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Andaluzja
na styku
kontynentow
– 5 dni

Mili Państwo!

Witamy Was nowi i odświeżeni katalogiem wyjazdów dla dorosłych. Przyznajemy, że
w tym roku w związku z sytuacją w naszej branży musieliśmy stanąć na wysokości
zadania i zaproponować Wam w pełni bezpieczne, ale przede wszystkim konkurencyjne
i atrakcyjne wyjazdy po Polsce. W tym roku, stawiając Wasze bezpieczeństwo na
pierwszym miejscu, stawiamy na nasz kraj. Na pewno zauważycie, że poszerzamy nasz
zasięg o kolejne miasta Polski. Znajdziecie tutaj mnóstwo propozycji na tematyczne
wyjazdy dla grup zarówno w Polsce jak i za granicą. Dla wielbicieli słońca – poszerzyliśmy
naszą ofertę wyjazdów wypoczynkowych!
Nasz kompetentny i sympatyczny zespół niezmiennie od 1998 roku staje na wysokości
zadania i proponuje wyjazdy integracyjne, pobytowe i objazdowe.
Niniejszy katalog stanowi jedynie przedsmak możliwości turystycznych, które jesteśmy
w stanie Wam zapewnić. Jeżeli jesteście ciekawi pozostałych programów jesteście

— RA M O W Y P R O G RA M W Y C IE C Z K I —
1 dzień:
Zbiórka na lotnisku w Polsce. Przelot do Malagi, przejazd do hotelu na wybrzeżu, spacer lub pół
dnia w Maladze – zwiedzanie Starego Miasta (w zależności od godziny przylotu), obiadokolacja
w hotelu, nocleg.
2 dzień:
Wczesne śniadanie. Przejazd do Kordoby, zwiedzanie. Spacer mostem na rzece Gwadalkiwir,
następnie słynny czerwony meczet Mezquita. Przejazd i wejście do Medina Azahara – ruin
arabskiego kompleksu pałacowego. Powrót do Malagi. Spacer po malowniczej starówce: katedra,
zamek na wzgórzu Gibralfaro – przykład muzułmańskiej architektury obronnej, z którego przy
dobrej pogodzie widać Góry Atlas i Gibraltar. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Wyjazd do Grenady, miasta znanego jako ostatni bastion Maurów. Zwiedzanie
ogromnego zespołu pałacowo – ogrodowego Alhambry. Spacer po ogrodach Generalife,
galeriach pałacowych i słynnych dziedzińcach. Albaicín – najstarsza i największa mauretańska
dzielnica Hiszpanii. Czas wolny w punkcie widokowym. Zwiedzanie katedry Santa María de
la Encarnación i przylegającej do niej Capilla Real. Powrót do hotelu, czas na kąpiele morskie
i słoneczne, obiadokolacja i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Sewilli. Spacer po mieście: Plac Hiszpański z ceramicznymi płytkami

CENA*: 1390 zł/os.
*przy 47 uczestnikach płatnych

W związku z wymaganą wcześniejszą rezerwacją
biletów do Alhambry, nie ma gwarancji wejścia do
obiektów pałacowych. W wyjątkowych sytuacjach
zwiedzamy tylko ogrody Generalife.

Cena zawiera:
•

opiekę pilota polskiego

•

transfery w Hiszpanii, transport podczas

– dawnym pałacu króla, perełce architektury stylu mudéjar z niesamowitymi ogrodami
i wnętrzami. Powrót na starówkę, czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. W zależności od godzin wylotu, czas na ostatnie kąpiele morskie i słoneczne lub
wykwaterowanie. Wyjazd na lotnisko, wylot z Malagi do Polski. Zakończenie wycieczki.

zapraszamy do kontaktu! Razem stworzymy coś wyjątkowego!

