romantyczne zamki, malownicze miasteczka i piękne
angielskie ogrody. Dominują tu elementy architektury barokowej, są tu również budowle w stylu romantycznym. Podczas wizyty zobaczymy także słynne
winiarnie (możliwość degustacji win – koszt dodatkowy). Zespół parkowo-pałacowy od 1996 r wpisany na światową listę zabytków UNESCO. Wyjazd do Polski.
Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

Valtice
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w hotelu ***, 1 śniadanie, wieczór
integracyjny (raut) z degustacją win i muzyką, opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie
KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

445 PLN/os.
435 PLN/os.
485 PLN/os.

500 PLN/os.
490 PLN/os.
555 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, dopłaty do pokoju
1-osobowego.
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PRAGA – MORAWSKI KRAS – 2 DNI DEGUSTACJA PIWA W CENIE
Kościół Tyński nocą

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd w kierunku Czech. Praga: m.in. klasztor na Strachowie, Bazylika św. Jerzego, Zamek Królewski, katedra św.
Wita, Złota Uliczka, ogrody Waldsteina, kościół św. Mikołaja, Most Karola. Czas wolny. Stare Miasto m.in.: Rynek z Ratuszem i Zegarem Orloj, kościół Tyński.
Przejazd na obiadokolację. Wieczorem spektakl –„Światło-Woda-Dźwięk” – Kriżikove Fontanny. Powrót na nocleg.
Możliwość zmiany spektaklu Kriżikove Fontanny na wieczór integracyjny.
2 dzień:
Śniadanie. Morawy: Park Krajobrazowy położony na obszarze 100 km2 z ponad 1000 jaskiń. Zwiedzanie Jaskini Punkevni, przepłyniemy łodziami podziemną
rzeką Punkvą przez malownicze groty oraz wyjedziemy kolejką nad Przepaść Macochy. Czas wolny. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach
wieczornych/nocnych.

Zegar Orloj
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w hotelu ***, 1 śniadanie, 1 obiadokolację,
opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, degustacja
piwa, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

MIASTO

dla 47 os.

dla 35 os.

360 PLN/os.
350 PLN/os.
385 PLN/os.

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

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego.

CZESKIE ZAMKI – CZESKI KRUMLOV I BUDZIEJOWICE – 3 DNI DEGUSTACJA PIWA W CENIE
Czeski Krumlov – Zamek

Zamek Hluboka

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Telč: miasto wpisane na listę UNESCO, spacer po renesansowym mieście, zamek. Jindřichův Hradec: jeden z największych
kompleksów zamkowych. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Ćeské Budějovice: miasto u zbiegu Wełtawy i Malszy, stolica kraju południowo czeskiego. Zobaczymy min. Starówkę i jeden z największych
w Europie Rynków z fontanną Samsona, kamienice, Ratusz, Katedrę św. Mikołaja, Czarną Wieżę. Ćeský Krumlov: Miasto Róży (na liście UNESCO), Stare
Miasto, renesansowy zamek rodziny Schwarzenbergów, wizyta w sklepach z ceramiką gdzie można zakupic malowany dzbanek o którym śpiewała Helena
Vondrackowa. Powrót na obiadokolacje i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
3 dzień:
Śniadanie. Hluboká nad Vltavou: neogotycki zamek Schwarzenbergów zwany czeskim Windsorem. Třeboň: jedno z Miast Róży, należące do
Schwarzenbergów, średniowieczne stawy rybne (na liście UNESCO), Starówka, zamek (z zewnątrz) i Mauzoleum Schwarzenbergów. Zakończenie wycieczki
w godzinach wieczornych/nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu ***, 2 śniadania, 2
obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW,
degustację piwa, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
napojów do obiado kolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów słuchawkowych.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

580 PLN/os.
565 PLN/os.
600 PLN/os.

650 PLN/os.
630 PLN/os.
685 PLN/os.

BRATYSŁAWA – WIEDEŃ – WINNICE – 3 DNI DEGUSTACJA WINA ORAZ KOLACJA REGIONALNA W CENIE
Bratysława – Zamek

Glorietta

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Bratysława: Rynek Staromiejski, Ratusz, Pałac Biskupów Ostrzychomskich, Katedra św. Marcina, Brama Michalska, Wzgórze
Zamkowe (siedziba prezydenta, panorama miasta z tarasu widokowego), czas wolny. Przejazd na kolację regionalną z degustacją wina. Nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Możliwość zorganizowania rejsu statkiem do Wiednia (opcjonalnie). Wiedeń: Ringstrasse: Opera, Schonbrunn - letnia rezydencja cesarska, Teatr
Dworski, Ratusz oraz spacer po Starym Mieście - Ulica Graben, Katedra Św. Stefana. Przejazd na Kahlenberg skąd Jan III Sobieski dowodził bitwą o Wiedeń
(możliwość zorganizowania obiadu w dzielnicy Grinzing z degustacją wina – koszt dodatkowy). Powrót na obiadokolacje i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Pezinok (20 km za Bratysławą ) stolica regionu Małokarpackiego - zwiedzanie interaktywnego muzeum tradycji winiarskich, które znajduje się
w najstarszym winiarskim domu w Pezinku. Zwiedzanie połączone jest ze sprawdzaniem swojego węchu w barze aromatów a także z degustacją lampki wina.
Zwiedzanie średniowiecznego zamku, jednego z najlepiej zachowywanych na Słowacji – Cerveny Kamien. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych/
nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu***, 2 śniadania,
1 obiadokolację, 1 kolację regionalną, degustację win w winnicy, opiekę pilota –
przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz
parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem do Wiednia, lokalnego
przewodnika, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów
słuchawkowych.

www.odyseusz.com.pl

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

615 PLN/os.
630 PLN/os.
650 PLN/os.

690 PLN/os.
710 PLN/os.
745 PLN/os.
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DREZNO – MIŚNIA – SZWAJCARIA SAKSOŃSKA – 3 DNI REJS PO ŁABIE W CENIE
Drezno nocą

Miśnia - Katedra i Zamek nocą

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Miśnia: zamek Albrechtsburg, Muzeum Porcelany, Ratusz, kościół św. Afra, kościół św. Mikołaja, zamek Scharfenberg. Przejazd
na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Stolpen: Zamek, którego wnętrze rozsławiła w XVIII w. hrabina Cosel, która była więziona w Stolpen przez 49 lat. Następnie przejazd przez
malowniczy region Szwajcarii Saksońskiej. Pionowe skały wznoszą się ponad doliną Łaby. Krótki postój przy najpopularniejszym punkcie widokowym Bastei.
Königstein: Twierdza o tej samej nazwie przez stulecia pozostawała niezdobyta, chroniąc w okresie wojny najcenniejsze drezdeńskie dzieła sztuki. Powrót na
obiadokolację i nocleg. Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
3 dzień:
Śniadanie. Drezno: spacer po ulicach starówki, Theaterplatz - zaliczany do najpiękniejszych placów Europy, Opera Sempera, Zwinger oraz kościół Hofkirche
(dziś katedra), pobliski Pałac Taschenberg, który król podarował swojej metresie - legendarnej hrabinie Cosel. Spacerując wzdłuż Fürstenzug - najdłuższego
obrazu porcelanowego na świecie, można poznać historię dynastii Wettinów, która przez ponad 800 lat sprawowała rządy w Saksonii. Promenada spacerowa
„Brühlsche Terasse”, z której rozpościera się niepowtarzalny widok na rzekę Łabę, to słynny „balkon Europy”. Na koniec rejs po Łabie. Zakończenie wycieczki w
godzinach wieczornych/nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu***, 2 śniadania, 2
obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW,
rejs po Łabie, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów słuchawkowych.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

580 PLN/os.
565 PLN/os.
590 PLN/os.

655 PLN/os.
635 PLN/os.
670 PLN/os.

WINNYM SZLAKIEM, TERMY LAA AN DER THAYA – 3 DNI WIECZÓR INTEGRACYJNY W CENIE
Ołomuniec - Katedra Św. Wacława

Termy Laa an der Thaya

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umwionego miejsca. Morawski Kras – Park Krajobrazowy o powierzchni ponad 100 km2. Zwiedzanie Jaskini Punkevni oraz przepłyniemy łodziami
podziemną rzeką Punkvą poprzez malownicze groty. Wyjazd kolejką nad Przepaść Macochy. Przyjazd do hotelu na wieczór integracyjny z degustacją
win, nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie zespołu parkowo-pałacowego Lednice (zespół parkowo-pałacowy od 1996 r wpisany na światową listę zabytków UNESCO) oraz
położonrgo w pobliżu malowniczego miasteczka. Następnie przejazd do austriackich term Laa An Der Thaya (koszt dodatkowy) na 4-godzinny relaks. Powrót
do Czech na obiadokolację i nocleg
3 dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie zamku Valtice z przyległym zabytkowym parkiem również wpisanym na światową listę zabytków UNESCO. Wyjazd do Polski. Po drodze
krótka wizyta w dawnej stolicy Czech – Ołomuńcu, drugi najstarszy rezerwat zabytków w Czechach z unikalnym zespołem barokowych fontann i kolumną
św. Trójcy, ponadto zobaczymy ratusz, zamek i Katedrę św. Wacława. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych/nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelu ***, 2 śniadania, 1 obiadokolacje,
wieczór integracyjny z degustacją win, opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL,
choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

www.odyseusz.com.pl

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do
obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego, koszt korzystania z term.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

600 PLN/os.
615 PLN/os.
640 PLN/os.

670 PLN/os.
685 PLN/os.
715 PLN/os.

NIE MA JAK LWÓW – 3 DNI PRZEWODNIK LWOWSKI W CENIE
Cmentarz Orląt Lwowskich

Lwów z lotu ptaka

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Żółkiew: dawna siedziba Rodu Żółkiewskich i Sobieskich. Kolegiata św. Wawrzyńca, zamek, kościół Dominikanów, Brama
Krakowska i Zwierzyniecka, Ratusz i kamienice. Przejazd do Lwowa, czas wolny. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Lwów: dworzec, Katedra św. Jura, Uniwersytet Lwowski, lwowska secesja, lwowska starówka m.in. Rynek, katedra łacińska, Kaplica Boimów,
dzielnica ormiańska z katedrą, Apteka-Muzeum, cerkiew wołoska, spacer dawnymi wałami hetmańskimi pod pomnik Adama Mickiewicza. Czas wolny. Powrót
na obiadokolację i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru lwowskiego.
3 dzień:
Śniadanie. Lwów: Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich, powrót do centrum, zwiedzanie wnętrz Opery Lwowskiej, wyjazd na Górę Zamkową
z Kopcem Unii Lubelskiej – panorama miasta. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelu***, 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
opiekę pilota-przewodnika, lokalnego przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby
przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

460 PLN/os.
480 PLN/os.
510 PLN/os.

530 PLN/os.
555 PLN/os.
590 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, wieczoru lwowskiego, napojów do obiadokolacji,
dopłaty do pokoju 1-osobowego.
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PRAGA – MORAWSKI KRAS – 3 DNI WIECZÓR CZESKI W CENIE
Kościół Tyński nocą

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Morawski Kras: Park Krajobrazowy położony na obszarze 100 km2 z ponad 1000 jaskiń. Jaskinia Punkevni oraz przepłyniemy
łodziami podziemną rzeką Punkvą poprzez malownicze groty, wyjazd kolejką nad Przepaść Macochy. Przejazd do Pragi, obiadokolacja. Wieczorem przejazd na
spektakl „Kriżikove Fontanny”. Powrót na 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. Powrót na wieczór czeski. 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 zorganizowania rejsu po Wełtawie. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.

Zegar Orloj
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelu ***, 2 śniadania, 1 obiadokolację, 1
wieczór czeski, opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW,
dodac wieczór czeski, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, rejsu statkiem, napojów
do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego.

MIASTO

dla 47 os.

dla 35 os.

600 PLN/os.
595 PLN/os.
630 PLN/os.

665 PLN/os.
660 PLN/os.
695 PLN/os.

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

WIEDEŃ – MORAWSKI KRAS – 3 DNI
Hundertwasserhaus

Wiedeń - Katedra św. Stefana

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Morawski Kras: Park Krajobrazowy położony na obszarze 100 km2 z ponad 1000 jaskiń. Jaskinia Punkevni oraz przepłyniemy
łodziami podziemną rzeką Punkvą poprzez malownicze groty, wyjazd kolejką nad Przepaść Macochy. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. 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. Powrót na obiadokolację i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego w hotelu lub kolacji na Grinzingu z degustacją młodego wina Heuriger.
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 hotelu *** po stronie Czeskiej, 2 śniadania,
2 obiadokolacje, opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW,
wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

MIASTO

dla 47 os.

dla 35 os.

580 PLN/os.
580 PLN/os.
615 PLN/os.

655 PLN/os.
655 PLN/os.
705 PLN/os.

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego
lub kolacji na Grinzingu, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego.

KARLOWE VARY – FRANCISZKOWE ŁAŹNIE – PRAGA – 3 DNI DEGUSTACJA PIWA W CENIE
Karlove Vary uzdrowisko

Zamek Loket

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Karlowe Vary: zwiedzanie historycznego centrum miasta oraz głównego źródła leczniczego. Czas wolny, w trakcie którego
możemy odwiedzić muzeum oraz skosztować znanego na całym świecie Likieru Becherovka. Następnie zwiedzanie gotyckiego zamku Loket. Przejazd na
obiadokolację i nocleg .
2 dzień:
Śniadanie. Kynżwart – zamek wpisany na liste UNESCO, Franciszkowe Łaźnie – miasteczko uzdrowiskowe z pięknymi willami, Domem Zdrojowym, pobyt
na źródłach w Aquaforum – basenów stylizowanych na łaźnie antyczne. Powrót na obiadokolację i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
3 dzień:
Śniadanie. Praga: zwiedzanie kompleksu Hradczan z Katedrą św. Wita, Zamkiem Praskim, Złotą Uliczką, Mała Strana, Most Karola, Rynek i ratusz Staromiejski,
zabytkowe kamienice, Plac Wacława. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych/nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelu ***, 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, degustację
piwa, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

550 PLN/os.
540 PLN/os.
570 PLN/os.

625 PLN/os.
605 PLN/os.
650 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego.
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CZESKIE KRAJOBRAZY I CZESKIE ZAMKI – 3 DNI DEGUSTACJA PIWA W CENIE
Brama Pravcicka

Zamek Kost

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Skalne Miasto – Adrschpach: jedno z najpiękniejszych miejsc w Czechach. Czekają tu rozległe labirynty skalne i wspaniałe
widoki z wierzchołków wzniesień. Odbędziemy spacer wśród malowniczych skał oraz rejs po jeziorku. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Zamek Kost: jeden z najlepiej zachowanych gotyckich zamków w Czechach. Czeska Saksonia: spacer po parku, spływ łodziami po rzece
Kamenicy, następnie przejście pod największym naturalnym mostem skalnym w Europie – Pravčicka Brama. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Bozkowskie Jaskinie Dolomitowe z podziemnymi jeziorkami z przeźroczystą, niebieskozieloną wodą. Bozkowskie Jaskinie są jedynymi
udostępnionymi do zwiedzania jaskiniami w północnych Czechach. Przejazd do Harrachowa: ze słynnym kompleksem skoczni narciarskich na zboczach góry
Czarcia Góra. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem (WC, AC, DVD, barek), 2 noclegi w hotelu lub
pensjonacie w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę
pilota, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, degustację piwa, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

525 PLN/os.
525 PLN/os.
535 PLN/os.

580 PLN/os.
580 PLN/os.
595 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem, lokalnych przewodników
napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów słuchawkowych.

BUDAPESZT – ESZTERGOM – SZENTENDRE – 3 DNI WIECZÓR WĘGIERSKI W CENIE
Baszta Rybacka

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Budapeszt: Baszta Rybacka, kościół św. Macieja, Wzgórze Zamkowe, Brama Wiedeńska, Zamek Królewski – Galeria Narodowa z zewnątrz, Park Vorasliget, Plac Bohaterów, Cytadela na Wzgórzu Gelerta. Przejazd na obiadokolację i nocleg (fakultatywnie, za dopłatą rejs po Dunaju).
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. Wieczór węgierski – czarda. Powrót do hotelu na nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Visegrad: historyczne miasteczko, które było w średniowieczu stolicą Węgier. Ruiny królewskiego zamku i Cytadela. Esztergom: miejsce koronacji
św. Stefana, największa węgierska Bazylika (5-ta co do wielkości na świecie) ze skarbcem. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach nocnych.

Eger - Bazylika
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelu ***, 2 śniadania, 1 obiadokolację,
1 wieczór węgierski, opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe,
NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, rejsu statkiem, napojów
do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

665 PLN/os.
685 PLN/os.
720 PLN/os.

750 PLN/os.
775 PLN/os.
825 PLN/os.

SŁOWACJA – 3 DNI
Aqua Park - Poprad

Sławacja - Levocza - kościoł św. Jakuba

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Zwiedzanie największej w Tatrach Bielskich - Jaskini Bielańskiej. Kieżmarok: zwiedzanie renesansowego zamku, spacer przez
miasteczko, czas wolny. Poprad: spacer przez miasto, zwiedzanie zabytkowej dzielnicy Spiska Sobota. Przejazd na obiadokolacje i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Levocza: zwiedzanie miasta, mury obronne z Brama Polską, Menhardzka i Koszycką. Ratusz, Pręgierz, zabytkowe mieszczańskie kamienice, Kościół
św. Jakuba. Słowacki Raj: przejście jednym z malowniczych szlaków turystycznych. Pobyt na gorących źródłach – Aqua Park Poprad. Powrót na obiadokolację
i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
3 dzień:
Śniadanie. Szczyrbskie Jezioro: spacer wokół przepięknego jeziora położonego wśród gór. Stary Smokowiec: wjazd kolejką szynową na Hrebieniok, przejście
do wodospadów Zimnej Wody. Tatrzańska Łomnica: Muzeum Przyrodnicze. Dla chętnych wyjazd kolejką na Łomnicę. Zakończenie wycieczki w godzinach
wieczornych/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.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego.
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MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

485 PLN/os.
500 PLN/os.
545 PLN/os.

545 PLN/os.
565 PLN/os.
625 PLN/os.
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AGGTELEK – EGER – TOKAJ – BUDAPESZT – 4 DNI WIECZÓR WĘGIERSKI W CENIE
Eger - Bazylika

Budapeszt - Parlament

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Aggtelek: największy system jaskiniowy na Węgrzech – Jaskinia Baradla. Eger: możliwość skorzystania z basenów
termalnych. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Eger: Dolina Pięknej Pani, gdzie atrakcją są liczne piwniczki winne z cygańską muzyką i typowymi węgierskimi zakąskami. Bazylika, Kościół
Minorytów, będący najwyższym budynkiem w Egerze oraz Turecki Minaret. Wejście na Górę Zamkową, Twierdza. Tokaj: spacer po mieście, Pałac RákócziDessewﬀy, Ratusz, degustacja win z jednej z winiarni (koszt dodatkowy). Wieczór węgierski – czarda. Przejazd w okolice Budapesztu na nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Budapeszt: Wzgórze Zamkowe, Baszta Rybacka, kościół św. Macieja, starówka, Zamek Królewski z zewnątrz, następnie ruiny rzymskie, park
Vorasliget przy Placu Bohaterów, Zamek Vajdahunyad. Szentendre: spacer po centrum, kościół św. Piotra i Pawła, Katedra Serbska, Muzeum Marcepana.
Powrót do Budapesztu (fakultatywnie, za dopłatą rejs po Dunaju). Powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Budapeszt: wyspa św. Małgorzaty, Wzgórze Gellerta – panorama Budapesztu, Parlament, katedra św. Stefana, czas wolny. Wyjazd do Polski.
Zakończenie wycieczki w późnych godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w hotelu***, 3 śniadania, 2 obiadokolacje,
1 wieczór węgierski, opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe,
NNW, czardę, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem, napojów
do obiadokolacji i lokalnych przewodników, dopłaty do pokoju 1-osobowego, degustacji
wina, zestawów słuchawkowych.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