Życzymy udanego wypoczynku
Sławomir Piechowicz i Krzysztof Sonik
Wraz z zespołem Biura

realizacji programu zwiedzania,
•

4 noclegi w hotelu ***, 4 śniadania,
4 obiadokolacje

•

ubezpieczenie NNW, KL, od chorób
przewlekłych

•

składkę na TFG, wszystkie opłaty
drogowe i parkingi

Cena nie zawiera:
•

kosztów nie ujętych w ofercie

•

kosztu przelotu – po stronie klienta

•

obligatoryjnych przewodników
w atrakcjach: ALHAMBRA 190€ po

i dekoracjami – wizytówka miasta, stara żydowska dzielnica Santa Cruz z jej tajemniczymi
zaułkami, Dom Piłata. Dalsze zwiedzanie miasta: katedra NMP, wieża Giralda, wizyta w Alkazar

z innego miasta,, lub Wasz zmysł podróżnika ma ochotę na zupełnie inny kierunek –

angielsku +50€ język polski/grupa
•

Biuro Podróży Odyseusz S.C Sławomir Piechowicz, Krzysztof Sonik

biletów wstępu, kosztów ich
wcześniejszej rezerwacji, oraz biletów
komunikacji miejskiej podczas realizacji
programu – orientacyjny koszt za całość

Władysława Reymonta 22,

wycieczki@odyseusz.com.pl

30–059 Kraków

ok 100€/os (do wyboru)

12 428 02 20, 12 428 02 22

www.odyseusz.com.pl

SpiS

t r e śc i

WYCIECZK I JE D N OD NI OWE , ZAG RANI C ZNE , P RZE JAZD N OC N Y

Wycieczki ekspresowe (przejazd nocny):
–Praga, Berlin, Drezno express 
–Wiedeń, Salzburg, Bratysława, Budapeszt, Lwów express 

5

–Dolina Wachau – 3 dni NOWOŚĆ! 

21

6

–Wiedeń – Morawski Kras – 3 dni 

21

–Karlove Vary – Franciszkowe Łaźnie – Praga – 3 dni 

21

–Budapeszt – Esztergom – Szentendre – 3 dni 

22

Wycieczki krajowe:

PRAGA EXPRESS
PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd w kierunku Czech.
2 dzień: Przyjazd do Pragi w godzinach porannych, spacer po mieście rozpoczniemy od Klasztoru na Strachovie,

–Sandomierz 2 lub 3 dni 

7

–Czechy: krajobrazy i zamki – 3 dni 

22

–Pieniny – Krościenko – Szczawnica –  2 lub 3 dni

7

–Czeska Szwajcaria– 3 lub 4 dni NOWOŚĆ! 

22

–Zakopane z biesiadą – 2 dni 

7

–Wiedeń – Budapeszt – 4 dni 

24

–Beskid Śląski 2 lub 3 dni 

8

–Berlin – Poczdam – Tropical Island – 4 dni 

24

–Krynica – 2 lub 3 dni 

8

–Serce Niemiec – Góry Harz – 4 dni NOWOŚĆ! 

24

–Szlakiem Renesansu – 3 dni 

8

–Lodowy świat: Austria i Salzburg – 4 dni 

25

–Kraków – Oświęcim – Wadowice – Wieliczka – 3 dni

11

–Bawaria: Zamki Ludwika II – 5 dni 

25

–Kraków – Ojców – Wieliczka – 3 dni 

11

–Litwa – Łotwa–Estonia–  5 dni 

25

miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

–Kraków – Bochnia – Nowy Wiśnicz – 3 dni 

11

–Kraje Beneluksu – 5 dni 

26

Kraków

200 zł/os.

250 zł/os.

–Karkonosze – 3 dni 

12

–Perły Rumunii – 5 dni 

26

Katowice

190 zł/os.

230 zł/os.

–Góry Świętokrzyskie – 3 dni

12

–Pojezierze Meklemburskie: Dania – Spreewald – 5 dni 

26

Rzeszów

240 zł/os.

310 zł/os.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów oraz rejsu – około 600 CZK/os. system tour

12

–Austria: Lodowiec i Wodospady Krimml – 5 dni 

27

255 zł/os.

320 zł/os.

guide (obowiązkowe) – koszt: 15 PLN/os.

–Bieszczady z Zamkiem w Łańcucie – 3 dni

Warszawa

–Wrocław: Zamki Dolnego Śląska – 3 dni

13

–Do korzeni: Litwa z mierzeją Kurońską – 5 dni 

27

Wrocław

170 zł/os.

210 zł/os.

–Tajemnicze podziemie Gór Sowich – 3 dni NOWOŚĆ! 

13

–Londyn klasycznie – 5 dni 

27

–Warszawa – 3 dni 

13

–Lazurowe wybrzeże – 6 dni 

31

–Łódź – Termy Uniejów – 3 dni 

14

–Włochy: Liguria – Cinque Terre – Toskania – 6 dni 

31

PROGRAM WYCIECZKI:

–Poznań – Rogalin – Gniezno – 4 dni 

14

–Mediolan i włoskie jeziora – 6 dni

32

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd w kierunku Niemiec.

–Ciechocinek – Toruń –Licheń – 4 dni 

14

–Austria – Szwajcaria – Lichtenstein – Niemcy –  6 dni 

32

2 dzień: Przyjazd do Berlina w godzinach porannych, spacer po Berlinie, w trakcie którego zobaczymy m.in

–Trójmiasto– Malbork – 4 dni 

15

–Niemcy i Wodospady Renu – 6 dni  

32

Parlament Niemiecki – Reichstag, Gendarmenmarkt, ulica Unter den Linden, Uniwersytet Humbold-

–Mazury cud natury – 4 dni 

15

–Alpejska przygoda Włochy i Szwajcaria – 6 dni 

33

ta, Opera Berlińska, Katedra św. Jadwigi, Neue Wache, Nikolaiviertel, Alexanderplatz, wieża telewi-

–Szwajcaria i Jezioro Bodeńskie – 6 dni 

33

zyjna, Katedra Berlińska, Mur Berliński, Brama Brandenburska, Checkpoint Charlie. Wyjazd z Berlina

następnie Hradczany – Loreta, Nowy Świat, Hrad – Katedra św. Wita, Zamek, Złota Uliczka. Mała Strana
– Pałac Waldsteina, Kościół św. Mikołaja, Rynek Małostrański, Most Karola. Spacer po dawnej żydowskiej
dzielnicy Josefov, gdzie zobaczymy zachowane synagogi (m.in. Wysoka, Klausa, Hiszpańska). Następnie
udamy się na Stare Miasto, gdzie zobaczymy m.in Rynek, ratusz z zegarem Orloy, Pomnik Husa, Kościół
Matki Boskiej przed Tynem, ul. Celetna, Brama Prochowa, secesyjny Dom Miejski, Karolineum. Możliwość zorganizowania rejsu po Wełtawie. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
ilość osób

3 dzień: Zakończenie wycieczki we wczesnych godzinach rannych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem (WC, AC) oraz opłaty drogowe i parkingowe, opiekę pilota–przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW oraz od chorób przewlekłych.

BERLIN EXPRESS

–Paryż klasycznie – 6 dni 

34

w godzinach późnowieczornych, nocny przejazd do Polski.

–Geoturystyka dla początkujących – 3 dni NOWOŚĆ! 

15

–Uroki Północnych Włoch – 7 dni 

34

3 dzień: Zakończenie wycieczki we wczesnych godzinach rannych.

–Kotlina Kłodzka z Pragą – 3 dni 

16

–Bajkowa Słowenia – 6 dni 

36

miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem (WC, AC) oraz opłaty drogowe i parkingowe, opiekę pilo-

–Wrocław – Drezno – 3 dni 

16

–Umbria: Zielone Serce Włoch – 7 dni

36

Kraków

215 zł/os.

270 zł/os.

ta–przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW oraz od chorób przewlekłych

–Karkonosze z Dreznem – 3 dni 

16

–Historia i teraźniejszość Wyspa Krk – 6 dni 

37

Katowice

200 zł/os.

250 zł/os.

18

–Zapach Toskanii – 7 dni 

37

Rzeszów

255 zł/os.

325 zł/os.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów oraz przewodnika – około 30€/os. system

–Wyspa Bornholm – Szczecin – Międzyzdroje – 4 dni 
–Szczecin – Świnoujście – Kopenhaga – 5 dni 

18

–Bella Italia – 7 dni 

39

Warszawa

220 zł/os.

280 zł/os.

–Winnym szlakiem: Valtice – Lednice – 2 dni 

18

–Kraina Słońca: Czarnogóra i Albania – 8 dni 

39

Wrocław

165 zł/os.