865 PLN/os.
885 PLN/os.
925 PLN/os.

965 PLN/os.
990 PLN/os.
1045 PLN/os.

PRAGA – WIEDEŃ – 4 DNI DEGUSTACJA PIWA W CENIE
Praga - Katedra św. Wita

Wiedeń - Katedra św. Stefana

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. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Praga: Ratusz Staromiejski, Rynek, ratusz ze słynnym zegarem Orloy, Jozefov, zabytkowe kamienice, Plac Wacława, gmach Muzeum Narodowego.
Przejazd na obiadokolacje i nocleg przy granicy Austryjacko-Czeskiej.
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.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
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. Możliwość zorganizowania obiadu w jednej z restauracji na Grinzigu z winem Heuriger. Zakończenie
wycieczki w godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w hotelu***, 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, degustację
piwa, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
obiadu na Grinzigu, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów
słuchawkowych.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

795 PLN/os.
810 PLN/os.
850 PLN/os.

885 PLN/os.
900 PLN/os.
945 PLN/os.

CZESKIE ZAMKI – CZESKI KRAS – 4 DNI DEGUSTACJA PIWA W CENIE
Jaskinia Koniepruska

Zamek Jindřichův Hradec

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Telč: miasto wpisane na listę UNESCO, spacer po renesansowym mieście, zamek. Jindřichův Hradec: jeden z największych
kompleksów zamkowych. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Ćeské Budějovice: miasto u zbiegu Wełtawy i Malszy, stolica kraju południowo czeskiego. Zobaczymy min. Starówkę, rynek z fontanną Samsona,
kamienice, Ratusz, katedrę św. Mikołaja, Czarną Wieżę. Ćeský Krumlov: miasto Róży (na liście UNESCO), Stare Miasto, renesansowy zamek Schwarzenbergów,
wizyta w sklepach z ceramiką. Powrót na obiadokolacje i nocleg. Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
3 dzień:
Śniadanie. Hluboká nad Vltavou: neogotycki zamek Schwarzenbergów zwany czeskim Windsorem. Třeboň: miasto Róży należące do Schwarzenbergów,
średniowieczne stawy rybne (na liście UNESCO), Starówka, zamek (z zewnątrz) i Mauzoleum Schwarzenbergów. Powrót na obiadokolację, nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Czeski Kras: zwiedzanie Jaskiń Koniepruskich -trasa prowadzi przez szereg jaskiń oraz jezioro sintrowe, spacer ścieżką dydaktyczną Złoty Koń.
Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych/nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem (WC, AC, DVD, barek), 3 noclegi w hotelu*** lub
pensjonacie, w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opiekę
pilota, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, degustację piwa, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników napojów do
obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów słuchawkowych, wieczoru
integracyjnego.

www.odyseusz.com.pl

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

735 PLN/os.
730 PLN/os.
770 PLN/os.

810 PLN/os.
800 PLN/os.
855 PLN/os.
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WYCIECZKI ZAGRANICZNE
WIEDEŃ – BUDAPESZT – 4 DNI
Wiedeń - Johann Strauss

Budapeszt - Most łańcuchowy

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. Przejazd 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 III Sobieski dowodził bitwa o Wiedeń. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Budapesztu.
3 dzień:
Śniadanie. Budapeszt: Baszta Rybacka, Zamek Królewski, Kościół Macieja, Brama Wideńska, Plac Bohaterów, Cytadela na Wzgórzu Gelerta. Przejazd na
obiadokolację i nocleg. Możliwość zorganizowania wieczoru węgierskiego.
4 dzień:
Śniadanie. Budapeszt: Wyspa Małgorzaty, ruiny klasztoru Dominikanek, spacer aleją 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, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

790 PLN/os.
835 PLN/os.
845 PLN/os.

890 PLN/os.
945 PLN/os.
965 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru węgierskiego,
rejsu statkiem, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów
słuchawkowych.

BERLIN – POCZDAM – TROPICAL ISLAND – 4 DNI
Poczdam

Tropical Island

Ramowy program wycieczki:
0/1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd do Niemiec. Berlin: Gedaechtniskirche – kościół Pamięci Cesarza Wilhelma, Kurfuerstendamm (znana
jako Ku’damm 3,5-kilometrowy pas eleganckich sklepów, kin, barów i kawiarni, Europa Center – czas wolny. Aleksanderplatz z górującą nad miastem Wieżą
Telewizyjną, która jest najbardziej charakterystyczną budowlą Berlina. Obiadokolacja, przejazd na nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Berlin: 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, siedziba parlamentu niemieckiego, gdzie 3 października 1990
roku o północy uchwalono ustawę o zjednoczeniu Niemiec. Obiadokolacja, przejazd na nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
3 dzień:
Śniadanie. Poczdam: zespół parkowo-pałacowego Sanssouci, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. „Tropikalna Wyspa” w Krausnick –
największy tropikalny park rozrywki i wypoczynku w Europie: egzotyczne parki i ogrody, tropikalny las, błękitne morze, laguny, piaszczyste plaże oraz sauny,
bogata oferta SPA, restauracje itp. 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, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW,
wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów słuchawkowych.

dla 47 os.
dla 35 os.
Opole
710 PLN/os.
790 PLN/os.
Wrocław
710 PLN/os.
790 PLN/os.
Poznań
710 PLN/os.
790 PLN/os.
Powyższe ceny uwzględniają nocleg po stronie niemieckiej.
Istnieje możliwość organizacji noclegu po stronie polskiej informacja w biurze.
MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

LONDYN – 5 DNI
Londyn - Big Ben i Parlament

Tower Bridge

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Calais: przeprawa do Dover. Londyn: spacer po centrum miasta, Trafalgar Square z Kolumną admirała Nelsona, Leicester Square, Piccadilly Circus ze
sławnym amorkiem, spacer po Soho oraz Chinatown. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Londyn: XVII-wieczna Katedra św. Pawła, Big Ben, London Eye – zwane Kołem Milenijnym, Kensington Palace, obecnie zamieszkana m.in. przez
księcia Wiliama i księżnę Kate. Przejazd pod Pałac Buckingham, zwiedzanie części tego pałacu (Royal Mews/ Queens Galery). Następnie Tower of London –
wspaniała średniowieczna twierdza i królewski Skarbiec oraz słynny most zwodzony – Tower Bridge. Rejs statkiem wycieczkowym po Tamizie do Greenwich
(koszt dodatkowy), obserwatorium astronomiczne na południku zerowym, Park Greenwich. Powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Londyn: Opactwo Westminsterskie – miejsce koronacji, a także ślubów i pogrzebów królewskich. Windsor: zwiedzanie rezydencji królewskiej.
Największy mieszkalny zamek na świecie o powierzchni 45 tys. m2. Londyn: ogrody botaniczne Kew Gardens. Czas na zakupy na Oxford Street (najsłynniejsza
ulica handlowa Londynu). Wyjazd w kierunku Folkestone - przeprawa Eurotunelem. Dalsza podróż do Polski. Nocny przejazd przez Holandię i Niemcy, podczas
przejazdu planowane są krótkie postoje.
5 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, przeprawa promem i Eurotunelem,
1 nocleg tranzytowy we Francji, 2 noclegi w Londynie, 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
opiekę pilota-przewodnika, 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, dopłaty do pokoju
1-osobowego, zestawów słuchawkowych.
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Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

1350 PLN/os.
1330 PLN/os.
1320 PLN/os.

1540 PLN/os.
1520 PLN/os.
1500 PLN/os.

www.odyseusz.com.pl
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WYCIECZKI ZAGRANICZNE

LITWA Z MIERZEJĄ KUROŃSKĄ – 5 DNI
Kłajpeda - port

www.odyseusz.com.pl

Kowno

Ramowy program wycieczki:
0/1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd na Litwę.
2 dzień:
Troki: zwiedzanie gotyckiego Zamku Wielkich Książąt Litewskich usytuowanego na wyspie jeziora Galve. Wilno: Zwiedzanie założonego w 1800 r.
cmentarza na Rossie, gdzie spoczywają polscy żołnierze, polegli podczas wojny w latach 1920-21, matka Józefa Piłsudskiego oraz jego serce, kościół
św. Piotra i Pawła, Plac Jana Pawła II, który został tak nazwany dla uczczenia papieskiej pielgrzymki na Litwę. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Wilno: zobaczymy m.in.: Górę Giedymina zwieńczoną 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. Czas
wolny. Kowno: wieczorny spacer po Kownie. Obiadokolacja nocleg. Możliwość zorganizowania wieczoru litewskiego.
4 dzień:
Śniadanie. Przejazd do przystani - Nowy Port w Kłajpedzie skąd popłyniemy do miejscowości Nida. Charakterystyczne dla tej miejscowości są czerwone dachy
i domki z niebieskimi dodatkami. Miasteczko jest bardzo przytulne i czyste, a kąpielisko w Nidzie otrzymało europejską Niebieską Flagę jako jedno z najczystszych
w Europie. Położone jest na Półwyspie Kurońskim wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury. Powrót do hotelu w Kownie, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie Kowna. Zobaczymy: zamek, kościół św. Pawła i Piotra, Ratusz zwany „Białym Łabędziem”, dom Perkuna, zwiedzanie Muzeum Diabłów
(muzeum Żmuidzinawicziusa), Aleja Wolności – główny pasaż handlowy. Czas wolny. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.
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.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru litewskiego,
napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów słuchawkowych,
prom na Mierzeję Kurońską, opłat promowych.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

845 PLN/os.
845 PLN/os.
840 PLN/os.

975 PLN/os.
975 PLN/os.
965 PLN/os.

LITWA – ŁOTWA – ESTONIA – 5 DNI
Ryga - Wielka i Mała Gildia

Talin nocą

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd na Litwę.
2 dzień:
Troki: zwiedzanie miasta – największą atrakcją jest Zamek Wielkich Książąt Litewskich usytuowany na wyspie Jeziora Galve. Możliwość zorganizowania rejsu
po jeziorze Galve z poczęstunkiem. Wilno: Stare Miasto, Ostra Brama, kościół św. Teresy, Sobór św. Ducha, Plac Ratuszowy a także kościół św. Piotra i Pawła na
Antokolu, Cmentarz na Rossie. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Ryga: Stare Miasto, Dom Bractwa Czarnogłowych, ratusz, kościół św. Jakuba, kościół św. Piotra, budynek parlamentu, zespół średniowiecznych
kamieniczek tzw. Trzej Bracia, Mała i Wielka Gildia Kupiecka, katedra luterańska. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
4 dzień:
Śniadanie. Tallin: Górne i Dolne Stare Miasto, wzgórze Toompea, Sobór Aleksandra Newskiego, kilka spośród 20 średniowiecznych baszt obronnych m.in. Wysoki
Herman i Gruba Małgorzata, na której umieszczono pamiątkową tablicę upamiętniająca brawurową akcję ORP Orzeł, 2 średniowieczne ulice – Długa i Krótka
Noga, Ratusz miejski z 1404 roku, apteka z 1422 roku, Dom Wielkiej Gildii, Dom Bractwa Czarnogłowych, a także dzielnica Pirita (miejsce regat olimpijskich) i Park
Święta Pieśni. Po południu czas wolny na Starówce. Wyjazd do Polski.
5 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach rannych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelach ***, 2 śniadania ,2 obiadokolacje,
opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
napojów do obiadokolacji, rejsu po Jeziorze Galve z poczęstunkiem (pierogi litewskie), dopłaty
do pokoju 1-osobowego, zestawów słuchawkowych.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

770 PLN/os.
775 PLN/os.
765 PLN/os.

915 PLN/os.
920 PLN/os.
910 PLN/os.

AUSTRIA – LODOWIEC GROSSGLOCKNER I WODOSPADY KRIMML – 5 DNI
Grossglockner

St. Gilgen

Ramowy program wycieczki:
0/1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd do Austrii. Salzburg: zwiedzanie miasteczka gdzie urodził się Mozart, Dom Mozarta, Zamek Hohensalzburg,
zabytkowe kamienice, Dzielnica Katedralna, Muzeum Browarnictwa. Przejazd na obiadokolacje i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Całodniowa wycieczka po najpiękniejszej drodze wysokogórskiej na najwyższy szczyt Austrii Lodowiec Glossglockner – wspaniałe alpejskie widoki
i imponujący widok lodowca. Możliwość zjazdu kolejką do lodowca – dla chętnych (koszt dodatkowy). Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Spacer po Zell am See i Kaprun – ścieżka wokół jeziora, miasteczko. Przejazd na Wodospady Krimml, przejście szlakiem do największych
wodospadów w Europie. Powrót na obiadokolację i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
4 dzień:
Śniadanie. St. Gilgen - rejs po jeziorze Wolfgangsse do St. Wolfgang. Wjazd kolejką na Schafberg (1783 m), ze szczytu rozciąga się niepowtarzalny widok na
krainę Salzkammergut i trzy największe jeziora tego regionu: Wolfgangsee, Mondsee i Attersee. Wyjazd w drogę powrotną.
5 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach porannych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w hotelu***, 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem, lokalnego przewodnika, wieczoru
integracyjnego, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów
słuchawkowych.

www.odyseusz.com.pl

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

1075 PLN/os.
1070 PLN/os.
1150 PLN/os.

1210 PLN/os.
1200 PLN/os.
1305 PLN/os.
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KRAJE BENELUKSU – 5 DNI
Bruksela - Parlament

Luksemburg

www.odyseusz.com.pl

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 XVI wiecznymi
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 (koszt dodatkowy). 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, rejsu statkiem,
lokalnego przewodnika, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego,
zestawów słuchawkowych.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

1235 PLN/os.
1220 PLN/os.
1220 PLN/os.

1395 PLN/os.
1380 PLN/os.
1375 PLN/os.

SŁOWENIA – PÓŁWYSEP ISTRIA – 5 DNI
Lublana

www.odyseusz.com.pl

Piran - panorama miasta

www.odyseusz.com.pl

Ramowy program wycieczki:
0/1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przyjazd 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. Przejazd na obiadokolację i nocleg na Półwysep Istria.
2 dzień:
Śniadanie. Czas wolny na plażowanie. Po południu możliwość zorganizowania Fisch Picncku (koszt dodatkowy). Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Słowenii. Piran: zwany perłą architektury weneckiej. 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: 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. Wyjazd do Polski. Po drodze wizyta w stolicy Słowenii – Lublanie: krótkie zwiedzanie miasta - Plac Preszerena, Stare Miasto, Rynek. Zamek Gradski.
Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 4 noclegi w hotelu**/***,
4 śniadania, 4 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby
przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika,
Fisch Picnicu, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów
słuchawkowych, dopłaty do klimatyzacji.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

1165 PLN/os.
1185 PLN/os.
1220 PLN/os.

1320 PLN/os.
1345 PLN/os.
1395 PLN/os.

WENECJA – PADWA – WERONA – TRIEST – 5 DNI
Wenecja - Wielki Kanał

Werona - balkon Julii

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd do Włoch.
2 dzień:
Przyjazd do Wenecji. Rejs barką po Lagunie Weneckiej do Placu św. Marka. Bazylika św. Marka, Most Westchnień, Pałac Dożów, spacer uliczkami. Przejazd 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. Miramare: zwiedzanie parku w stylu angielskim oraz zamku Maksymiliana Habsburga. Triest: jedno z ciekawszych północnowłoskich miast.
Zwiedzanie XIX-wiecznego Placu Zjednoczenia, weneckiego zamku i romańsko-gotyckiej Katedry San Giusto. 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, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, rejsu barką, napojów
do obiadokolacji, opłat klimatycznych, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów
słuchawkowych, dopłaty do klimatyzacji.
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MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

805 PLN/os.
825 PLN/os.
885 PLN/os.

960 PLN/os.
985 PLN/os.
1065 PLN/os.

www.odyseusz.com.pl
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WYCIECZKI ZAGRANICZNE

AUSTRIA – SALZBURG – LODOWY ŚWIAT – 4 DNI
Hallstatt

Jaskinia lodowa- Eisriesenwelt

Ramowy program wycieczki:
0/1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd przez Czechy do Austrii. Linz: Rynek - Hautplatz z zabytkowymi kamienicami oraz kolumną morową, Stare
Miasto - Ratusz, filharmonia Brucknerhaus, Kościół św. Marcina, kolumna św. Trójcy, Stara Katedra św. Ignacego, Nowa Katedra, park Naddunajski. Wyjazd na
wzgórze Postlingberg z bazyliką Siedmiu Boleści MB - symbol Linzu. Odwiedzimy również Muzeum Przyszłości Ars Electronica Center - miejsca eksperymentów
ze światłem i dźwiękiem. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Dürrnberg: znajduje się tu historyczna kopalnia soli, najstarsza turystycznie. Sól z Dürrnberg zapewniła Salzburgowi bogactwo i tym samym
sfinansowała powstanie pięknych reprezentacyjnych budowli. To tutaj są najszybsze zjeżdżalnie oraz romantyczne podziemne jezioro. Salzburg: przejazd do
stolicy regionu i miejsca urodzin światowej sławy kompozytora - Wolfganga Amadeusza Mozarta. Spacer uliczkami Starówki, gdzie na uwagę zasługuje: Katedra
św. Ruprechta, kościół św. Piotra, słynna ulica Getreidegasse, ogrody Miabell oraz twierdza Hohensalzburg, skąd rozpościera się panorama miasta. Przejazd na
obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Jaskinie Lodowe Eisriesenwelt, największy na świecie naturalny system lodowych grot i jaskiń. W jaskini obejrzeć możemy wiele fascynujących
i różnobarwnych formacji lodowych. Wiele z nich posiada nawet swoje nazwy. Do najciekawszych z nich zaliczyć możemy m in. Lodowe Organy czy Lodową
Kaplicę. St. Johann in Pongau: spacer jednym z najciekawszych wąwozów Alp wschodnich - Trasą Lichtensteina. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Hallstatt: jedno z najpiękniej położonych miasteczek w Alpach, słynące od pokoleń z wydobycia soli. Hallstatt „przytula” się do stromych zboczy gór
i „przegląda” w taﬂi jeziora Hallstättersee. Przejazd do Bad Ischl: gdzie znajduje się słynna, letnia willa cesarza Franciszka Józefa. W niej w swoim gabinecie w
zachodnim skrzydle 28 lipca 1914 Franciszek Józef po zamachu w Sarajewie podpisał wypowiedzenie wojny Serbii. Czas wolny. Wyjazd do Polski. Zakończenie
wycieczki w późnych godzinach nocnych.

Salzburg-twierdza Hohesalzburg

CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem (WC, AC, DVD, barek), 3 noclegi w hotelu*** w pokojach
2,3 osobowych z łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opiekę pilota, ubezpieczenie KL,
choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, napojów do
obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1- osobowego, zestawów słuchawkowych.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

995 PLN/os.
990 PLN/os.
1015 PLN/os.

1095 PLN/os.
1090 PLN/os.
1125 PLN/os.

POJEZIERZE MEKLEMBURSKIE – DANIA – SPREEWALD – 5 DNI
Dania-wyspa Mon

Schwerin-Zamek Książęcy

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd przez Niemcy do miejscowości Rostock.
2 dzień:
Przeprawa promowa do Dani (czas rejsu około 2 h). Kopenhaga, miasto Hansa Christiana Andersena: spacer przez Strøget najdłuższy (1,2 km) deptak w Europie
do portu Nyhavn, Pomnik Syrenki, Zamki: Amalienborg - siedziba rodziny królewskiej, Christiansborg - siedziba duńskiego Parlamentu i Rosenborg. Rejs po
Kopenhaskich kanałach - w trakcie rejsu zobaczymy najciekawsze zabytki miasta. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Roskilde: Miasto położone jest na południowym wybrzeżu fiordu Roskildefjord. Na uwagę zasługuje Katedra z grobowcami królów Danii, wpisana
na listę UNESCO. Katedra stała się inspiracją dla gotyckiego budownictwa sakralnego w całej Europie północnej. Wyspa Mon – wyspa skarbów. Główną jej
atrakcją turystyczną jest znajdujący się na wschodnim wybrzeżu przeszło ośmiokilometrowy pas efektownie obrywających się ku morzu przepięknych klifów.
Skały kredowe, z których zbudowane są urwiska, powstały około 75 mln lat temu. Gedser: przeprawa promowa do Rostock. Przejazd do hotelu na obiadokolację
i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Wismar: Stare Miasto, Ratusz, Świński Most. Lubeka:„miasto marcepanu i ceglanego gotyku”, Stare Miasto z Bramą Holsztyńską, Ratusz, katedra.
Schwerin: położone wśród jezior z Ratuszem, neorenesansowym Zamkiem Książęcym wzorowanym na zamku Chambord nad Loarą. Przejazd na obiadokolację
i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Spreewald: Zwany „ zieloną Wenecją” - zarejestrowany jako rezerwat biosfery UNESCO oraz znany ze spreewaldzkich ogórków, z których
oprócz smacznych zup robi się kosmetyki (mydła, balsamy, kremy). Następnie wycieczka łodziami kanałami Sprewy przez niczym nie zmąconą naturę lasu
sprewaldzkiego ( czas trwania rejsu ok 1,5 – 2 h) . Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach nocnych.

Spreewald
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem (WC, AC, DVD, barek), 3 noclegi w hotelach ***
w pokojach 2 os. z łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opiekę pilota, przeprawę
promową Rostock – Gedser – Rostock, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW,
wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem, lokalnych przewodników,
napojów do obiadokolacji, zestawów słuchawkowych, spływu łódkami, dopłaty do pokoju
1 – osobowego

www.odyseusz.com.pl
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MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

1405 PLN/os.
1390 PLN/os.
1375 PLN/os.

1565 PLN/os.
1545 PLN/os.
1525 PLN/os.
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PERŁY RUMUNII – 5 DNI WIECZÓR RUMUŃSKI W CENIE
Alba Lulia

Brasov

Peles

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Słowację i Węgry. Oradea: spacer po przepięknej secesyjnej starówce, prawosławna Cerkiew pod Księżycem,
kościół św. Władysława, Pałac Biskupów Greckokatolickich, Pałac ”Czarny Orzeł”, Synagoga Neologów, kościół kalwiński i ruteńska cerkiew unicka. Następnie
największa barokowa budowla Siedmiogrodu – Katedra, Korytarz Armat. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie.Przejazd malowniczą trasą przez Góry Apuseni do Transylwanii. Przejazd przez Devę - przepięknie położoną nad Maruszą miejscowość z górującą
fortecą – cytadelą do Hunedoary i zwiedzanie najpiękniejszego gotyckiego zamku Transylwanii. W godzinach południowych przejazd do Alba Iulia
i zwiedzanie Cytadeli w dawnej stolicy Siedmiogrodu: Katedra św. Michała /sarkofag królowej Izabeli Jagiellonki – siostry Zygmunta Augusta, królowej
Węgier, pomnik Michała Walecznego, Sobór Koronacyjny i Pałac Książęcy, Pałac Biskupi, Sala Zjednoczenia. Przejazd na wieczór rumuński i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Sybin: zwiedzanie przepięknej Starówki, średniowieczne zabytki Górnego i Dolnego Miasta, wieża ratuszowa, kościół Jezuitów, kościół ewangelicki,
pałace, Most Kłamców, Pasaż Schodów i spacer malowniczymi zaułkami, baszty i pozostałości murów miejskich. Następnie przejazd przez Mediaş do
Sighişoary – największa zamieszkana cytadela w Europie, wpisana na listę UNESCO. Zwiedzanie Górnego Miasta: Wieża Zegarowa, Dom Drakuli, Kościół
Klasztorny, Kościół na Wzgórzu, cmentarz. Po drodze zobaczymy malownicze prastare wioski Saksonii Siedmiogrodzkiej. W późnych godzinach
popołudniowych przyjazd do Braszowa - jedno z najpiękniejszych, otoczonych wysokimi szczytami górskimi, miast Rumunii. Zwiedzanie zabytkowej
starówki: rynek z ratuszem, sukiennice, Czarny Kościół - kolekcja kobierców i słynne organy, kościoły i cerkwie różnych wyznań, pozostałości murów obronnych
z Bramą Schei – symbolicznym końcem łacińskiej Europy, Strada Sfori – najwęższa europejska uliczka. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Przejazd przez oddzielającą Karpaty Wschodnie od Karpat Południowych Przełęcz Predeal do Sinaia – najpopularniejszy górski kurort: wakacyjne
zamki królewskie Karola I – Peleş i Pelişor usytuowane w bajkowej scenerii – przywołujące na myśl Bawarię lub baśnie Braci Grimm. Następnie przejazd
„obok” górującego nad okolicą zamku chłopskiego w Raşnovie, przejazd do Bran – zwiedzanie słynnego Zamku Drakuli, w godzinach popołudniowych
zwiedzanie jednego z najsłynniejszych saskich grodów kościelnych – Prejmer lub Harman. 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, 3 obiadokolacje,
1 wieczór rumuński z muzyką, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby
przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do
obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów słuchawkowych, dopłaty do
klimatyzacji.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

1255 PLN/os.
1270 PLN/os.
1315 PLN/os.

1425 PLN/os.
1450 PLN/os.
1510 PLN/os.

BAWARIA – ZAMKI LUDWIKA II – 5 DNI WIECZÓR BAWARSKI W CENIE
Bawaria - Zamek Neuschweinstein

Benedyktyński Klasztor w Ettal

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd przez Czechy do Niemiec.
2 dzień:
Przyjazd do Prien: spacer po miasteczku, rejs po Jeziorze Chiem (koszt dodatkowy), największe bawarskie jezioro, nazywane Bawarskim Morzem, na wyspę
Herreninsel - budowanego na styl podparyskiego Wersalu, ostatnie wielkie przedsięwzięcie Ludwika II, który mieszkał w nim tylko krótki czas przed śmiercią.
Zwiedzanie Zamku Herrenchiemsee. Rejs na kolejną wyspę – Fraueninsel, na której znajduje się klasztor historią sięgajacy VIII w. Garmisch-Partenkirchen:
spacer po alpejskim miasteczku olimpijskim, w którym odbywa się Turniej Czterech Skoczni, następnie, Stadion Olimpijski, kolorowe domku, Dom Zdrojowy.
Wąwóz Partnachklamm. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Neuschwanstein: najbardziej bajkowy Zamek Ludwika II, położony pomiędzy malowniczymi jeziorami i skałami, który był inspiracją dla
zamku Disneya, symbol zamków bawarskich umieszczany na wszystkich folderach i pocztówkach. Marienbrucke – most łączący oba brzegi wąwozu.
Linderhof: neobarokowy pałac Ludwika II przechadzka po ogrodach pałacowych wśród fontann, sztuczna jaskinia oraz kapliczki. Dla chętnych wyjazd na
najwyższy szczyt Niemiec Zugspitze (koszt dodatkowy). Powrót na wieczór bawarski i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Ettal: barokowy kompleks klasztorny Benedyktynów. Monachium: stolica Bawarii. Neobarokowy zespół pałacowo-parkowy Nymphenburg
– letnia rezydencja Wittelsbachów, Marienplatz – centrum Monachium – Nowy Ratusz, Stary Ratusz, bramy miejskie – pozostałości średniowiecznych
fortyfikacji, Katedra Najświętszej Marii Panny z XV w., kościół św. Piotra, Alter Hof – zrekonstruowana dawna rezydencja cesarska Ludwika IV Bawarskiego,
pałac Wittelsbachów, Miasteczko Olimpijskie. Wyjazd do Polski. Nocny przejazd.
5 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach południowych.

Monachium
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelach ***, 2 śniadania, 1 obiadokolację,
1 wieczór bawarski, opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe,
NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, rejsu statkiem, wjazdu
na Zugspitze, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów
słuchawkowych.
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MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

960 PLN/os.
955 PLN/os.
975 PLN/os.

1095 PLN/os.
1090 PLN/os.
1120 PLN/os.

www.odyseusz.com.pl

www.odyseusz.com.pl
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WŁOCHY: LIGURIA – CINQUE TERRE – TOSKANIA 6 DNI
Manarolla

San Gimignano

Vernazza

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd przez Czechy, Austrię.
2 dzień:
Dalsza podróż w kierunku Włoch. Przyjazd do Montecatni. Obiadokolacja. Spacer po malowniczych uliczkach. Miasteczko ma charakter sanatoryjny ze względu
na obecność źródeł termalnych, które pod kątem radioaktywności badała sama Maria Skłodowska – Curie. Powrót do hotelu na nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Całodniowa wycieczka do Cinque Terre w Ligurii. Jest to malownicze, mało znane, urwiste wybrzeże z turkusową wodą, rudymi skałami i ślicznymi
miasteczkami zbudowanymi piętrowo na skałach. W miasteczku Riomaggiore przespacerujemy się ścieżką „wyrzeźbioną” na skalnej półce. Droga znana jest
z niezapomnianych widoków, szczególnie upodobali ją sobie zakochani. Stąd jej nazwa: Strada dell’Amore. W 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. To właśnie tam
produkuje się wino Vernaccia Bianca. Następnie przejazd La Strada di Chianti. Malownicze krajobrazy, droga przez toskańskie winnice doprowadzi nas wprost
do wytwórni Chianti – Castellina In Chianti i Radda In Chianti, gdzie będziemy mieli okazję degustacji słynnego na całym świecie czerwonego wina Chianti
i lokalnych przekąsek. Ostatnim punktem będzie wizyta w jednym z najpiękniejszych zamków rodziny Ricasoli w Castello di Meleto. Degustacja słynnego
Chianti i możliwość zrobienia zakupów. Przejazd do hotelu w okolicy Bolonii na obiadokolację i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Bolonii - 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.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, degustacji win
i lokalnych przekąsek, biletu na pociąg, rejsu statkiem, napojów do obiadokolacji, opłat
klimatycznych, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów słuchawkowych, dopłaty do
klimatyzacji.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

1110 PLN/os.
1125 PLN/os.
1145 PLN/os.

1295 PLN/os.
1315 PLN/os.
1345 PLN/os.

LAZUROWE WYBRZEŻE – 6 DNI
Monte Carlo - Katedra

Nicea

Saint Tropez

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd nocny do Włoch.
2 dzień:
Przyjazd na wybrzeże Morza Liguryjskiego. San Remo: znany z festiwali kurort nad Morzem Liguryjskim, zwiedzanie Starego Miasta, Casino San Remo. Czas
wolny. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Monaco i Monte Carlo: Place du Palais przed Pałacem Książęcym wzniesionym na szczycie Rocher, katedra św. Mikołaja, gdzie znajdują się groby
biskupów i monakijskich książąt, w tym księżnej Grace czy księcia Rainiera III, słynne kasyna. Cannes: najsłynniejsze miasto Riwiery Francuskiej. Wieczorny spacer
nadmorską promenada La Croisette, ocienioną palmami. Pałac Festiwalowy i słynny chodnik z odciskami dłoni gwiazd, stary port, słynne hotele „Carlton” czy
„Martinez”, który stał się częścią historii Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. W tym hotelu zatrzymywały się wszystkie gwiazdy światowego kina. Główną
atrakcją „Martinez” została otwarta w 1985 roku restauracja „Złota Palma”. Tam odbywa się część ceremonii otwarcia i zakończenia Festwalu Filmowego. Przejazd
na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Saint Tropez: malownicze miasto znane m.in. z filmów o żandarmie z Louisem de Funès, port w którym cumują największe na Lazurowym Wybrzeżu
jachty, Marsylia: miasto portowe – drugie co do wielkości we Francji, nazwanego przez Aleksandra Dumasa miejscem spotkań całego świata. Bazylika Notre-Dame-de-la-Grande, malowniczy Stary Port, stara Katedra La Major, spacer główną arterią miasta, ulicą Canabiere, Zamek If, Ratusz. Przejazd na obiadokolację
i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Nicea: ośrodek turystyczny o światowej renomie – stolica Lazurowego Wybrzeża, spacer fragmentem siedmiokilometrowej Promenady Anglików
biegnącej wzdłuż brzegu morza, katedra, pałace, Stare Miasto z wąskimi uliczkami, barokowymi kościołami, malowniczymi fasadami domów w stylu włoskim
i gąszczem sklepików, kafejek i restauracji, port, znany na całym świecie hotel-pałac Negressco otwarty na przełomie XIX i XX w, wciąż zadziwiający komfortem
i luksusem. Wyjazd do Polski. Nocny przejazd przez Włochy, Austrię i Czechy.
6 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych/wieczornych.
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.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do
obiadokolacji, opłat klimatycznych, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów
słuchawkowych, dopłaty do klimatyzacji. Zalecamy zabranie ok. 200 CZK/os. na posiłek
w Czechach w drodze powrotnej

www.odyseusz.com.pl
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MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

1335 PLN/os.
1330 PLN/os.
1395 PLN/os.

1560 PLN/os.
1550 PLN/os.
1635 PLN/os.
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LIGURIA I KOLEBKA RENESANSU – 6 DNI
Genua-Katedra San Lorenzo

Liguria-Vernazza

Portofino

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch. Przyjazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Parma: miasto, skąd pochodzi znany ser parmezan. Spacer po starówce, Katedra Duomo z olśniewającymi freskami Antonia da Correggio oraz
baptysterium, Palazzo della Pilotta, teatr Farnese, Piazza Garibaldi i kościół Santa Maria. Wizyta w jednej z fattorii wyrabiających znany ser parmezan,
degustacja sera i wina Lambrusco. Portoﬁno: symbol luksusu i prestiżu, zobaczymy m.in. : Kościół San Giorgio, spacer wokół malowniczego, niewielkiego
portu.Przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Genua: gotycka katedra San Lorenzo, dom Krzysztofa Kolumba, Piazza del Ferrari z teatrem San Carlo i Palazzo Ducale, via garibaldi z eleganckimi
pałacami. San Remo: najsłynniejszy kurort nad Morzem Liguryjskim, znany z festiwali, kasyn gier i targów kwiatowych. Spacer po Corso dell’Imperatrice
z egzotycznymi palmami i zwiedzanie La Pigna – średniowiecznego starego miasta. Powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Liguria - Cinque Terre: pięć miejscowości położonych na Riwierze Liguryjskiej, niezwykle urokliwych, wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO: Monterosso, Vernazza, Riomaggiore, Corniglia i Manarola. Spacer„Drogą Miłości” z Riomaggiore do Manaroli. W trakcie wycieczki podróżujemy
statkiem i pociągiem. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Florencja: stolica Toskanii i kolebka renesansu. Wjazd na taras widokowy z Placem Michała Anioła, z którego rozpościera się przepiękna panorama
miasta. Zwiedzanie: Kościoła Santa Croce - Św. Krzyża - miejsca pochówku najznamienitszych Włochów, Piazza Signoria, Galeria Uﬃzi oraz słynny Palazzo
Vecchio, Katedra Santa Maria del Fiore, Ponte Vecchio zwanym Mostem Złotników. Po 9 godzinach pobytu wyjazd do Polski.
6 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach południowych.
Uwaga!!! Wycieczkę można rozszerzyć o dodatkowy dzień i popłynąć na Wyspę Elbę - Głównym miastem jest Portoferraio zlokalizowane na cyplu ze
stromymi zboczami, z trzech stron otoczone morzem. Na uwagę zasługują tu liczne forty oraz Dom Napoleona z XIX w. z czasów jego pobytu na wygnaniu
z resztkami swoich oddziałów.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem (WC, AC, DVD, barek), 4 noclegi w hotelach***
w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, opiekę pilota,
ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingowe.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, opłat klimatycznych,
napojów do obiadokolacji, zestawów słuchawkowych, rejsu statkiem, biletów komunikacji
miejskiej, dopłaty do pokoju 1-osobowego, dopłaty do klimatyzacji.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

1295 PLN/os.
1315 PLN/os.
1345 PLN/os.

1510 PLN/os.
1530 PLN/os.
1570 PLN/os.

MEDIOLAN I WŁOSKIE JEZIORA – 6 DNI
Jazioro Garda

Jezioro Como

Mantua

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd w godzinach wieczornych z umówionego miejsca. Nocny przejazd przez Czechy.
2 dzień:
Dalsza podróż przez Austrię do Włoch. Bergamo: Zobaczymy Bazylikę Santa Maria Maggiore - to połączenie przepychu i skromności. Przejazd na obiadokolację
i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Jezioro Como: jedno z najbardziej malowniczych jezior alpejskich. Bellagio, miasteczko nazywane perłą tego jeziora. Rejs statkiem po jeziorze
z miejscowości Como oraz zwiedzanie miasteczka Como. Mediolan: Zobaczymy tu między innymi Galerię Wiktora Emanuela II z butikami znanych projektantów
mody, przepiękną Katedra Duomo, Operę La Scale i wiele innych zabytków. W Mediolanie urodził się znany włoski malarz Michelangelo Merisi da Caravaggio.
Powrót do na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Werona: miasto Romea i Julii, zaraz obok Wenecji należy do najbardziej interesujących miast regionu Veneto – zobaczymy rzymski amfiteatr Arena,
Piazza dei Signori, Casa Capuletti ze słynnym balkonem szekspirowskiej Julii. Przejazd do Sirmione nad Jeziorem Garda. Zwiedzanie półwyspu połączone z
rejsem po jeziorze. Powrót na obiadokolację i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Po drodze odwiedzimy Manutę: miasto położone jest między trzema sztucznymi jeziorami: Lago Superiore,
Lago di Mezzo i Lago Inferiore. Zobaczymy tu min. Katedrę św. Piotra, Pałac Książęcy, Palazzo Gonzaga. Dalsza podróż do Polski.
6 dzień:
Śniadanie. Zakończenie wycieczki w godzinach rannych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem (WC, AC, DVD, barek), 3 noclegi w hotelu*** w pokojach
2,3 osobowych z łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opiekę pilota, ubezpieczenie KL,
choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingowe.

MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

1095 PLN/os.
1100 PLN/os.
1125 PLN/os.

1285 PLN/os.
1285 PLN/os.
1315 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, rejsów po
Jeziorze Como i Garda (można wybrać tylko jeden rejs), opłat klimatycznych, napojów do
obiadokolacji, zestawów słuchawkowych, dopłaty do pokoju 1 – osobowego, dopłaty do
klimatyzacji.
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WŁOCHY – SZWAJCARIA – ALPEJSKA PRZYGODA – 6 DNI
Jezioro Maggiore-Isola Bella

Locarno-kościół Madonna del Sasso

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd w godzinach nocnych z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Turyn: stolica regionu Piemont miejsce olimpiady zimowej w 2006 r. Spacer po historycznym centrum: Piazza San Carlo, Palazzo Carignano, Palazzo
Madama, katedra, gdzie przechowywany jest słynny Całun Turyński (niedostępny dla zwiedzających), park Valentino, gdzie znajduje się ciekawa rekonstrukcja
średniowiecznego zamku, barokowa Basilica di Superga. Czas wolny. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Parku Narodowego Gran Paradiso: wizyta w jego najpiękniejszej części Val di Cogne z uroczą wioską Cogne. Krótki spacer do
Valnontey szlakiem wiodącym doliną rzeki Valnontey, skąd widoczne są lodowce. Następnie przejazd do Lillaz i spacer do wodospadów Lillaz. Powrót na
obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Mediolan: kosmopolityczna stolica mody. Zwiedzanie: Piazza del Duomo ze słynną gotycką katedrą, Galleria Vittorio Emanuele z eleganckimi
kawiarniami, tradycyjne miejsce spotkań mediolańczyków, Piazza della Scala ze słynną operą La Scala, Castello Sforzesco. Przejazd nad Jezioro Maggiore gdzie
popłyniemy statkiem na najpiękniejszą wyspę: Isola Bella – jest jedną z Wysp Borromejskich, kiedyś była zamieszkała, dziś jest bezludna. Jej centralną część
zajmuje Pałac Borromeuszów. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Locarno: przepiękne miasteczko położone we włoskojęzycznej części Szwajcarii. Pospacerujemy wąskimi uliczkami starego miasta, nad którym
dominuje słynny kościół Madonna del Sasso, dokąd zmierzają liczni pielgrzymujący. Chwilę odpoczniemy na Piazza Grande. Wyjazd do Polski.
6 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych/rannych.

Turyn
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem (WC, AC, DVD, barek), 4 noclegi w hotelach***
w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, ubezpieczenie KL,
choroby przewlekłe, NNW, opiekę pilota, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

1265 PLN/os.
1245 PLN/os.
1265 PLN/os.

1465 PLN/os.
1440 PLN/os.
1470 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, napojów do
obiadokolacji, opłat klimatycznych, zestawów słuchawkowych, dopłaty do pokoju
1-osobowego, dopłaty do klimatyzacji.

SŁOWENIA – BAJKOWY ZAKĄTEK EUROPY – 6 DNI
Bled

Piran

Wąwóz-Vintgar

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd w godzinach wieczornych z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy w kierunku Austrii.
2 dzień:
Dalsza podróż przez Austrię do Słowenii. Zwiedzenie stolicy Słowenii – Lublany: Placu Preserena, Kościoła Zwiastowania, Mostu Potrójnego, Kolumnady
Plecznika, Katedry św. Mikołaja, Ratusza, Mostu Szewskiego, dotrzemy również do górującego nad miastem Zamku Lubljańskiego. Przejazd na obiadokolację
i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Wąwozu Vintgar: jedyny Park Narodowy w Słowenii z największym wodospadem w tym kraju. Bled: przepiękna miejscowość położona
nad jeziorem, u stóp Alp Julijskich. Zwiedzanie zamku Bled, zbudowanego malowniczo na urwistej skale, następnie rejs na wyspę znajdującą się na środku jeziora.
Bohinj: uznawane za jedno z najbardziej uroczych zakątków Alp Julijskich. Planica, gdzie odbywa się zakończenie sezonu skoków narciarskich (imponująca
skocznia mamucia). Przejazd na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Przejazd do miasteczka Skoﬁja Loka: jednego z najlepiej i najpiękniej zachowanych średniowiecznych miast w Słowenii. Zobaczymy m.in. spichlerz,
stary Ratusz Miejski z XVI w., barokowy Kościół Kapucynów. Koper: miasteczko położone nad Adriatykiem, spacer po Starym Mieście: kolumna św. Justyny, pałac
Totto, główny plac miasta Titov Trg, gdzie w gotycko-renesansowych budowlach widać wpływy weneckie. Piran: to perła weneckiej architektury, malowniczo
położony na krańcu Półwyspu Istria. Spacer po Starówce - Plac Tartiniego, Ratusz, kościoły św. Jerzego i św. Piotra. Czas wolny. Przejazd przez najważniejszy
kurort Słowenii - Portoroz. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Wyjazd do Polski. Po drodze odwiedzimy Klasztor Kartuzów w Pleterje. Okolice słyną z sadów, gdzie w butelkach rosną gruszki, będące później
efektownym wkładem likieru gruszkowego sprzedawanego w klasztorze. Przejazd do Mariboru - w podziemiach miejskiego zamku mieści się tu największa
w Europie piwnica winna. Spacer po Starówce, kolumna morowa, dzielnica Lent z pięknymi kamieniczkami, mnóstwem sklepików oraz kawiarni przy rzecznej
promenadzie. Przejazd do Polski.
6 dzień:
Zakończenie wycieczki we wczesnych godzinach rannych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem (WC, AC, DVD, barek), 3 noclegi w hotelach ***
w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opiekę pilota,
ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem, lokalnych przewodników,
napojów do obiadokolacji, opłat klimatycznych, zestawów słuchawkowych, dopłaty do
pokoju 1-osobowego, dopłaty do klimatyzacji.

www.odyseusz.com.pl
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MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

1065 PLN/os.
1080 PLN/os.
1120 PLN/os.

1210 PLN/os.
1235 PLN/os.
1290 PLN/os.
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AUSTRIA – SZWAJCARIA – LICHTENSTEIN – NIEMCY – 6 DNI
Berno-Parlament

Innsbruck

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd w godzinach wieczornych z umówionego miejsca. Nocny przejazd w kierunku Austrii.
2 dzień:
Przejazd do Wattens w Austrii w godzinach południowych. Zwiedzanie Swarovski Kristallwelten (Kryształowy Świat), kolekcji wspaniałych kryształów
ułożonych w najróżniejsze wzory i kształty. Innsbruck: stolica Tyrolu - wieża ratuszowa, słynny Złoty Dach, pałac cesarski Hofburg, kościół dworski, park, Katedra
św. Jakuba. Wyjazd na słynną skocznię narciarską Bergisel, wspaniała panorama miasta i masywu Nordkette (koszt dodatkowy). Przejazd na obiadokolację
i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Zurich: największe miasto Szwajcarii – Stare Miasto, taras widokowy Lindenhof, kościół św. Piotra, kościół Fraumuster z witrażami Chagall’a
i Giacometti’ego oraz Katedrę Grossmunster. Luzerna: miasto położone nad Jeziorem Czterech Kantonów u stóp Góry Pilatus. Zobaczymy najstarszy drewniany
most w Europie, spacer po Starówce. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Berno: stolica Szwajcarii, spacer uroczą starówką zabudowaną mieszczańskimi kamieniczkami z licznymi podcieniami, dom Alberta Einsteina, wieża
zegarowa, katedra z najwyższą w Alpach wieżą, budynki parlamentu. Przejazd do Księstwa Lichtenstein do stolicy Vaduz: gdzie przespacerujemy się
reprezentacyjną ulicą miasta. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Monachium: stolica Bawarii. Zobaczymy m.in.: neobarokowy zespół pałacowo-parkowy Nymphenburg - letnia rezydencja Wittelsbachów,
Marienplatz, centrum Monachium - Nowy Ratusz, Stary Ratusz, bramy miejskie, pozostałości średniowiecznych fortyfikacji, Katedrę Najświętszej Marii Panny
z XV w., kościół św. Piotra, Alter Hof - zrekonstruowana dawna rezydencja cesarska Ludwika IV Bawarskiego, pałac Wittelsbachów, Miasteczko Olimpijskie. Po 9
godzinach pobytu wyjazd do Polski.
6 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach południowych.

Vaduz-Ratusz
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem (WC, AC, DVD, barek), 3 noclegi w hotelu*** w pokojach
2,3 osobowych z łazienkami 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opiekę pilota, ubezpieczenie KL,
choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, napojów do
obiadokolacji, zestawów słuchawkowych, dopłaty do pokoju 1 – osobowego, Monachium
– koszt dodatkowego posiłku w dniu wyjazdu około 17 Euro/os.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

1285 PLN/os.
1265 PLN/os.
1290 PLN/os.

1460 PLN/os.
1435 PLN/os.
1470 PLN/os.

NIEMCY I WODOSPADY RENU – 6 DNI
Königssee

Rothenburg

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy i Austrię do Niemiec.
2 dzień:
Przejazd najpiękniejszym odcinkiem Trasy Alpejskiej do Parku Narodowego Berchtesgaden do miejscowości Königsee: widokowy rejs stateczkiem elektrycznym
po najpiękniejszym bawarskim jeziorze – Jeziorze Królewskim Königssee, w czasie rejsu wiele atrakcji widokowych. Przybycie na Półwysep Św. Bartłomieja,
wizyta w jednym z najstarszych niemieckich kościółków pielgrzymkowych z charakterystycznymi kopułami, Obersee: jezioro na pograniczu Austrii, Niemiec
i Szwajcarii, jest częścią Jeziora Bodeńskiego. Regensburg: zwiedzanie starówki. Przejazd na obiadokolacja i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Bamberg: zwiedzanie miasta, wzgórze św. Michała, Katedra Romańska, Stary Ratusz. Wurzburg, z głównymi atrakcjami: majestatyczną Rezydencja
Książąt-Biskupów, główne dzieło południowego baroku oraz potężna twierdza Marienberg. Po zwiedzaniu Starego Miasta można uraczyć się frankońskim winem
w jednej z licznych winiarni. Rothenburg: zwiedzanie malowniczego miasteczka nad rzeką Tauber. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Lindau: miasteczko położone nad Jeziorem Bodeńskim, najstarsza część miasta leży na wyspie. Zobaczymy: latarnię morska, ratusz i kościół
św. Piotra. Meersburg: Schaﬀchausen - wodospady Renu – Rejs stateczkiem, który przeprawia turystów z brzegu na brzeg. Stateczki te przypominają
swym wyglądem chińskie łódeczki. Jest to największy pod względem przepływu wodospad Europy. Nad wodospadem góruje zamek Laufen. Przejazd na
obiadokolację i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Konstancja Mainau (wyspa kwiatów) - zwiedzanie miasta z malowniczą starówką, średniowieczną katedrą, cesarską gospodą i browarem
miejskim. Spacer brzegiem jeziora, przejazd na wyspę kwiatów i spacer po kwietnych ogrodach. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
6 dzień:
Śniadanie. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach nocnych.

Szwajcaria-Wodospady Renu
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem (WC, AC, DVD, barek), 4 noclegi w hotelach ***
w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, opiekę pilota,
ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

1445 PLN/os.
1410 PLN/os.
1440 PLN/os.

1620 PLN/os.
1580 PLN/os.
1615 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
Biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem, lokalnych przewodników,
napojów do obiadokolacji, zestawów słuchawkowych, dopłaty do pokoju 1 – osobowego.
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SZWAJCARIA I JEZIORO BODEŃSKIE – 6 DNI
Meersburg

Stein am Rhein

Wodospady Rheinfall

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd przez Czechy i Niemcy.
2 dzień:
W godzinach porannych przyjazd do Szwajcarii. Stein am Rhein, spacer po średniowiecznej starówce uważanej za jedną z najpiękniejszych w całej Szwajcarii.
Czas wolny. Następnie rejs statkiem wycieczkowym po Renie do Szafuzy, spacer po zabytkowej części miasta, słynącego z charakterystycznych kamienic.
Przejazd do Neuhausen, gdzie znajduje się największy w Europie Wodospad Rheinfall nazywany „Europejską Niagarą”, panorama 23-metrowej
kaskady z malowniczo położonego zamku Laufen. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Zurych: największe miasto Szwajcarii, spacer ulicą Bahnhofstrasse, pod którą znajdują się największe bankowe skarbce, taras widokowy Lindenhof
- dawny posterunek rzymski, kościół św. Piotra z największą tarczą zegarową w Europie, kościół Fraumünster z witrażami autorstwa Marca Chagalla oraz
Großmünster. Następnie przejazd do najpiękniejszego szwajcarskiego miasta – Lucerny: spacer po starówce, zobaczymy średniowieczne drewniane mosty
– Kapellbrücke (Most Kapliczny) i Spreuerbrücke (Most Młyński), fragmenty dawnych murów miejskich, urokliwe place starego miasta, pomnik Umierającego
Lwa - jeden z najbardziej znanych w Szwajcarii. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Przejazd malowniczym szlakiem nad największe jezioro Niemiec Jezioro Bodeńskie. Wizyta na Wyspie Reichenau – największej wyspie na
jeziorze, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, możliwość kąpieli w ciepłych wodach jeziora. Następnie wejście na słynną Wyspę Kwiatów
Mainau – pobyt rekreacyjno-wypoczynkowy w tamtejszym ogrodzie botanicznym z najróżniejszymi kompozycjami i wariacjami roślinnymi zajmującymi całą
wyspę. Powrót na obiadokolację i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie malowniczo położonych nad brzegiem Jeziora Bodeńskiego miasteczek: Konstancja – miasta uniwersyteckiego z historią sięgającą
jeszcze czasów rzymskich – mury miejskie rodem z baśni Braci Grimm, ratusz z historycznymi freskami, rynek Starego Miasta, przeprawa promem po jeziorze do
Meersburga: zwiedzanie zabytkowego szwabskiego miasteczka – Miasto Górne z górującymi nad całym jeziorem Nowym i Starym Pałacem, taras widokowy,
z którego rozciąga się fantastyczna panorama Jeziora Bodeńskiego. Miasto Dolne z promenadą przypominającą nadmorskie deptaki krajów śródziemnomorskich.
Lindau: niezwykle urokliwe Stare Miasto położone na niewielkiej wyspie połączonej ze stałym lądem mostem drogowym i kolejowym, historyczne zabudowania
klasztorne i świeckie, port z najsłynniejszym widokiem na Jezioro Bodeńskie i Alpy Szwajcarskie. Wyjazd do Polski.
6 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach porannych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowy autokarem (WC, AC, DVD, barek), 3 noclegi w hotelu* * * w pokojach
2,3-osobowych z łazienkami, 3 śniadania,3 obiadokolacje, opiekę pilota, ubezpieczenie KL ,
choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, napojów do
obiadokolacji, zestawów słuchawkowych, dopłaty do pokoju 1-osobowego, opłat
promowych.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

1355 PLN/os.
1340 PLN/os.
1330 PLN/os.

1460 PLN/os.
1495 PLN/os.
1530 PLN/os.

CHORWACJA – WYSPA KRK – HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ – 6 DNI
Klancic-uliczka

Wyspa Košljun

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd w godzinach wieczornych z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy w kierunku Austrii.
2 dzień:
Dalsza podróż przez Austrię i Słowenię. Przyjazd na Chorwację do miejscowości Rijeka w godzinach południowych. Miasto mieści w sobie wiele pięknych
zabytków architektury w tym kościoły, cerkiew i ratusz oraz zabytki średniowiecza i okresu świetności miasta. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Wyspa Krk: przejedziemy przez Most Krcki (1430 m) łączący stały ląd z Wyspą Krk. Przyjazd do miasteczka Krk, które jest stolicą wyspy, stare
miasto, katedra Wniebowzięcia NMP najcenniejszy zabytek miasta oraz kościół św. Kwiryna, pozostałości murów obronnych. Wyspa Košljun, położona w
niewielkiej zatoczce Wyspy Krk. Na wysepce znajduje się klasztor franciszkanów z XVI wieku. (na wysepkę dostaniemy się taksówkami wodnymi). Vrbnik:
miasteczko jest malowniczo położone na szczycie wzgórza. Niepowtarzalną atrakcją starówki jest niewątpliwie Klancic, czyli jedna z najwęższych uliczek
świata. Miasteczko słynie również z licznych winiarni, gdzie można spróbować miejscowego specjału, białego wina Žlahtina oraz lokalnych serów. Przejazd na
obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Wczesne śniadanie. Park Narodowy Jeziora Plitwickie. 16 połączonych ze sobą kaskadowo jezior na które składają sie liczne wodospady i kaskady. 4-5
kilometrowym spacerem wzdłóż jezior i wodospadów przejdziemy do najgłębszego jeziora Kozjak, który przekroczymy łodzią. Po południu powrót do hotelu, czas
wolny na kąpiele słoneczne i wodne. Wieczorem obiadokolacja i nocleg. Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
5 dzień:
Śniadanie. Zagrzeb: zwiedzanie starego miasta - Gornji Grad i Kapitol, Katedra Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny, budynki Parlamentu, Kościół
św. Marka, wieża Lotrszczak, Brama Kamienna z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Wyjazd do Polski.
6 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach wczesno rannych.