210 zł/os.

–Hiszpania – 9 dni 

45

–Italia wzdłuż Adriatyku – 10 dni 

45

DREZNO EXPRESS

Wycieczki krajowo – zagraniczne:

Wycieczki zagraniczne:

ilość osób

tour guide (obowiązkowe) – koszt: 15 PLN/os.

–Czeskie zamki: Krumlov i Budziejowice – 3 lub 4 dni 

19

–Francja – Hiszpania – 10 dni 

46

PROGRAM WYCIECZKI:

–Bratysława, Wiedeń i winnice – 3 dni 

19

–Jarmarki Bożonarodzeniowe – 3 dni 

46

1 dzień: W Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd w kierunku Czech.

–Praga – Morawski Kras – 2 lub 3 dni 

19

–Drezno – Miśnia – Szwajcaria Saksońska – 3 dni 

20

Wycieczki samolotowe str. 42–46

–Winnym szlakiem: Termy Laa an der Thaya – 3 dni 

20

–Wycieczki promowe 

48–51

–Nie ma jak Lwów – 3 dni 

20

–Wczasy

52–55

2 dzień: Przejazd do Drezna, zwiedzanie rozpoczniemy od Großer Garten – największego barokowego parku
w mieście. Następnie szklana manufaktura (z zewnątrz) słynąca z produkcji Volkswagena Phaeton. Przejazd do centrum komunikacją miejską, kontynuacja zwiedzania starego miasta – nowa synagoga, Albertinium, Opera Sempera, barokowy Pałac Zwinger, Pałacu Taschenberg, zamek Drezdeński, Schlosstrasse,
neumarkt z Kościółem Marii Panny i wiele innych. Możliwość zorganizowania rejsu po Łabie – koszt dodatkowy. Wyjazd w kierunku Polski w godzinach wieczornych, nocny powrót.

WAŻN E

3 dzień: Zakończenie wycieczki we wczesnych godzinach rannych.

IN FO R M AC JE

ilość osób
miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem (WC, AC) oraz opłaty drogowe i parkingowe, opiekę pilo-

200 zł/os.

240 zł/os.

Katowice

ta–przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW oraz od chorób przewlekłych.

180 zł/os.

220 zł/os.

Rzeszów

240 zł/os.

300 zł/os.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów oraz rejsu, przewodnika – około 35 €/os.

Warszawa

230 zł/os.

290 zł/os.

Wrocław

155 zł/os.

180 zł/os.

Pilot-przewodnik: W trakcie każdej wycieczki opiekuje się

Ceny: Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany cen wycie-

Państwem pilot-przewodnik, którego zadaniem jest także re-

czek w przypadku wzrostu kosztów transportu, opłat urzę-

alizacja programu wycieczki. W niektórych miejscowościach

dowych, podatków lub opłat należnych za usługi takie jak:

i obiektach obligatoryjne jest wynajęcie przewodnika lokalne-

lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach

go, co jest dodatkowo płatne. Pilotom-przewodnikom prosi-

morskich lub lotniczych, wzrostu kursów walut (zgodnie

WIEDEŃ EXPRESS

my na bieżąco (również w formie pisemnej) zgłaszać wszelkie

z Ustawą z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i po-

PROGRAM WYCIECZKI:

reklamacje dotyczące realizacji programu i jakości świadczeń.

wiązanych usługach turystycznych tekst jedn. Dz.U. 2019,

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy i Austrię.

Pilot może zmieniać kolejność realizacji programu i nie opro-

poz. 2361, z późniejszymi zmianami). Możliwy jest wzrost cen

2 dzień: Przyjazd do Wiednia w godzinach porannych. Zwiedzanie z przewodnikiem: Hunderwasserhaus,

wadza po obiektach muzealnych. Program turystyczny może

niektórych wycieczek w okresie weekendu majowego oraz

spacer po starym mieście, malownicze uliczki starego Wiednia, Ratusz, dom Mozarta, Katedra św.

być realizowany środkami komunikacji publicznej.

Bożego Ciała.