Zagrzeb
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem (WC, AC, DVD, barek), 3 noclegi w hotelu**/***
w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opieka pilota –
przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz
parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, napojów do
obiadokolacji, zestawów słuchawkowych, opłat klimatycznych, dopłaty do pokoju
1-osobowego, dopłaty do klimatyzacji.

www.odyseusz.com.pl
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MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

1095 PLN/os.
1110 PLN/os.
1150 PLN/os.

1250 PLN/os.
1270 PLN/os.
1325 PLN/os.
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PARYŻ – 6 DNI REJS PO SEKWANIE W CENIE
Paryż - Sacre Coeur

www.odyseusz.com.pl

Paryż - Wieża Eiﬄa

www.odyseusz.com.pl

Paryż - fontanna przy Placu Concorde

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do Czech. Karlove Vary: zwiedzanie historycznego centrum miasta oraz głównego źródła leczniczego. Czas wolny
w trakcie którego możemy skosztować znanego na całym świecie likieru Becherovka. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie we wczesnych godzinach rannych. Przejazd do Reims: Katedra koronacji królów Francji. Dalszy przejazd do Paryża na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Paryż: Wjazd na Wieżę Eiﬄa uważaną za symbol miasta, Ogrody Trocadero, Szkoła Wojskowa, Pałac Inwalidów z grobowcem Napoleona, Łuk
Triumfalny – symbol Francji, spacer po Polach Elizejskich cieszących się sławą najpiękniejszej ulicy świata. Następnie zobaczymy Opéra Garnier – jeden
z najpiękniejszych i największych teatrów muzycznych świata. Zwiedzanie Muzeum perfum Fragonard, wyspa La Cite ze zwiedzaniem Katedry Notre-Dame –
serca Paryża i Sainte Chapelle. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Wersal: najsłynniejszy zespół pałacowy, siedziba królów francuskich, który swoją świetność zawdzięcza głównie Ludwikowi XIV. Paryż: dzielnica
La Defense, zwana Manhattanem XXI w. Kolejnym punktem programu jest (do wyboru) Luwr – muzeum słynace z jednej z największych na świecie kolekcji
dzieł sztuki lub Muzeum Orsay – prezentujące sztukę drugiej połowy XIX w. i początków XX w. Zobaczymy obrazy m.in. Moneta, Maneta, van Gogha, Renoira i
Pissarra. Muzea te przyciągają najwięcej turystów z całego świata. Centrum Pompidou. Czas wolny. Wieczorem obiadokolacja. Rejs statkiem po Sekwanie.
Powrót na nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Paryż: dalsze zwiedzanie stolicy Francji m.in. St. Denis z nekropolią królów Francji, spacer po dzielnicy Łacińskiej: romański kościół Saint-Germaindes-Prés – najstarsza świątynia miasta, Sorbona, Panteon – miejsca spoczynku m.in. Victora Hugo, Marii Skłodowskiej-Curie i Woltera, spacer po Ogrodach
Luksemburskich. Czas wolny. Następnie dzielnica Montmartre – zwiedzanie: Bazylika Sacré-Cœur wzniesiona na szczycie wzgórza Montmartre, Place du Tertre
– jeden z najbardziej malowniczych zakątków Paryża, Plac Pigalle i Plac Blanche ze słynnym kabaretem Moulin Rouge. Wizyta na cmentarzu Montmartre, gdzie
spoczywają: Sacha Guitry, Jakub Oﬀenbach, Hektor Berlioz, Aleksander Dumas syn, Edgar Degas, Wacław Niżyński i Stendhal. Wieczorem wyjazd do Polski.
6 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w Czechach w hotelu ***, 3 noclegi w Paryżu
w hotelach **/***, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie
KL, choroby przewlekłe, NNW, rejs po Sekwanie, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do
obiadokolacji, biletów komunikacji miejskiej, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów
słuchawkowych, opłat klimatycznych.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

1530 PLN/os.
1510 PLN/os.
1525 PLN/os.

1725 PLN/os.
1695 PLN/os.
1720 PLN/os.

MONACHIUM – ZURICH – LUCERNA – 6 DNI
Monachium

Lucerna

Ramowy program wycieczki:
0/1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd do Niemiec. Bamberg: historyczne miasto wzniesione na 7 wzgórzach, Katedra św. Piotra i Jerzego,
Plac Katedralny ze starym pałacem Alte Hofhaltung, Ratusz, rozarium, klasztor św. Michała, domy garbarzy nad Starym Kanałem (Alter Kanal), dzielnica młynarzy
Mühlenviertel i osada rybacka zwana „Małą Wenecją”. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Monachium stolica Bawarii – zobaczymy: neobarokowy zespół pałacowo-parkowy Nymphenburg, Nowy Ratusz – Marienplatz, Stary Ratusz,
pozostałości fortyfikacji, Katedra Najświętszej Marii Panny, Miasteczko Olimpijskie. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Luzerna – miasto położone nad Jeziorem Czterech Kantonów u stóp Góry Pilatus, najstarszy drewniany most w Europie – Most Klasztorny; Most
Młyński z drewnianym dachem, kamienice z XVII i XVIII wieku, baszta zegarowa, wieża ciśnień, pomnik Lwa Lucerny, Ratusz, Pałac Rycerski. Spacer po Starówce.
Przejazd na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Zurichu – największego miasta Szwajcarii – Stare Miasto, taras widokowy Lindenhof, kościół św. Piotra, kościół Fraumuster z witrażami
Chagall’a i Giacometti’ego oraz Katedrę Grossmunster. Przejazd na obiadokolacje i nocleg.
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
5 dzień:
Śniadanie. Muzeum BMW światowego potentata motoryzacji, które kryje w sobie okazy samochodów z ostatnich dziesięcioleci lub Muzeum Techniki z ogromną
kolekcją samolotów z I i II wojny światowej, motocykle, zabytkowe samochody, statki oraz maszyny i urządzenia z każdej dziedziny życia. Muzeum Piwa
i Oktoberfestu – tradycja warzenia piwa przez wieki oraz jego picia nie tylko w Niemczech. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.
6 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach rannych.

Zurich
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.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów słuchawkowych.
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Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

1510 PLN/os.
1490 PLN/os.
1515 PLN/os.

1670 PLN/os.
1650 PLN/os.
1680 PLN/os.

www.odyseusz.com.pl
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WYCIECZKI ZAGRANICZNE

CZAR CHORWACJI – 7 DNI
Dubrownik

Split - widok na Pałac Dioklecjana

Wodospady Krka

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy, Austrię. Przyjazd do Chorwacji na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Park Narodowy Krka: położony na terenie ukształtowanym przez rzekę o tej samej nazwie. Spacer trasą pieszą umożliwiającą zaobserwowanie
17 kaskad, jakie pokonuje rzeka przy niewielkiej różnicy wysokości, dla chętnych – kąpiel pod wodospadem. Sibenik: zwiedzanie historycznego centrum miasta,
jednej z najpiękniejszych budowli Dalmacji, jaką jest renesansowa katedra św. Jakuba wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Czas wolny. Powrót
na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Przejazd wzdłuż wybrzeża Adriatyku. Dubrownik: zwany „Perłą Adriatyku”, Zwiedzanie pięknej kamiennej Starówki, wpisanej na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO, otoczonej najdłuższym systemem fortyfikacyjnym w Europie, m.in. Brama Pile, Studnia Onufrego, Wielka Fontanna Onufrego klasztor
Franciszkanów z XIV w. i najstarsza apteka w Europie, katedra, Pałac Rektorów i wiele innych zakątków miasta. Powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Wypoczynek oraz plażowanie. Możliwość skorzystania fakultatywnie z wycieczki morskiej „FISH PICNIC” (ok. 25 €/os.).
Wieczorem obiadokolacja i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Trogir: miasto atrakcyjnie położone na niewielkiej wyspie. Zobaczymy katedrę św. Wawrzyńca w stylu weneckim, budowaną przez cztery wieki, loggia,
kościół św. Jana Chrzciciela, stare mury okalające starówkę, wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Split: zwiedzanie Starego Miasta, m.in. Pałac
Dioklecjana – jedna z najwspanialszych, zachowanych do dziś budowli z czasów imperium rzymskiego, Ratusz, „pusti me da prodem” – jedna z najwęższych ulic
w Europie, malowniczy port. Spacer po promenadzie nadmorskiej. 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.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 5 noclegów w hotelu **/***, 5 śniadań, 5 obiadokolacji,
opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do
obiadokolacji, opłaty klimatycznej, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów
słuchawkowych, dopłaty do klimatyzacji, kosztu wycieczki fakultatywnej.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

1610 PLN/os.
1625 PLN/os.
1665 PLN/os.

1800 PLN/os.
1825 PLN/os.
1875 PLN/os.

UROKI CHORWACKICH WYSP – 7 DNI
Most na wyspę Krk

Vrbnik

Wyspa Rab

Ramowy program wycieczki:
1 dzień: Wyjazd we wczesnych godzinach rannych z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy i Austrię na Chorwację. Przyjazd do hotelu na obiadokolację
i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Wyspa Krk: przejedziemy przez Most Krcki (1430 m) łączący stały ląd z Wyspą Krk. Następnie podążymy do Zatoki Voz skąd rozpościera się
piękny widok na Krcki Most. Rudine, gdzie znajduje się Jaskinia Biserujka - jedyna jaskinia na wyspie dostępna dla turystów. Miasteczko Krk, które jest stolicą
wyspy, Stare Miasto, Katedra Wniebowzięcia NMP, Kościół św. Kwiryna, pozostałości murów obronnych. Wyspa Košljun - położona w niewielkiej zatoczce
wyspy Krk. Na wysepce znajduje się klasztor franciszkanów z XVI wieku (na wysepkę dostaniemy się taksówkami wodnymi) Baška, historyczna miejscowość
jest bardzo ważna dla Chorwatów z racji tego, że w pobliskiej wsi odkryto jeden z najważniejszych zabytków języka chorwackiego – słynną Tablicę z Baški. Swoją
sławę zawdzięcza też jednej z najładniejszych plaż w Chorwacji. Vrbnik, miasteczko którego niepowtarzalną atrakcją starówki jest niewątpliwie Klancic, czyli
jedna z najwęższych uliczek świata. Miasteczko słynie również z licznych winiarni, gdzie można spróbować miejscowego specjału, białego wina Žlahtina. Przejazd
na obiadokolację i nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Pobyt wypoczynkowy nad Adriatykiem lub wycieczka na Złotą Wyspę Rab, mówi się, że pomimo niewielkich rozmiarów jest to
najpiękniejsza wyspa Zatoki Kvarnerskiej. Zwiedzanie tysiącletniego miasteczka Rab - stolicy wyspy, największego miasta, centrum lokalnej turystyki, jednego
z najładniejszych kurortów nad Adriatykiem. Powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień: Śniadanie. Zadar: miasto uznawane za stolicę północnej Dalmacji, słynie m. in. z likieru Maraschino produkowanego z miejscowych wiśni maraska.
Spacer po starym mieście, katedra św. Anastazji, rotunda św. Donata – symbol miasta. Nin, gdzie znajduje się najmniejsza katedra na świecie. Wyspa Pag słynącą z księżycowego krajobrazu, produkowanej tutaj soli oraz przepięknych koronek. Miasto Pag: spacer wokół Placu Króla Petra Kresimira IV, przy którym
znajduje się dwór książęcy, renesansowy pałac biskupi oraz kościół parafialny. Zwiedzimy niezwykle interesujące Muzeum Solarstwa, w którym pokazany jest
proces odzyskiwania soli z morza. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
5 dzień: Śniadanie. Rejs na Wyspy Kornati lub wypoczynek na plaży. Archipelag Kornati to największe skupisko wysp na Adriatyku liczące 147 niezwykle
urzekających wysp i wysepek. W trakcie rejsu, oprócz niesamowitych i zapierających dech w piersi widoków, zobaczymy hodowlę owoców morza, najwyższe
chorwackie klify sięgające 150 m, słone jezioro, park przyrody z unikalną ﬂorą i fauną. W porze lunchu okrętowy kucharz zaserwuje nam przepyszną rybę z grilla
i lokalne wino (koszt dodatkowy). Przejazd na obiadokolację i nocleg.
6 dzień: Śniadanie. Park Narodowy w Plitwicach, zwiedzanie największego i najstarszego parku w Chorwacji. Spacer wśród turkusowych, kaskadowo
położonych jezior. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną do Polski.
7 dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach porannych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem (WC, AC, DVD, barek), 5 noclegów w hotelach**/***
w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami, 5 śniadań, 5 obiadokolacji, ubezpieczenie KL,
choroby przewlekłe, NNW, opiekę pilota, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingowe.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem, lokalnych przewodników,
napojów do obiadokolacji, lunchu na statku, zestawów słuchawkowych, opłaty klimatycznej,
dopłaty do pokoju 1-osobowego, degustacji win, dopłaty do klimatyzacji.

www.odyseusz.com.pl

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

1465 PLN/os.
1480 PLN/os.
1520 PLN/os.

1635 PLN/os.
1655 PLN/os.
1710 PLN/os.
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WYCIECZKI ZAGRANICZNE
RUMUNIA – 7 DNI WIECZÓR RUMUŃSKI W CENIE
Łuk Triumfalny

Parlament

Uniwersytet

Ramowy program wycieczki:
0/1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca w godzinach nocnych. Przejazd przez Słowację i Węgry. Oradea: spacer po przepięknej secesyjnej starówce,
prawosławna Cerkiew pod Księżycem, kościół św. Władysława, Pałac Biskupów Greckokatolickich, Pałac ”Czarny Orzeł”, Synagoga Neologów, kościół
kalwiński i ruteńska cerkiew unicka. Następnie największa barokowa budowla Siedmiogrodu – Katedra, Korytarz Armat. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Przejazd malowniczą trasą przez Góry Apuseni do Transylwanii. Przejazd przez Devę - przepięknie położoną nad
Maruszą miejscowość z górującą fortecą – cytadelą do Hunedoary i zwiedzanie najpiękniejszego gotyckiego zamku Transylwanii. W godzinach
południowych przejazd do Alba Lulia i zwiedzanie Cytadeli w dawnej stolicy Siedmiogrodu: Katedra św. Michała /sarkofag królowej Izabeli
Jagiellonki, pomnik Michała Walecznego, Sobór Koronacyjny i Pałac Książęcy, Pałac Biskupi, Sala Zjednoczenia. Przejazd na wieczór rumuński. Nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Przejazd do Sybina i zwiedzanie przepięknej Starówki, wieża ratuszowa, kościół Jezuitów, kościół ewangelicki, pałace, Most Kłamców,
Pasaż Schodów i spacer malowniczymi zaułkami, baszty i pozostałości murów miejskich. Następnie przejazd przez Mediaş do Sighişoary – największa
zamieszkana cytadela w Europie, wpisana na listę UNESCO. Zwiedzanie Górnego Miasta: Wieża Zegarowa, Dom Drakuli, Kościół Klasztorny, Kościół na
Wzgórzu, cmentarz. W późnych godzinach popołudniowych przyjazd do Braszowa - jedno z najpiękniejszych, miast Rumunii. Zwiedzanie zabytkowej
starówki: rynek z ratuszem, sukiennice, Czarny Kościół - kolekcja kobierców i słynne organy, kościoły i cerkwie różnych wyznań, pozostałości murów
obronnych z Bramą Schei – symbolicznym końcem łacińskiej Europy, Strada Sfori – najwęższa europejska uliczka, Przejazd na obiadokolację i nocleg.
4 dzień: Śniadanie. Przejazd do Sinaia – najpopularniejszy górski kurort: wakacyjne zamki królewskie Karola I – Peleş usytuowany w bajkowej scenerii
– przywołujące na myśl Bawarię lub baśnie Braci Grimm. Następnie przejazd „obok” górującego nad okolicą zamku chłopskiego w Raşnovie do Bran –
zwiedzanie słynnego Zamku Drakuli, w godzinach popołudniowych zwiedzanie jednego z najsłynniejszych saskich grodów kościelnych – Prejmer lub
Harman. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
5 dzień: Śniadanie. Bukareszt: zwiedzanie miasta zwanego Paryżem Bałkanów: Łuk Triumfalny, cerkiew Cretulescu, Pałac Parlamentu, Ateneum Rumuńskie
- siedziba filharmonii, Pałac Primaveri, Pałac Cotroceni - siedziba prezydenta. Czas wolny. Przejazd do Targoviste - XVI wieczna cerkiew Domnească,
monumentalne ruiny XIV wiecznego Pałacu Hospodarów, Uniwersytet, Wieża Zachodu Słońca, prawosławny sobór katedralny Wniebowstąpienia Pańskiego,
XVI wieczny monaster Stelea. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
6 dzień: Śniadanie. Targu Mures – średniowieczna twierdza, kościół Biserica Reformată, Pałac Kultury stary budynek prefektury, prawosławna katedra,
drewniany kościół św. Michała, Pałac Apolla, kościół Reformatów, synagoga oraz pomnik wilczycy kapitolińskiej. Przejazd do Bistrica – XIV wieczny
Kościół Ewangelicki z 75 metrową wieżą, XIII wieczna Cerkiew Prawosławna, Dom Złotnika, Synagoga, obwarowania miejskie, zabytkowe renesansowe
kamienice. Sapanta – wizyta na jedynym w Europie „wesołym cmentarzu”. Wyjazd w drogę powrotną.
7 dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach rannych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem (WC, AC, DVD, barek), 5 noclegów
w hotelu*** w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami, 5 śniadania, 4 obiadokolacje, opiekę
pilota, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, wieczór rumuński z muzyką,
wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnych
przewodników, napojów do obiadokolacji, zestawów słuchawkowych, opłat klimatycznych,
dopłaty do pokoju 1-osobowego, dopłaty do klimatyzacji.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

1520 PLN/os.
1535 PLN/os.
1580 PLN/os.

1685 PLN/os.
1700 PLN/os.
1760 PLN/os.

UMBRIA – ZIELONE SERCE WŁOCH – 7 DNI
Gubbio

Marmurowe Wodospady

Spoletto-Ponte dei Torri

Ramowy program wycieczki:
1 dzień: Wyjazd w godzinach wieczornych z umówionego miejsca. Nocny przejazd do Włoch przez Czechy i Austrię.
2 dzień:
Przyjazd do Gubbio, które uchodzi za jedno z najpiękniejszych średniowiecznych miast, zobaczymy Palazzo dei Consoli, Palazzo Ducale, katedra, Via dei Consoli
z zagadkowymi „drzwiami umarłych” i Fontannę Szaleńców. Po jej okrążeniu można otrzymać honorowy tytuł Szaleńca z Gubbio. Przyjazd na obiadokolację
i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Asyż: zwiedzanie Bazyliki św. Franciszka ze słynnymi freskami Giotta, Piazza Comune z portykiem świątyni Minerwy, kościoła św. Klary, katedry
św. Rufino. Wizyta w kościele Santa Maria degli Angeli z Porcjunkulą. Rivotorto: miejsca powstania pierwszej wspólnoty franciszkańskiej. W neogotyckim
kościele z XIX w. można zobaczyć Święte Tugurium – chatki, w których święty Franciszek spotykał się ze swoimi pierwszymi naśladowcami. Spello: położonym
na stoku Monte Subasio, miasteczko znane z dywanów kwiatowych układanych z okazji Bożego Ciała. Zwiedzanie historycznego centrum z kościołem Santa Maria
Maggiore ozdobionym freskami Pinturicchio. Powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Orvieto: dawne miasto etruskie, obecnie słynące z katedry, jednej z najwspanialszych gotyckich budowli we Włoszech i orzeźwiającego białego
wina. Spacer główną aleją do Piazza Duomo. Zwiedzanie katedry z kaplicą San Brizio. Perugia: położona pomiędzy Jeziorem Trazymeńskim a Tybrem. Spacer
po historycznym centrum wzdłuż Corso Vanucci, pozostałości XVI-wiecznej twierdzy papieskiej, Piazza Grande z katedrą, fontanna Maggiore autorstwa Nicola
i Giovani Pisano i Palazzo dei Priori – obecnie ratusz. Powrót na obiadokolację i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Marmurowe Wodospady, wybudowane przez Rzymian w 271 roku p.n.e. opiewane przez artystów wodospady o wysokości ok. 165 m, należą do
jednych z najwyższych w Europie. Spoleto, gdzie zabytki antyczne, średniowieczne i renesansowe tworzą niepowtarzalną atmosferę. Spacer w kierunku katedry
z freskami renesansowego malarza skandalisty Fillipo Lippi oraz Ponte dei Torri – akweduktu z XIV w. Następnie droga wiedzie wzdłuż Valnerina, malowniczej
doliny rzeki Nery, do spokojnej Nursji, gdzie urodził się św. Benedykt. Dzisiaj miasteczko słynie z wyrobów wędliniarskich oraz czarnych truﬂi. Spacer po Piazza
San Benedetto z katedrą i pomnikiem świętego. Powrót na obiadokolację i nocleg.
6 dzień:
Śniadanie. Wycieczka nad Jezioro Trazymeńskie, znane z klęski wojsk rzymskich w bitwie z Hannibalem. Spacer po Castiglione del Lago, malowniczo
położonym na półwyspie miasteczku otoczonym murami. Czas wolny. Wyjazd do Polski.
7 dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach porannych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem (WC, AC, DVD, barek), 4 noclegi w hotelu*** w pokojach
2,3 osobowych z Łazienkami, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, opiekę pilota, ubezpieczenie KL,
choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, napojów do
obiadokolacji, zestawów słuchawkowych, opłat klimatycznych, dopłaty do pokoju
1-osobowego, dopłaty do klimatyzacji.