Stefana, kolumna morowa. W trakcie pobytu zobaczymy m.in pałac władców Austrii Schonbrunn

Bilety wstępu, przewodnicy lokalni oraz zestawy słuchawko-

Ubezpieczenia: Każdy uczestnik wycieczki w BP Odyseusz jest

w godzinach wieczornych.

system tour guide (obowiązkowe) – koszt: 15 PLN/os.

– letniej rezydencji Habsburgów. Spacer po zespole pałacowym oraz ogrodach. Wyjazd z Wiednia
we: Aktualne ceny wstępów oraz usług lokalnych przewodni-

ubezpieczony w firmie SIGNAL IDUNA na kwoty: kraj – NNW

ków, będą ustalane każdorazowo przy zamówieniu wycieczki

10000 PLN/os., zagranica: KL 20000 €/os., koszt ratownictwa:

z uwagi na ich częstotliwość zmian. Zachęcamy do korzysta-

6000€/os., NNW 15000 PLN/os., OC: 30000 €/os. Organizator zale-

3 dzień: Zakończenie wycieczki we wczesnych godzinach rannych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem (WC, AC) oraz opłaty drogowe i parkingowe, opiekę piloilość osób
miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

ta–przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW oraz od chorób przewlekłych, TFG – Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

nia z zestawów słuchawkowych, które są doskonałym udogod-

ca wszystkim uczestnikom wycieczek zawarcie umowy ubezpie-

Kraków

215 zł/os.

265 zł/os.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika – około 30 €/os.

nieniem podczas zwiedzania.

czenia od kosztów rezygnacji z imprezy lub przerwania podróży.

Katowice

200 zł/os.

245 zł/os.

system tour guide (obowiązkowe) – koszt: 15 PLN/os

Rzeszów

250 zł/os.

315zł/os.

Warszawa

280 zł/os.

350 zł/os.

Wrocław

215 zł/os.

270 zł/os.

wycieczki szyte na twoją miarę | 5

WYCI ECZK I JEDNODNI OWE, ZAGRANI CZNE, PRZEJAZ D N OCN Y

WYCIEC Z KI K r a jow e K I L K U DNI OWE

SANDOMIERZ – 2 LUB 3 DNI

SALZBURG EXPRESS

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Kurozwęki: Pałac oraz przejażdżka do zagrody bizonów. Baranów

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd w kierunku Austrii.

Sandomierski: zamek renesansowy. Sandomierz: Rynek, renesansowy Ratusz, Brama Opatowska,

2 dzień: Przyjazd do Salzburga w godzinach porannych, spacer po mieście – pałac biskupi Mirabell, Getreidegas-

Katedra, Podziemna Trasa Turystyczna, Zamek, Wąwóz Królowej Jadwigi. Możliwość rejsu statkiem

se – jedna z najstarszych i najpiękniejszych ulic miasta, Dom Mozarta, Opactwo Św. Piotra, Katedra Św.

po Wiśle. Przejazd na obiadokolację i nocleg. Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.

Ruprechta, katakumby, Residentzplatz, pomnik Mozarta. Wjazd kolejką linową do twierdzy Hochensal-

2 dzień: Śniadanie. Ćmielów: fabryka porcelany. ukazanie procesu powstawania porcelanowych arcydzieł,

zburg, panorama miasta z widokiem na alpejskie szczyty. Wyjazd z Salzburga w godzinach wieczornych.
ilość osób

zakupy w firmowym sklepie. Krzemionki Opatowskie: kopalnia krzemienia pasiastego, przejście

3 dzień: Zakończenie wycieczki we wczesnych godzinach rannych.

miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

295 zł/os.

375 zł/os.

Katowice

280 zł/os.

355 zł/os.

Rzeszów

325 zł/os.

415 zł/os.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów oraz przewodnika, – około 35€/os. system

Warszawa

350 zł/os.

440 zł/os.

tour guide (obowiązkowe) – koszt: 15 PLN/os.

Wrocław

280 zł/os.

350 zł/os.

podziemnym korytarzem, muzeum. Ujazd: monumentalne ruiny zamku Krzyżtopór. Zakończenie

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem (WC, AC) oraz opłaty drogowe i parkingowe, opiekę pilota–

wycieczki w godzinach wieczornych.

przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW oraz od chorób przewlekłych, TFG – Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

BUDAPESZT EXPRESS

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

270 zł/os.