36

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

1345 PLN/os.
1360 PLN/os.
1385 PLN/os.

1570 PLN/os.
1590 PLN/os.
1620 PLN/os.

www.odyseusz.com.pl
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WYCIECZKI ZAGRANICZNE
SŁOWENIA – WŁOCHY – FRANCJA – 7 DNI
Zamek Priedjamski

www.odyseusz.com.pl

San Remo

Katedra w Mediolanie

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd w kierunku Słowenii.
2 dzień:
Dalsza podróż 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. Do przejścia pozostaje 1700 m. Zamek Predjamski – to czteropiętrowy zamek
wbudowany w obszerną jaskinię w skałach. Dalsza podróż do Włoch. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Przejazd na wybrzeże Morza Liguryjskiego do Genui: Piazza de Ferrari, Teatr San Carlo, Palazzo Ducale, Via Garibaldi, dom Krzysztofa Kolumba, Katedra
San Lorenzo. Przejazd do San Remo – miasta festiwali na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Cannes: miasto, w którym odbywa się jeden z najsłynniejszych festiwali filmowy na świecie, spacer Aleją Gwiazd, promenada La Croisette.
Nicea: ośrodek turystyczny o światowej renomie, – stolica Lazurowego Wybrzeża, spacer fragmentem siedmiokilometrowej Promenady Anglików biegnącej
wzdłuż morza, katedra, pałace, wąskie uliczki, malownicze domy, port, znane 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. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Jeziora
Garda.
6 dzień:
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Sirmione nad Jeziorem Garda. Zwiedzanie półwyspu połączone z rejsem po jeziorze (koszt dodatkowy). 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 hotelach *** , 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, opiekę pilot-przewodnika, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, rejsu po Jeziorze Garda,
dla chętnych obiadu w drodze powrotnej nad Jeziorem Garda, napojów do obiadokolacji,
opłaty klimatycznej, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów słuchawkowych, dopłaty
do klimatyzacji.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

1420 PLN/os.
1420 PLN/os.
1535 PLN/os.

1645 PLN/os.
1645 PLN/os.
1740 PLN/os.

PARYŻ – ZAMKI NAD LOARĄ – 7 dni REJS PO SEKWANIE W CENIE
Paryż Katedra Notre Dame

Winnice w Dolinie Loary

Zamek Chambord

www.odyseusz.com.pl
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Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd w kierunku Francji.
2 dzień:
Paryż: przyjazd w godzinach popołudniowych na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Paryż: (poruszamy się metrem), wyspa la Cite, Katedra Notre-Dame, Pałac Sprawiedliwości, Conciergerie, perła sztuki gotyckiej – Święta Kaplica.
Wyspa św. Ludwika zwana „polską wyspą”, Dzielnica Łacińska, gdzie zobaczymy Sorbonę – najstarszy europejski uniwersytet oraz Panteon – miejsca
spoczynku m.in. Victora Hugo, Marii Skłodowskiej-Curie i Woltera, kościół Saint-Germain-des-Prés – najstarsza świątynia miasta, gdzie znajduje się nagrobek
i urna z sercem króla polskiego Jana Kazimierza. Odpoczynek w Ogrodzie Luksemburskim. Obiadokolacja. Powrót na nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Paryż: okolice Wielkich Bulwarów, Opéra Garnier – jeden z najpiękniejszych i największych teatrów muzycznych świata, Muzeum Perfum Fragonard,
Muzeum Figur Woskowych Grevin, plac Vendome, Hotel Ritz i dom, w którym mieszkał Fryderyk Chopin. Montmartre – dzielnica cyganerii artystycznej,
zobaczymy m.in. Bazylika Sacré-Cœur wzniesiona na szczycie wzgórza Montmartre, XII-wieczny kościół św. Piotra i Pawła, Place du Tertre – jeden z najbardziej
malowniczych zakątków Paryża. Wizyta na cmentarzu Montmartre, gdzie spoczywają: Sacha Guitry, Jakub Oﬀenbach, Hektor Berlioz, Aleksander Dumas syn,
Edgar Degas, Wacław Niżyński i Stendhal. Spacer po Polach Elizejskich cieszących się sławą najpiękniejszej ulicy świata zwieńczonych Łukiem Triumfalnym –
symbolem Francji. Wieża Eiﬄa, uważaną za symbol Paryża, Plac Trocadero, Pałac Chaillot oraz Plac Warszawy. Wieczorem obiadokolacja. Rejs statkiem po
Sekwanie. Powrót na nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie zamków w Dolinie Loary. Zamek Chambord – jedno z największych dzieł architektury okresu renesansu, największy z wszystkich
zamków w Dolinie Loary. Zamek Montresor – jedyny polski (rodzina Reyów) zamek we Francji. Zamek Chenonceau, czarujący swoją lekkością i niepowtarzalnym
wdziękiem. Renesansowy Pałac Clos-Luce, w którym gościł geniusz wszechczasów – Leonardo da Vinci. Obiadokolacja. Powrót na nocleg.
6 dzień:
Śniadanie. Paryż: (poruszamy się Metrem), cmentarz Pere Lachaise, miejsce spoczynku wielu naszych rodaków, m.in. Fryderyka Chopina. Centrum Sztuki
i Kultury im. Georgesa Pompidou. Zobaczymy nowoczesny kompleks handlowo-komunikacyjny Les Halles. Dzielnica Marais. Zobaczymy również plac de Vosges
oraz dom pisarza francuskiego Wiktora Hugo. Czas wolny. Wyjazd do Polski.
7 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 4 noclegi w hotelach**/ ***,
4 śniadania, 4 obiadokolacje, opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby
przewlekłe, NNW, rejs po Sekwanie, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika,
biletów komunikacji miejskiej, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego,
zestawów słuchawkowych.

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

1700 PLN/os.
1665 PLN/os.
1695 PLN/os.

1930 PLN/os.
1880 PLN/os.
1910 PLN/os.

www.odyseusz.com.pl

WYCIECZKI PRACOWNICZE 2017/2018

WYCIECZKI ZAGRANICZNE

UROKI PÓŁNOCNYCH WŁOCH – 7 DNI
Wenecja Ponte Vecio

Mediolan - Galeria Wiktora Emanuela II

Jezioro Garda

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy i Austrię. Przyjazd w godzinach wieczornych do hotelu w okolice Wenecji na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Wenecja: Rejs po Lagunie Weneckiej, Plac św. Marka, Bazylika św. Marka, Dzwonnica, Wieża Zegarowa, Most Westchnień, Most Rialto. Parma:
uchodzi za miasto o najwyższym standardzie życiowym w całych Włoszech. Zobaczymy Piazza Garibaldi, kościół Madonna Della Staccata, Katedra, kościół św.
Jana, Baptysterium. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Rapallo: spacer po kurorcie z wielką przystanią i ładnym Starym Miastem. Genua: gotycka katedra San Lorenzo, dom Krzysztofa Kolumba, Piazza
Ferrari, Via Garibaldi z eleganckimi pałacami. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Mediolan – światowa stolica mody. Zobaczymy: Piazza Duomo ze słynną gotycką katedrą, Gallerię Vittorio Emanuele z eleganckimi kawiarniami –
tradycyjne miejsce spotkań mediolańczyków, Piazza della Scala ze słynną operą La Scala, Castello Sforzesco. Przejazd nad Jezioro Como do hotelu na obiadokolację
i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Bergamo: wjazd kolejką do Bergamo Alta (koszt dodatkowy) – przepięknej starówki. Spacer od Piazza Vecchia ze średniowiecznym Palazzo della
Raggione do Piazza del Duomo z katedrą, romańskim kościołem Santa Maria Maggiore i renesansową Capella Colleoni ze wspaniałą fasadą. Sirmione: miejscowość nad Jeziorem Garda gdzie znajduje się bajkowy zamek Rocca Scaglieri. Możliwość zorganizowania rejsu statkiem po jeziorze Garda. Przejazd do hotelu na
obiadokolację i nocleg.
6 dzień:
Śniadanie. Werona: rzymska Arena, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, dom Julii, kościół Sant Anastasia, Katedra. Możliwość indywidualnego wyjazdu na
wieżę de Lamberti, z której rozciąga się wspaniały widok na miasto. Vicenza: historyczne centrum miasta zostało wpisane w 1994 r. na Listę światowego
dziedzictwa UNESCO.Zobaczymy Katedrę, kościół Santi Felice e Fortunato, Sanktuarium Matki Bożej z Monte Berico, kościół Santa Maria in Araceli, kościół San
Vincenzo. Wyjazd do Polski.
7 dzień:
Przejazd przez Austrię i Czechy. Zakończenie wycieczki w godzinach południowych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 5 noclegów w hotelach ***, 5 śniadań, 5 obiadokolacji,
opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, rejsu statkiem,
napojów do obiadokolacji, opłaty klimatycznej, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów
słuchawkowych, dopłaty do klimatyzacji.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

1450 PLN/os.
1480 PLN/os.
1510 PLN/os.

1660 PLN/os.
1700 PLN/os.
1740 PLN/os.

ZAPACH TOSKANII – 7 DNI
Toskania

San Gimignano

Florencja

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 – nazwa kościoła pochodzi od przechowywanej
tu kiedyś relikwii ciernia z korony cierniowej Jezusa. Przejazd 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: jedno z najpiękniejszych miast toskańskich. Zwiedzimy Kościół San Francesco, Piazza Grande, Palazzo delle Logge, park Passagio del Prato,
Katedra. Cortona: miasto z niepowtarzalną toskańską 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. Zobaczymy panoramę 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.
Możliwość zorganizowania degustacji win i lokalnych zakąsek.
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 - (dużo wcześniejsza rezerwacja, przy min. 20 osobach chętnych). Wyjazd do Polski.
7 dzień:
Przejazd przez Austrię i Czechy. Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 5 noclegów w hotelach ***, 5 śniadań, 5 obiadokolacji,
opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, degustacji wina
i lokalnych zakąsek, rejsu promem, napojów do obiadokolacji, opłaty klimatycznej, dopłaty
do pokoju 1-osobowego, zestawów słuchawkowych, dopłaty do klimatyzacji.

www.odyseusz.com.pl

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

1490 PLN/os.
1525 PLN/os.
1530 PLN/os.

1725 PLN/os.
1765 PLN/os.
1775 PLN/os.
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WYCIECZKI PRACOWNICZE 2017/2018

WYCIECZKI ZAGRANICZNE
BELLA ITALIA – 7 DNI
Bazylika Świętego Piotra

Koloseum

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 (koszt dodatkowy). Spacer malowniczymi uliczkami do Mostu Rialto. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Plażowanie na Riwierze Adriatyckiej albo fakultatywnie wycieczka do San Marino lub pobyt w Mirabilandii. Przejazd na obiadokolację 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.

Florencja
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.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, rejsu po lagunie,
wycieczek fakultatywnych, napojów do obiadokolacji, opłaty klimatycznej, dopłaty do
pokoju 1-osobowego, zestawów słuchawkowych, dopłaty do klimatyzacji.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

1365 PLN/os.
1400 PLN/os.
1425 PLN/os.

1600 PLN/os.
1655 PLN/os.
1685 PLN/os.

CZARNOGÓRA – ALBANIA – 8 DNI FISH PICNIC W CENIE
Budva - Wyspa św. Stefana

Kruje

Zatoka Kotorska

www.odyseusz.com.pl
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Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przyjazd do Zagrzebia w godzinach południowych - krótki spacer po stolicy Chorwacji: Plac z konnym pomnikiem Jelacica
i XVII wieczną fontanną, Kapitol-najstarsza część miasta – Dolnyj i Gornyj Grad. Przejazd na obiadokolację i nocleg tranzytowy.
2 dzień:
Śniadanie. Dalsza podróż przez Chorwację w kierunku Czarnogóry. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie, 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 UNESCO, zobaczymy
Starówkę, mury obronne, orientalną ulica w Starym Barze z dwoma meczetami, Stara Oliwka. Ulcińj - jedno z najstarszych miast na Adriatyku, przypuszcza
się, że powstał już 2400 lat temu. Spacer promenadą, zobaczymy Starówkę, mury obronne, czas wolny na jednej z najsłynniejszych plaż na wybrzeżu
Czarnogórskim, plaża ta pokryta jest drobnym piaskiem o leczniczych właściwościach. Wieczorem obiadokolacja i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Wycieczka objazdowa po Czarnogórze: Przejazd do Budvy - zwanej „małym Dubrownikiem”, Starówka, Katedra św. Jana, pozostałości
starożytnych budowli i średniowiecznych kaplic. Następnie Zatoka Kotorska - największy i najgłębszy fiord południowej Europy. Kotor: spacer po urokliwych,
wąskich i krętych uliczkach oraz zwiedzanie Katedry św. Trifona. Cetynia - dawna stolica Czarnogóry, spacer po mieście. Powrót na obiadokolację i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. - Jezioro Szkoderskie jest największym jeziorem na Bałkanach. W Czarnogórze jest uznane za Park Narodowy. Dla uczestników zapewniony jest rejs
statkiem i regionalny rybny obiad. Fisch Picnic. Powrót na obiadokolację, czas wolny, nocleg.
6 dzień:
Śniadanie. Całodniowa wycieczka do Albanii. Tirana- zwiedzanie stolicy Albanii, Kruje - dawna stolica Albanii, to jest miasto Skenderbega, albańskiego
bohatera narodowego. Znajduje się tam odrestaurowany zamek Skenderbega, oraz orientalna uliczka handlowa. Szkoder: jest największym miastem
w północnej Albanii. W XIX wieku było to największe centrum handlowe na Bałkanach. Znajduje się tu największa katedra katolicka na całych Bałkanach i duży
meczet. Miasto ma orientalny wygląd. Powrót do hotelu na późną obiadokolację i nocleg.
7 dzień:
Śniadanie. (możliwość plażowania). Wyjazd w drogę powrotną do Polski.
8 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach rannych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg tranzytowy hotelu*** w okolicach Zagrzebia,
5 noclegów w Czarnogórze w willi lub hotelu***, 6 śniadań, 6 obiadokolacji, opiekę pilota –
przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, Fisch Picnic, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, opłaty klimatycznej,
napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów słuchawkowych,
dopłaty do klimatyzacji.

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

1610 PLN/os.
1630 PLN/os.
1670 PLN/os.

1835 PLN/os.
1860 PLN/os.
1910 PLN/os.

www.odyseusz.com.pl

GRECKIE NAJ...

www.odyseusz.com.pl

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie
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9 śniadań i 9 obiadokolacji

+ 2 noclegi tranzytowe

CENA OD 1950 ZŁ/OS.
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Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

www.odyseusz.com.pl

WYCIECZKI PRACOWNICZE 2017/2018

WYCIECZKI ZAGRANICZNE

GRECJA – PÓŁWYSEP PELOPONEZ – 8 DNI Z WARSZTATEM KULINARNYM W CENIE
Meteory

Kanał Koryncki

Ateny - Akropol nocą

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Słowację, Węgry do Serbii, na obiadokolację i nocleg tranzytowy.
2 dzień:
Śniadanie. Dalszy przejazd przez Serbię, Macedonię. Po drodze do Leptokarii odwiedzimy Saloniki: spacer po mieście, zobaczymy Białą Wieżę. 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, 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 późną 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, czas wolny. Obiadokolacja i nocleg.
7 dzień:
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Serbii. Przyjazd do hotelu w Serbii na obiadokolację i nocleg tranzytowy.
8 dzień:
Śniadanie. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi tranzytowe w Serbii w hotelu ***, 3 noclegi
w Leptokarii w hotelu ***, 2 noclegi w Agia Teodoria na Peloponezie w hotelu ***, 7 śniadań
i 7 obiadokolacji, warsztat kulinarny, opieka pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL,
choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

1630 PLN/os.
1630 PLN/os.
1655 PLN/os.

1855 PLN/os.
1850 PLN/os.
1885 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, rejsu na wyspę Skiathos,
napojów do obiadokolacji, opłaty klimatycznej, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów
słuchawkowych, dopłaty do klimatyzacji.

FIORDY NORWEGII – 8 DNI
Bergen - widok z Góry Floyen

Oslo

Wodospad Siedmiu Sióstr

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z Polski w godzinach rannych. Przejazd do terminalu promowego w Sassnitz.
2 dzień:
Sassnitz: zaokrętowanie na prom płynący do Treleborga. Na promie fotele lotnicze. Rejs do Szwecji. Treleborg: przybicie i przejazd nadmorską autostradą
wzdłuż wybrzeża w kierunku granicy z Norwegią. Po drodze planowane krótkie postoje. Svinesund: przejazd przez most stanowiący przejście graniczne między
Szwecją i Norwegią. Przejazd na obiadokolację inocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Przejazd trasą widokową w kierunku Geilo. Po drodze malownicze góry, dzikie doliny i przepiękne lasy płaskowyżu Hardangervidda. Krótka
przeprawa promowa z Brimnes do Bruravik. Przejazd wzdłuż wybrzeża ﬁordu Hardanger. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie: Bergen: Torget – barwny targ rybny, stary port Bryggen z górującą nad nim średniowieczną Twierdzą Bergenhaus i spacer po Tyskebryggen
z charakterystycznymi drewnianymi budynkami. Vik: drewniany kościół „Stavkirke” z XII wieku. Przeprawa promowa przez Sognefjord (największy fiord
w Norwegii) do Hella. Przejazd w kierunku największego lodowca kontynentalnej części Europy – Jostedalsbreen. Podziwianie jednego z jęzorów lodowca –
Boyabreen. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie: Hellesylt: rejs po Fiordzie Geiranger pośród pionowych skał wpadających wprost do morza i wodospadów sięgających nawet 250 m wysokości.
Geiranger: przejazd Drogą Orłów w kierunku Eidsdal. (przy dobrej pogodzie możliwość wjazdu na Górę Dalsnibba – punktu widokowego położonego na
wysokości 1500 m npm.) Kolejna przeprawa promowa do Linge: Droga Trolli, na trasie widok na Wodospad Stigfossen, a następnie podziwianie Ściany Trolli.
Przejazd na obiadokolację i nocleg.
6 dzień:
Śniadanie. Przejazd wzdłuż największego jeziora w Norwegii Mjosa Oslo: Park Frogner, będący jednocześnie muzeum rzeźby Gustawa Vigelanda, obelisk
przedstawiający wszystkie stadia ludzkiego życia, główna ulica miasta – Karl Johans Gate, Pałac Królewski, katedra oraz Storting, czyli budynki Parlamentu.
Muzeum Fram ze statkiem polarnym Amundsena oraz Muzeum Łodzi Wikingów. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
7 dzień:
Śniadanie. Przejazd w kierunku Treleborga. Zaokrętowanie na prom płynący do Sassnitz. Rejs do Niemiec .
8 dzień:
Przypłynięcie do Niemiec. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach południowych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 5 noclegów na terenie Norwegii w hotelach ***,
5 śniadań, 5 obiadokolacji, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty
drogowe i parkingi oraz opłaty za tunele.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do
obiadokolacji, przepraw promowych, rejsu po Fiordzie Geiranger, dopłaty do pokoju
1-osobowego, zestawów słuchawkowych.

www.odyseusz.com.pl
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MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

3160 PLN/os.
3140 PLN/os.
3110 PLN/os.

3425 PLN/os.
3400 PLN/os.
3510 PLN/os.
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WOKÓŁ ALP – 8 DNI
Bawaria-Zamek Neuschwanstein

Charmonix-Aiguille du Midi

Mediolan-Katedra

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd we wczesnych godzinach rannych z umówionego miejsca. Czeski Krumlov: zamek rodziny Schwarzenbergów, spacer po urokliwych uliczkach starówki.
Z licznych tarasów widokowych i mostów na Starym Mieście zobaczymy panoramę miasta i największego zakola Wełtawy. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Salzburg: jedno z najpiękniejszych miast Austrii. Zwiedzanie Starego Miasta – Pałacu Mirabell z kompleksem ogrodów, starówki, katedry,
Getreidegasse - najstarsza i najpiękniejsza uliczka miasta (pod nr 9 znajduje się Dom Mozarta). Średniowieczna twierdza Hohensalzburg (bez wyjazdu na górę).
Wyjazd w kierunku Niemiec . Przyjazd do hotelu na 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. Około południa wyjazd w dalszą drogę w kierunku Szwajcarii. Przyjazd do Zurychu największego miasta Szwajcarii. Spacer najdroższą ulicą
Europy - Bahnhofstrasse, Stare Miasto, taras widokowy Lindenhof, kościół św. Piotra z największym zegarem w Europie, kościół Fraumünster z witrażami Chagall’a
i Giacomettiego oraz katedrę Grossmünster. Obiadokolacja. Przejazd na nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie fabryki czekolady w Broc „Calliere” lub przejazd do Gruyeres do znanego światowego ośrodka serowarstwa. Zobaczymy pokaz procesu
powstawania sera szwajcarskiego Gruyère. Lozanna: odwiedzimy MKOl – Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Obiadokolacja. Przejazd na nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Chamonix – wyjazd na Aguille du Midi - spacer po tarasie, zjazd i przejście na kolejkę Montevers-Mer de Glace, w miarę czasu wejście do groty
lodowej w największym lodowcu tej części Alp. Czas wolny w Chamonix. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Jeziora Como.
6 dzień:
Śniadanie. Przejazd nad Jezioro Como, które należy do najbardziej malowniczo położonych jezior alpejskich. Godzinny rejs po Jeziorze ( organizacja rejsu - koszt
dodatkowy), oraz zwiedzanie miasteczka Como. Perełką Jeziora jest miejscowość Bellagio – spacer po nastrojowych uliczkach biegnących w stronę jeziora.
W Bellagio Kręcono takie filmy jak “Casino Royale” i drugą część “Gwiezdnych Wojen”. Mediolan: zobaczymy tu między innymi Galerię Wiktora Emanuela II
z butikami znanych projektantów mody, przepiękną Katedra Duomo, Operę La Scale i wiele innych zabytków. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
7 dzień:
Śniadanie. Werona - należy obok Wenecji do najbardziej interesujących miast regionu Veneto. Zobaczymy: rzymski amfiteatr Arena, Piazza dei Signori, Casa
Capuletti ze słynnym balkonem szekspirowskiej Julii. Wyjazd do Polski.
8 dzień: Zakończenie wycieczki we wczesnych godzinach wczesno rannych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem (WC, AC, DVD, barek), 6 noclegów
w hotelu*** w pokojach 2,3 osobowych z Łazienkami, 6 śniadań, 6 obiadokolacji, opiekę
pilota, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnych
przewodników, napojów do obiadokolacji, rejsu statkiem, zestawów słuchawkowych, opłat
klimatycznych, dopłaty do pokoju 1-osobowego, dopłaty do klimatyzacji.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

2125 PLN/os.
2120 PLN/os.
2140 PLN/os.

2375 PLN/os.
2370 PLN/os.
2395 PLN/os.

HISZPANIA – 9 DNI
Lloret de Mar

Montserrat

Sagrada Familia Barcelona

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z Polski z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.
2 dzień:
Przyjazd do San Remo -miasta festiwali. Zwiedzimy Stare Miasta, Casino San Remo, Czas wolny na relaks na plaży. Wieczorem obiadokolacja i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Hiszpanii do Lloret de Mar. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Lloret de Mar.
4 dzień:
Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek i plażowanie na pięknej plaży w Lloret de Mar. Obiadokolacja, nocleg. (dla chętnych w tym dniu możliwość
zorganizowania rejsu do Tossa de Mar – koszt dodatkowy).
Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
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 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 na obiadokolację i nocleg.
7 dzień:
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Włoch. Po drodze zwiedzanie Girony: 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 Austrię i Czechy.
9 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach południowych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi tranzytowe we Włoszech, 4 noclegi w Lloret de
Mar w hotelu***, 6 śniadań, 6 obiadokolacji, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie
KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

1980 PLN/os.
1965 PLN/os.
1975 PLN/os.

2235 PLN/os.
2210 PLN/os.
2230 PLN/os.

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego,
rejsu do Tossa de Mar, opłaty klimatycznej, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju
1-osobowego, zestawów słuchawkowych, dopłaty do klimatyzacji.
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WŁOCHY KLASYCZNE – 10 DNI
Krzywa Wieża i katedra w Pizie

www.odyseusz.com.pl

Capri

Asyż Bazylika św. Franciszka

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. 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. Przejazd 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. Powrót na obiadokolację 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. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
7 dzień:
Śniadanie. Neapol: Pałac Nowy, Teatr San Carlo, Plac Plebiscytowy, kościół św. Franciszka z Pauli, Pałac Królewski, Monte Casino: klasztor benedyktyński oraz
polski cmentarz wojskowy. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
8 dzień:
Śniadanie. Asyż: średniowieczne miasto słynące z kultu św. Franciszka. Zobaczymy Bazylikę św. Franciszka, kościół św. Klary. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
9 dzień:
Śniadanie. Wenecja: rejsu po Lagunie Weneckiej, Plac św. Marka, Pałac Dożów, Most Westchnień, Wieża Zegarowa oraz Most Rialto. Wyjazd do Polski.
10 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.
CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, 7 noclegów w hotelach ***, 7 śniadań, 7 obiadokolacji,
opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, opłaty drogowe
oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, promu na Capri, rejsu
po lagunie, biletów komunikacji miejskiej, napojów do obiadokolacji, opłaty klimatycznej,
dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów słuchawkowych, dopłaty do klimatyzacji.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 47 os.

dla 35 os.

1970 PLN/os.
1980 PLN/os.
2020 PLN/os.

2265 PLN/os.
2280 PLN/os.
2335 PLN/os.

NIEZWYKŁA ITALIA, WZDŁUŻ ADRIATYKU – 10 DNI
Alberobello

Palmanova

Vieste

Ramowy program wycieczki:
1 dzień: Wyjazd w godzinach rannych z umówionego miejsca. Przejazd Czechy, Austrię do Włoch. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Lignano Sabiadoro/Grado.
2 dzień: Śniadanie. Grado: Bazylika Sant Eufemia oraz Bazylika Santa Maria delle Grazie, port. „Idealne Miasto” Palmanova: miasto w kształcie 9-ramiennej
gwiazdy, z obwarowaniami i murami obronnymi, jako forteca mająca bronić przed napadami tureckimi. Spacer po Piazza Grande i Piazza D’Armi z 11 posągami,
katedrą Dogale i pałacami. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Ravenny.
3 dzień: Śniadanie. Loreto - zobaczymy Sanktuarium Santa Casa, według legendy nazaretański dom Maryi. W pobliżu sanktuarium znajduje się polski cmentarz
wojenny, gdzie spoczywają polscy żołnierze biorący udział w Kampanii Adriatyckiej podczas II wojny Światowej. San Benedetto del Tronto – nazywane
również Riwierą Palm ze względu na dużą ilość tych drzew, które licznie porastają tereny miasta. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
4 dzień: Śniadanie. San Giovanni Rotondo – miasto Świętego Pio z Pietrelcina, który spędził w nim 52 lata. Monte Sant’Angelo: sanktuarium z V wieku, kiedy
objawił się tutaj na górze św. Michał Archanioł. „Las Cieni” (Foresta Umbra), ostatni fragment starożytnego lasu, który porastał większość Apulii. Przejazd na
obiadokolację i nocleg.
5 dzień: Śniadanie. Vieste, z cudownym białym starym miastem, wysuniętym punktem Półwyspu Gargano. Spacer po malowniczym centrum, kościół św.
Franciszka, latarnia morska, zamek, katedra, Plac Petrone, rejs dookoła Półwyspu Gargano. Możliwość skorzystania z kąpieli słonecznych i wodnych. Powrót
na obiadokolację i nocleg.
6 dzień: Śniadanie. Alberobello, spacer po dzielnicy Trulli, gdzie podziwiać można bajkowe domki o kamiennych stożkowych dachach, budowane
z wapiennych łupków bez użycia zaprawy murarskiej, wpisane na listę UNESCO. Matera: wizyta w zjawiskowym mieście, zawieszonym na skale głębokiego
wąwozu, zwiedzanie dzielnicy Sassi, dawnego centrum Matery, z domami wykutymi w skale. W mieście tym nakręcono część scen z filmu „Pasja” w reżyserii
Mela Gibsona. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
7 dzień: Śniadanie. Lecce: spacer po zabytkowym starym mieście: Piazza Sant’Oronzo, bazylika Santa Croce, Teatro Romano, Piazza del Duomo. Bari - stolica
regionu Apulia i największego miasta nad Adriatykiem, posiadającego duży port wojenny, handlowy i pasażerski, bazylika San Nicola z grobem Bony Sforzy,
żony polskiego króla Zygmunta I Starego oraz zobaczymy katedrę San Sabino. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
8 dzień: Śniadanie. Rimini: wakacyjny kurort adriatycki. Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny na plażowanie i kąpiele słoneczne i wodne. Wieczorem
obiadokolacja i nocleg.
9 dzień: Śniadanie: Wykwaterowanie z hotelu. Możliwość plażowania. Wyjazd do Polski.
10 dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach rannych.
Uwaga !!! Wycieczkę można rozszerzyć o dodatkowy dzień na Półwyspie Gargano i skorzystać z wycieczki na Wyspy Tremiti - mała grupa wysp oddalonych
o mniej więcej 40 km od wybrzeża Gargano słynie ze wspaniałych krajobrazów, kryształowo czystego morza i pięknych plaż.
Szczegóły dotyczące ceny - informacja w biurze.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem (WC, AC, DVD, barek), 8 noclegów
w hotelach*** w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami, 8 śniadań, 8 obiadokolacji, opiekę
pilota, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników,
napojów do obiadokolacji, rejsu statkiem, zestawów słuchawkowych, opłat klimatycznych,
dopłaty do pokoju 1-osobowego, dopłaty do klimatyzacji.

www.odyseusz.com.pl

Najwyższa jakość w atrakcyjnej cenie

MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

2210 PLN/os.
2190 PLN/os.
2230 PLN/os.

2475 PLN/os.
2465 PLN/os.
2525 PLN/os.
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ANGLIA – WALIA – SZKOCJA – 10 DNI
Anglia-Bath Abbey

Szkocja-Zamek w Loch Ness

Walia-Zamek w Cardif

Ramowy program wycieczki:
1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Przyjazd na obiadokolację i nocleg w Niemczech.
2 dzień:
Śniadanie. Przeprawa promowa do Anglii. Londyn: Big Ben, Houses of Parliament, Westminster Abbey, królewska rezydencja - Buckingham Palace. Spacer
Whitehall do Trafalgar Square z Kolumną Nelsona. Po drodze Downing Street nr 10, siedziba premiera Wielkiej Brytanii. Obiadokolacja. Przejazd na nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Londyn: Tower of London, słynny most Tower Bridge, St. Paul’s Cathedral - najstarsza katedra w Londynie, British Museum. Wieczorna wizyta w Soho
– dzielnicy rozrywki. Obiadokolacja. Powrót na nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Cambridge: stare uniwersyteckie miasto. York: stare założone prze Rzymian miasto, York Minster największej gotyckiej budowli
w Wielkiej Brytanii. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Glasgow – krótkie zwiedzanie miasta około 2,5 h. Provand`s Lordship ,Katedra św. Munga – legendarnego założyciela miasta (z zew). Edynburg:
Pałac Holyrood (z zew.),Parlament, Canogate, Zamek Edynburski wzniesiony na Castle Rock, Royal Mile. Wizyta w destylarni whisky. Powrót na obiadokolację
i nocleg.
6 dzień:
Śniadanie. Glamis – zamek. Inverness: Old High Church, Abertaff House - najstarsza, zachowana w całości, budowla Inverness, ratusz z legendarnym Mercat
Cross. Loch Ness - szukanie legendarnego potwora. Ruiny średniowiecznego zamku Urguhart Castle. Wizyta w Fort William. Glencoe - Dolina Łez, przepiękna
kraina. Obiadokolacja (suchy prowiant) . Powrót na nocleg.
7 dzień:
Śniadanie. Liverpool: miasto Beatlesów, Katedra Chrystusa Króla, Muzeum Morskie. Czas wolny. Chester: z dobrze zachowanymi murami obronnymi. Przejazd
na obiadokolację i nocleg.
8 dzień:
Śniadanie. Cardiff: gotycki zamek. Bath: opactwo Bath Abbey, spacer po mieście. Stonehenge: słynące z kamiennego kręgu. Przejazd na obiadokolację
i nocleg.
9 dzień:
Śniadanie. Czas na ostatnie zakupy. Wyjazd do Polski. Przejazd Eurotunelem do Francji. Podróż na obiadokolację i nocleg w Niemczech.
10 dzień:
Śniadanie. Podróż przez Niemcy. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem (WC, AC, DVD, barek), 9 noclegów MIASTO
w hotelach*** w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami, 9 śniadań, 9 obiadokolacji, opiekę Opole
pilota, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, Wrocław
przeprawy promowe i Eurotunel.
Poznań
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników,
napojów do obiadokolacji, zestawów słuchawkowych, opłat klimatycznych, dopłaty do
pokoju 1-osobowego.

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

3500 PLN/os.
3470 PLN/os.
3455 PLN/os.

3815 PLN/os.
3795 PLN/os.
3775 PLN/os.

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE – PRAGA, BERLIN, WIEDEŃ – 3 DNI
Jarmark Praga

Jarmark Berlin

Serdecznie zapraszamy Państwa do przeżycia cudownych chwil w świątecznej scenerii w stolicach naszych sąsiadów na Jarmarkach
Bożonarodzeniowych. Miasta te zachwycą Państwa nadzwyczajnymi atrakcjami nadchodzących świąt. Nastrojowe koncerty, klimatyczne
stoiska ozdobione tysiącami światełek, zapach grzanego wina pozwolą na spędzenie wspaniałych chwil. Zapraszamy do Pragi, Berlina
lub Wiednia.
Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd do jednej ze stolic.
2 dzień:
Zwiedzanie jednego z miast z najważniejszymi zabytkami:
Praga – Hradczany: Zamek Praski, Katedra św. Vita, Złota Uliczka, Mała Strana, Mosta Karola, Rynek staromiejski, Ratusz z Zegarem „Orloj”, Dzielnica Żydowska
– Jozefov. Czas wolny na Jarmarku Bożonarodzeniowym. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
Berlin – Aleja Unter den Linden, Wyspa Muzeów, uniwersytet Humbolta, Brama Brandenburska, Raischtag, Aleksander Platz. Czas wolny na Jarmarku
Bożonarodzeniowym. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
Wiedeń – Ringstrasse, Parlament, Ratusz, Hofburg, Katedra św. Szczepana, ulica Graben, Opera, Park z pomnikiem Straussa. Czas wolny na Jarmarku
Bożonarodzeniowym. Możliwość zorganizowania obiadu - koszt dodatkowy. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych
3 dzień:
Praga:
Zakończenie wycieczki w godzinach porannych.
MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

Jarmark Wiedeń

UWAGA: Możliwość zorganizowania wyjazdu na Jarmarki również do
innych europejskich miast np. Drezno, Budapeszt, Salzburg. Zapraszamy
również na Jarmark Bożonarodzeniowy do Krakowa.

Berlin:

CENA ZAWIERA:
przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, choroby przewlekłe,
NNW, opłaty drogowe oraz parkingi

Wiedeń:

CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika
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MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

MIASTO

Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 47 os.

dla 35 os.

155 PLN/os.
160 PLN/os.
180 PLN/os.

190 PLN/os.
195 PLN/os.
230 PLN/os.

dla 47 os.

dla 35 os.

185 PLN/os.
170 PLN/os.
155 PLN/os.

230 PLN/os.
210 PLN/os.
190 PLN/os.

dla 47 os.

dla 35 os.

200 PLN/os.
220 PLN/os.
255 PLN/os.

255 PLN/os.
275 PLN/os.
320 PLN/os.

www.odyseusz.com.pl

RZYM MEDIOLAN FLORENCJA LONDYN GRECJA PORTUGALIA GRUZJA

www.odyseusz.com.pl
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GRUZJA – 11 DNI
Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Wylot z Polski do Gruzji. Odbiór z lotniska, powitanie, kolacja i zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Odwiedziny wpisanej na listę UNESCO Katedry Bagrati następnie wyruszymy do monastyru Gelati. Kolejnym punktem dnia będzie interesująca Jaskinia Prometeusza, po czym wyruszymy do kanionu
Okatse. Po południu planowany jest spacer po Kutaisi. Obiadokolacja i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Wyjazd do Mestii, największej miejscowości zjawiskowego regionu Swanetia. Podczas podróży spędzimy czas w przepięknym Kanionie Martvili, zatrzymamy się przy zaporze Enguri, drugiej pod względem
wysokości zapory na świecie. Zakwaterowanie w hotelu następnie spacer po okolicy otoczonej monumentalnymi szczytami Kaukazu. Obiadokolacja i nocleg w Mestii. Opcjonalnie ognisko z widokiem na Kaukaz.
4 dzień:
Śniadanie. Kolejny dzień spędzimy w trekkingu pod lodowiec Czaaladi, wyruszamy zaraz po śniadaniu. Widoki otaczającego Kaukazu oraz klimat dziewiczej Swanetii z pewnością przypadną do gustu miłośnikom gór.
Odkryjemy mało znane sekrety Gruzji. Obiadokolacja i nocleg w Mestii.
5 dzień:
Śniadanie. Tego dnia zamienimy górskie lokacje, na słoneczne Batumi – perłę Morza Czarnego. Sławny kurort nadmorski zachwyca swoim klimatem oraz połączeniem nowoczesnej i postsowieckiej architektury.
Odwiedzimy wspaniały ogród botaniczny, wybierzemy się na spacer po nadmorskim bulwarze i oczywiście – odpoczniemy na plaży. Obiadokolacja i nocleg w Batumi.
6 dzień:
Śniadanie. Wyruszamy w podróż kierując się do Achalciche. Pojedziemy drogą widokową przez Sairme, znane uzdrowisko słynące z malowniczych krajobrazów, czystego górskiego powietrza i źródeł mineralnych i
termalnych. W miejscowości Achalciche odwiedzimy również odrestaurowaną twierdzę Rabati. Po południu wyruszymy do Wardzii, gdzie czeka nas nocleg i obiadokolacja.
7 dzień:
Śniadanie. Dzień dedykowany prawdziwym cudom Gruzji - osadom wykutym w litej skale. O poranku wyruszymy na zwiedzanie Wardzii, której widok i historia wzbudzają podziw. Następnie udamy się w kierunku
stolicy kraju Tbilisli. W trasie odwiedzimy park zdrojowy Borjomi, słynący ze źródeł wód leczniczych, miasto Gori – miejsce pochodzenia Jozefa Stalina, sławną Mtschete -poprzednią stolicę Gruzji oraz drugie skalne
miasto Uplisciche. W godzinach wieczornych powita nas zawsze gwarne i pełne życia Tbilisi. Obiadokolacja i nocleg w Tbilisi.
8 dzień:
Śniadanie. Naszym celem na ten dzień będzie monastyr Cminda Sameba - jeden z symboli kraju, którego zdjęcia zdobią okładki magazynów podróżniczych. Wyruszymy w drogę Gruzińską Drogą Wojenną odwiedzając
miejsca takie jak twierdza Ananuri oraz miasto Stepancminda, u podnóża góry Kazbek. Obiadokolacja i noclegiem w Tbilisi.
9 dzień:
Śniadanie. Poświęcimy ten dzień na odkrycie sekretów Tbilisi. W stolicy zwiedzimy znane zabytki oraz centrum miasta. Przewidywany jest czas wolny dla uczestników wyjazdu, w trakcie którego można będzie zrobić
zakupy pamiątek oraz towarów regionalnych. Wieczorem czeka nas wielka supra z pokazem gruzińskich tańców narodowych. Nocleg.
10 dzień:
Śniadanie. Kolejny dzień przypadnie do gustu miłośnikom wina - odwiedzimy sławny region winiarski - Kachetię. Podczas degustacji gruzińskich specjałów wsłuchamy się w historię o miejscu, w którym narodziła
się tradycja winiarstwa . Odwiedzimy miasteczko miłości Sighnaghi, po czym udamy się w kierunku starodawnego monastyru Bodbe. Obiadokolacja, i nocleg w Gori.
11 dzień:
Śniadanie. Poranek poświecimy na odpoczynek w regionie Kachetia. W drogę powrotną do Kutaisi udamy się w godzinach popołudniowych. Po drodze czekają nas oczywiście warte odwiedzenia atrakcje, w tym
miejsce magiczne i nietypowe - Cziatura. Obiadokolacja w Kutaisi, pożegnanie i transfer na lotnisko. Wylot do Polski.
CENA ZAWIERA:
transport (realizację programu na miejscu w Gruzji), 10 noclegów w hotelach **/*** lub w pensjonatach w
pokojach 2,3 osobowych z łazienkami, wyżywienie 10 śniadań i 9 obiadokolacji, kolacja złożona z tradycyjnych
gruzińskich dań z programem folklorystycznym, wino i inne gruzinskie domowe trunki, opiekę pilota oraz
lokalnego przewodnika, bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie KL, NNW oraz od chorób
przewlekłych,
CENA NIE ZAWIERA:
transferu na lotnisko i z lotniska w Polsce, (koszt w zależności od miejsca wylotu), kosztów biletu lotniczego oraz
bagażu, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1 – osobowego, taksy klimatycznej, płatnej na miejscu w
hotelu.

www.odyseusz.com.pl
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Opole
Wrocław
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 40 os.s.