310 zł/os.

Katowice

285 zł/os.

325 zł/os.

Rzeszów

270 zł/os.

310 zł/os.

Warszawa

285 zł/os.

330 zł/os.

Wrocław

330 zł/os.

390 zł/os.

miasto

ilość osób

3 dzień ( opcja): Busko Zdrój: zwiedzanie uzdrowiska, Dom Zdrojowy. Solec Zdrój: pobyt na basenach termalnych z wodą mineralną – i jedynym w Polsce basenem siarczkowym.
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.

PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd w kierunku Węgier.

PODANE CENY DOTYCZĄ
WYCIECZKI DWUDNIOWEJ

2 dzień: Przyjazd do Budapesztu w godzinach porannych, spacer po mieście rozpoczniemy od Wzgórza zamkowego położonego w dzielnicy Buda położonej na zachód od Dunaju. Wzgórze zamkowe, Pałac
Aleksandra, teatr zamkowy, plac Disz, kościół Macieja, baszta rybacka. Przejście do dzielnicy Peszt,
spacer – most Łańcuchowy łączący Budę i Peszt, Węgierska Akademia Nauk, Parlament, Plac Wolno-

PIENINY – KROŚCIENKO – SZCZAWNICA – 2 LUB 3 DNI

ści z budynkiem telewizji, Bazylika św. Stefana, Vaci Ucta, Pałac Vigadó, Plac Vorosmartyego. Przejazd
zabytkową linią metra na Plac Bohaterów. Wyjazd w kierunku Polski w godzinach wieczornych.

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

3 dzień: Zakończenie wycieczki we wczesnych godzinach rannych.

dla 47 os.

dla 35 os.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem (WC, AC) oraz opłaty drogowe i parkingowe, opiekę pilo-

Kraków

180 zł/os.

220 zł/os.

ta–przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW oraz od chorób przewlekłych, TFG – Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Katowice

200 zł/os.

250 zł/os.

Rzeszów

195 zł/os.

240 zł/os.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów oraz lokalnego przewodnika, – około 7000

Warszawa

195 zł/os.

240 zł/os.

Wrocław

190 zł/os.

190 zł/os.

ilość osób

miasto

1 dzień: W
 yjazd 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 Naro-

HUF/os. system tour guide (obowiązkowe) – koszt: 15 PLN/os.

dowego. Szczawnica: wyjazd kolejką na Palenicę, degustacja wód mineralnych, czas wolny. Wyjazd
w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych.
3 dzień ( opcja): Piesza wędrówka na Trzy Korony lub Sokolicę oraz odwiedzimy Tłocznię Maurer.

BRATYSŁAWA EXPRESS

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie, 1 obiado-

dla 47 os.

dla 35 os.

kolację, opiekę pilota–przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

Kraków

230 zł/os.

265 zł/os.

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

Katowice

230 zł/os.

265 zł/os.

wieczoru integracyjnego z kapelą góralską.

Rzeszów

230 zł/os.

265 zł/os.

katedra Św. Marcina, ul. Michalska, Brama Michalska, Ratusz, Pałac Prymasowski, plac Hviezdosława,

Warszawa

290 zł/os.

340 zł/os.

Teatr Narodowy, Pałac Palficho, kościół Franciszkański, kościół Jezuitów. Dla chętnych rejs statkiem

Wrocław

275 zł/os.

320 zł/os.

PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd w kierunku Słowacji.
2 dzień: Przyjazd do Bratysławy w godzinach porannych, spacer po starym mieście – zabytkowa starówka,

miasto

ilość osób

do dzielnicy Devin. Czas wolny. Zapraszamy również do skorzystania z miejscowych kulinarnych specjałów – pieczone kiełbasy, pieczenie, gulasz, wino i piwo z królewskiego browaru. Wyjazd w kierunku

PODANE CENY DOTYCZĄ
WYCIECZKI DWUDNIOWEJ

Polski w godzinach wieczornych.
ilość osób

3 dzień: Zakończenie wycieczki we wczesnych godzinach rannych.

miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

190 zł/os.

230 zł/os.

Katowice

175 zł/os.