2495 PLN/os.
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ATENY – 5 DNI
Akademia Ateńska

Akropol

Kanał Koryncki

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot do Aten. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg. Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów,
w pierwszym i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania lub będzie możliwość plażowania.
2 dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie Aten - w programie: Wzgórze Akropolu ze świątynią Ateny Partenos, Propyleje, Świątynia Ateny Nike oraz Erechtejon,
nowoczesne Muzeum Akropolu prezentujące starożytne skarby, antyczna agora – dawne miejsce spotkań oraz Teatr Dionizosa. Spacer przez białoniebieską dzielnicę Anafiotika, która przypomina najpiękniejsze miasteczka na greckich wyspach Centralna część miasta - zmiana warty przed Grobem
Nieznanego Żołnierza, ośmiokątna Wieża Wiatrów, świątynia Zeusa Olimpijskiego, Łuk Hadriana oraz Stadion Kali Marmaro, gdzie odbyły się
pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie. Ogrody Królewskie z pawilonem, w którym w 2004 r. Polska podpisała akces do Unii Europejskiej. Monastiraki –
tętniący życiem ateński bazar, znajdujący się tuż obok stanowisk archeologicznych. Plaka – rozrywkowa dzielnica miasta. Wieczorem powrót do hotelu i nocleg.
3 dzień:
Po śniadaniu wyjazd do Delf - miasta położonego u stóp gór Parnasu, gdzie w starożytności urzędowała słynna Pytia, która przepowiadała losy świata. Zwiedzanie
terenu wykopalisk: zbudowane na planie koła Tolos, źródło kastalskie, ruiny Świętego Kręgu – najbardziej magicznego miejsca w Delfach, Omfalos – kamień
szczęścia, wspaniały amfiteatr i posąg Woźnicy Delfickiego o onyksowych oczach. Następnie przejazd do Osios Lukas, gdzie znajduje się prawosławny klasztor
wpisany na listę UNESCO. Znajdujące się w klasztorze mozaiki są zaliczane do największych arcydzieł średniowiecza. Wieczorem powrót do hotelu i nocleg.
4 dzień:
Po śniadaniu czas wolny na plażowanie lub udział w wycieczce fakultatywnej. Wieczorem powrót do hotelu i nocleg.
Wycieczka fakultatywna: Argolida - zapraszamy na wycieczkę do Argolidy – krainy, z której pochodzili mityczni władcy Grecji. Przejazd nad Kanał
Koryncki – przesmyk łączący Morze Egejskie z Morzem Jońskim. Wejście na most widokowy rozciągający się nad Kanałem. Przejazd do Starego Koryntu,
który był jednym z największych miast starożytnej Grecji. Tu znajdowała się słynna Świątynia Afrodyty, w której kapłanki trudniły się sakralną prostytucją.
Tutaj też nauczał święty Paweł, a Korynt stał się jednym z pierwszych chrześcijańskich miast Europy. Przejazd do starożytnych Myken, których mitycznym władcą
był Agamemnon, zdobywca Troi. Ruiny mykeńskiej cytadeli oraz Skarbiec Atreusza, zwany również Grobowcem Agamemnona. Następnie przejazd
do Epidauros, gdzie znajdowała się Świątynia Asklepiosa - najważniejsze sanktuarium antycznej Grecji. Imponujące ruiny świętego kręgu, hotel dla
pielgrzymów, gimnazjon, święta droga z pomnikami wotywnymi kuracjuszy i stelami z opisami cudownych uzdrowień oraz wspaniale zachowany amfiteatr o
doskonałej akustyce.
Cena wycieczki to 30 € (cena zawiera przejazd autokarem oraz opiekę pilota i lokalnego przewodnika, cena nie obejmuje wstępów do zwiedzanych obiektów – ok. 30 €).
5 dzień:
Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.
CENA ZAWIERA:
4 noclegi w hotelu***, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowe z łazienkami, transfery w
Grecji lotnisko – hotel – lotnisko, transport autokarem do realizacji programu, 4 śniadania,
4 obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie KL, NNW,
CENA NIE ZAWIERA:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przelot na wybranej trasie, opłaty lotniskowe,
lokalnych przewodników, dopłaty do pokoju 1 – osobowego, wycieczki fakultatywnej w
4 dniu.

MIASTO

ILOŚĆ OSÓB

Opole
Wrocław
Poznań

dla 40 os.s.

995 PLN/os.

BARCELONA – 4 DNI
Barcelona - rondo

FC - Barcelona Camp Nou

Sagrada Familia Barcelona

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Transfer na lotnisko autokarem . Odprawa. Wylot. Przylot do Hiszpanii na lotnisko Girona. Przejazd autokarem do hotelu na Costa Brava. Zakwaterowanie
obiadokolacja i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Spacer po Lloret de Mar. Czas wolny na kąpiele słoneczne i plażowanie. Popołudniu możliwość zorganizowania rejsu do Tossa de Mar (koszt
dodatkowy). Obiadokolacja. Nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Przejazd autokarem do Barcelony, zwiedzanie z przewodnikiem. Zobaczymy kościół Sagrada Familia -jeden z najważniejszych symboli miasta,
La Rambla -serce miasta, najsłynniejszy deptak, który od Placu Catalunia zaprowadzi nas wprost do samego portu. Zawsze jest tu gwarno, kolorowo i bajecznie,
Paseig de Gracia – spacer najpiękniejszą ulicą miasta, przy której znajdują się kolorowe domy jak Casa Batllo i Casa Mila. Zwiedzanie Stadionu Camp Nou.
Następnie Wzgórze Montjuic - Mieszcząca się tu wioska olimpijska i stadion są wielką atrakcją a samo wzgórze stało się oazą zieleni niemal w samym centrum
miasta. Ze wzgórza rozpościera się widok na imponującą panoramę Morza Śródziemnego. Warto zostać na górze do wieczora, kiedy mają miejsce fantastyczne
pokazy magicznej fontanny, prawdziwe spektakle światła i dźwięku. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na lotnisko. Odprawa. Wylot. Przylot do Polski. Transfer autokarem. Zakończenie wycieczki.

CENA ZAWIERA:
transfery: lotnisko – hotel – lotnisko, autokar pod czas wycieczki do Barcelony, 3 noclegi
w hotelu*** na Costa Brava w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami, 3 śniadania, 3
obiadokolacje, ubezpieczenie KL, NNW oraz od chorób przewlekłych, opieka pilota,
turystyczny fundusz gwarancyjny,
CENA NIE ZAWIERA:
transferu na lotnisko i z lotniska w Polsce, (koszt w zależności od miejsca wylotu), kosztów MIASTO
biletu lotniczego oraz bagażu, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz lokalnych Opole
przewodników, rejsu statkiem do Tossa de Mar – koszt: 17 Euro/os. napojów do obiadokolacji, Wrocław
Poznań
dopłaty do pokoju 1 – osobowego, taksy klimatycznej, płatnej na miejscu w hotelu.
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FLORENCJA – 4 DNI
Florencja - most

Florencja widok miasta

Florencja widok miasta

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Transfer na lotnisko, odprawa i przelot do Florencji. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Florencja: zwiedzanie jednego z muzeów : Galeria del Academia, Marmurowy Dawid” lub Muzeum del Bargelo „David z brązu”. Czas wolny.
Popołudnie w Galerii Ufizzi. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Florencji wzgórze Michała Anioła, skąd roztacza się najlepszy widok na miasto. Oprócz samego wzgórza warto zobaczyć ogród
różany Giardino delle Rose. Następnie Bazylika San Miniato al Monte, jeden z najpiękniejszych romańskich budynków w Toskanii. Kolejnym punktem
będzie Park Boboli i Ogród Bardini są niedaleko od siebie. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie Florencji z przewodnikiem ok 3 godz., spacer po mieście. Zobaczymy m.in. -Palazzo Pitti (z zewnątrz), Ponte Vecchio, Plac Signorii,
Palazzo Vecchio. Wejście do Bazyliki Santa Maria del Fiore lub Santa Croce. Czas wolny na zakupy i lunch. Transfer na lotnisko we Florencji. Odprawa. Przylot do
Polski. Transfer autokarem. Zakończenie wycieczki.

CENA ZAWIERA:
transfery: lotnisko – hotel – lotnisko, 3 noclegi w hotelu*** we Florencji w pokojach 2,3
osobowych z łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie KL, NNW oraz od
chorób przewlekłych, opieka pilota, turystyczny fundusz gwarancyjny,
CENA NIE ZAWIERA:
transferu na lotnisko i z lotniska w Polsce, (koszt w zależności od miejsca wylotu), kosztów MIASTO
biletu lotniczego oraz bagażu, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz lokalnych Opole
przewodników, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1 – osobowego, taksy Wrocław
klimatycznej.
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 40 os.s.

1035 PLN/os.

RZYM – 4 DNI
Koloseum

Rzym - Forum Romanum

Watykan Bazylika św. Piotra

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Transport autokarem na lotnisko. Odprawa. Przelot do Rzymu. Transfer autokarem do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Rzymu i zwiedzanie Rzymu Romantycznego: Plac Hiszpański i Schody Hiszpańskie, Piazza Colonna, Fontanna di Trevi, kościół Santa Maria
Sopra Minerva, plac Navona, Campo dei Fiori, Piazza Mattei – Fontana delle Tartarughe, przejście obok głównej synagogi rzymskiej, Teatru Marcellusa, urocze
uliczki wyspy Tiberina, zakończenie spaceru w dzielnicy Trastevere (Zatybrze) – barwnym fragmencie miasta znanym z restauracji i nocnego życia. Powrót do
hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Watykanu. Zwiedzanie: Muzeum Watykańskie i Kaplica Sykstyńska, bazylika św. Piotra - indywidualna modlitwa przy grobie Ojca
św. Jana Pawła II, Groby Papieskie. Czas wolny. Przejazd do Rzymu. Zwiedzanie Rzymu Starożytnego: plac Wenecki, Panteon, Forum Trajana, Kapitol, Forum
Romanum, więzienie Mamertyńskie, Łuk Konstantyna oraz Koloseum i Palatyn z zewnątrz. Czas wolny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Rzymu. Zwiedzanie: bazylika św. Jana na Lateranie, bazylika Santa Maria Maggiore. Przejazd na lotnisko.
Odprawa. Wylot. Przylot do Polski. Transfer autokarem. Zakończenie wycieczki.

CENA ZAWIERA:
transfery: lotnisko – hotel – lotnisko, 3 noclegi w hotelu*** w Rzymie w pokojach 2,3
osobowych z łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie KL, NNW oraz od
chorób przewlekłych, opieka pilota, turystyczny fundusz gwarancyjny,
CENA NIE ZAWIERA:
transferu na lotnisko i z lotniska w Polsce, (koszt w zależności od miejsca wylotu), kosztów
biletu lotniczego oraz bagażu, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz lokalnych MIASTO
przewodników, napojów do obiadokolacji, komunikacji miejskiej, dopłaty do pokoju 1 – Opole
Wrocław
osobowego, taksy klimatycznej, płatnej na miejscu w hotelu.
Poznań
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LONDYN – 5 DNI
Londyn - miasto

Londyn Eye

Tower Bridge

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Transfer autokarem na lotnisko. Odprawa. Wylot. Przelot do Londynu na lotnisko. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja.
2 dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie Londynu (poruszamy się metrem) : m.in. Most Westminsterski, Opactwo Westminsterskie – miejsce spoczynku oraz koronacji królów
Anglii, Par¬lament, najsłynniejsza dzwonnica świata ze słynnym zegarem Big Ben, Downing Street – siedziba premierów brytyjskich. Przejażdżka na London
Eye – największym na świecie diabelskim kole. Obiadokolacja. Przejazd do hotelu , nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Przejazd do centrum, dalsze zwiedzanie Londynu (poruszamy się metrem) : 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, spa¬cer po Piccadilly Circus, Chinatown,
Soho, następnie Covent Garden – słynna opera i teatr królew-ski.Obiadokolacja. Przejazd do hotelu ,nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Przejazd do centrum. Dalszy ciąg zwiedzania Londynu (poruszamy się metrem) : m.in. Twierdza londyńska Tower of London oraz skar¬biec
koronny, most Tower Bridge, spacer przez City – dzielnicę londyńskiej finansjery do St. Paul’s Cathedral, Oxford Street – centrum handlowe Londynu. Możliwość
zorganizowania rejsu statkiem do Greenwich - spacer po parku do obserwatorium, południk zerowy. Obiadokolacja. Przejazd do hotelu na nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Muzeum Figur Woskowych MaddameTussaud’s (poruszamy się metrem). Czas wolny na zakupy i obiad we własnym zakresie. Przejazd na lotnisko.
Odprawa. Wylot. Przelot do Polski. Transfer z lotniska autokarem. Zakończenie wycieczki.

CENA ZAWIERA:
transfery: lotnisko – hotel – lotnisko, 4 noclegi w hotelu*** w okolicach Londynu w pokojach
2,3 osobowych z łazienkami, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, ubezpieczenie KL, NNW oraz od
chorób przewlekłych, opieka pilota, turystyczny fundusz gwarancyjny
CENA NIE ZAWIERA:
transferu na lotnisko i z lotniska w Polsce, (koszt w zależności od miejsca wylotu), kosztów
biletu lotniczego oraz bagażu, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz lokalnych MIASTO
przewodników, komunikacji miejskiej (metro – Londyn), napojów do obiadokolacji, dopłaty Opole
Wrocław
do pokoju 1 – osobowego, taksy klimatycznej, płatnej na miejscu w hotelu.
Poznań

ILOŚĆ OSÓB

dla 40 os.s.

1450 PLN/os.

PORTUGALIA – 6 DNI
Fatima

Lisbona

Porto

Ramowy program wycieczki:
1 dzień:
Transfer na lotnisko. Odprawa. Wylot do Porto. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie Porto z przewodnikiem. Zobaczymy najważniejsze zabytki tego miasta : przede wszystkim Stare Miasto wpisane na listę światowego
dziedzictwa zabytków UNESCO, nabrzeże Ribeira, kościół św. Franciszka oraz wizyta w bodegach. Poznamy proces produkcji tego najsłynniejszego portugalskiego
trunku a także będzie okazja do degustacji. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Lizbony, zwiedzanie z przewodnikiem. Poznamy najpiękniejsze dzielnice miasta wraz z zabytkami jak : Dzielnica Belem gdzie
zobaczymy Wieżę Belem, Pomnik Odkrywców na brzegu rzeki Tag przypominający o czasach największej świetności Portugalii, poświęcony żeglarzom,
odkrywcom, naukowcom i misjonarzom .Klasztor Hieronimitów symbol podzięki za szczęśliwą wyprawę Vasco da Gama do Indii. Baixa – dolne miasto Lizbony,
miejsce spotkań mieszkańców z łukiem triumfalny przy Rua Augusta oraz Alfama najstarsza z dzielnic miasta, spacerując zobaczymy słynne domy ozdabiane
azulejos, Katedrę Se i wznoszący się nad miastem zamek Św. Jerzego. Następnie Chiado, elegancka dzielnica Lizbony. Przejazd do hotelu w okolicach Lizbony.
Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Spacer po plaży w Nazare. Czas wolny. Przejazd do Fatimy. W ośrodku kultu maryjnego odwiedzimy Bazylikę de Rosario, Kościół Trójcy Przenajświętszej
oraz Kaplicę Objawień konsekrowaną przez Papieża Jana Pawła II w 1982 r. Istnieje możliwość udziału w wieczornej procesji maryjnej. Zakwaterowanie w hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Przejazd w stronę Porto. Po drodze wstąpimy do Coimbrii, niegdyś stolicy Lizbony miasta znanego głównie jako ośrodek akademickiego życia
w Portugalii, spacer po mieście. Następnie przejazd do Aveiro, miasteczko portowe znanego głównie z kolorowych domów z płytek ceramicznych azulejos.
Przejazd do hotelu w okolicy Porto na obiadokolację i nocleg.
6 dzień:
Wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko i wylot z Porto. Przylot do kraju. Transfer z lotniska. Zakończenie wycieczki.
CENA ZAWIERA: •
transfery: lotnisko – hotel – lotnisko, 5 noclegów w hotelu*** w w pokojach 2,3
osobowych z łazienkami, 4 śniadania, 5 obiadokolacji, ubezpieczenie KL, NNW oraz od chorób
przewlekłych, opieka pilota, turystyczny fundusz gwarancyjny.
MIASTO
CENA NIE ZAWIERA:
transferu na lotnisko i z lotniska w Polsce, (koszt w zależności od miejsca wylotu), kosztów Opole
biletu lotniczego oraz bagażu, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz lokalnych Wrocław
przewodników, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1 – osobowego, taksy Poznań
klimatycznej.
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CZARNOGÓRSKA PRZYGODA
9/10 dni cena 1495 zł/os.
CZARNOGÓRSKA PRZYGODA
11/12 dni cena 1765 zł/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.

55