215 zł/os.

Rzeszów

210 zł/os.

265 zł/os.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów oraz lokalnego przewodnika – około 25€/os.

Warszawa

245 zł/os.

315 zł/os.

system tour guide (obowiązkowe) – koszt: 15 PLN/os.

Wrocław

230 zł/os.

280 zł/os.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem (WC, AC) oraz opłaty drogowe i parkingowe, opiekę

ZAKOPANE Z BIESIADĄ GÓRALSKĄ – 2 LUB 3 DNI

pilota–przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW oraz od chorób przewlekłych.

PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: W
 yjazd 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 do-

LWÓW EXPRESS

datkowo), Wąwóz Kraków – skalny wąwóz utworzony w wapieniach po zawaleniu się stropu jaskini.
Przejazd do ośrodka, biesiada góralska z kapelą w szałasie regionalnym, nocleg.

PROGRAM WYCIECZKI:

2 dzień: Śniadanie. Zakopane: Krupówki – jeden z najsłynniejszych deptaków w Polsce, cmentarz na Pękso-

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd w kierunku Ukrainy.

wym Brzyzku, gdzie spoczywają zasłużeni dla miasta, kultury polskiej i Tatr. Wyjazd kolejką linowo–te-

2 dzień: Przyjazd do Lwowa: – zwiedzanie Starego Miasta, Budowle obronne, kościół OO. Jezuitów, pomnik

renową na Gubałówkę. Murzasichle: wizyta w Izbie Regionalnej „U Gąsienicy” na ponadgodzinnym

założyciela miasta Króla Danyły, Ratusz, Rynek Główny, apteka – muzeum z lampą Łukasiewicza, pomnik Adama Mickiewicza, Prospekt Swobody, pomnik Tarasa Szewczenki, Teatr Opery Lwowskiej,

dla 35 os.

Kraków

330zł/os.

375 zł/os.

Katowice

330 zł/os.

375 zł/os.

Rzeszów

330 zł/os.

375 zł/os.

3 dzień: Zakończenie wycieczki we wczesnych godzinach rannych.

Warszawa

380 zł/os.

440 zł/os.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem (WC, AC) oraz opłaty drogowe i parkingowe, opiekę

Wrocław

365 zł/os.

420 zł/os.

Czarna Kamienica, Pałac Jana III Sobieskiego, najstarszy Hotel na Starym Mieście – Hotel George
Dzielnica Ormiańska z Katedrą, Katedra Łacińska. Cmentarz Orląt Lwowskich – wyjątkowe miejsce
dla dziejów Polski, kwatera obrońców Lwowa. W godzinach wieczornych wyjazd do Polski.

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

160 zł/os.

195 zł/os.

Katowice

175 zł/os.

220 zł/os.

Rzeszów

140 zł/os.

165zł/os.

Warszawa

180 zł/os.

225 zł/os.

Wrocław

160 zł/os.

195 zł/os.

miasto

ilość osób
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spotkaniu z muzyką i humorem góralskim. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w go-

dla 47 os.

ilość osób

miasto

pilota–przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW oraz od chorób przewlekłych.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów oraz przewodnika – około 40 PLN/os. system
tour guide (obowiązkowe) – koszt: 15 PLN/os.

dzinach wieczornych.
3 dzień ( opcja): 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 pilota–przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

PODANE CENY DOTYCZĄ
WYCIECZKI DWUDNIOWEJ
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WYCI ECZK I Krajowe KIL KUD NI OWE

BESKID ŚLĄSKI – 2 LUB 3 DNI
PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Tresna: zapora wodna. Następnie kolejką szynową wyjedziemy na
szczyt Góry Żar, skąd roztaczają się przepiękne widoki na okolice – Jezioro Żywieckie oraz Beskidy.
Po chwili czasu wolnego zjedziemy kolejką w dół. Żywiec: Park Pałacowy z Domkiem Chińskim, Stary
Zamek, Interaktywne Muzeum Browarów Żywieckich. Przejazd na obiadokolację i nocleg. Wieczorem
możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego – koszt dodatkowy.
2 dzień: Ś
 niadanie. Koniaków: wizyta w Izbie Regionalnej słynącej z bezkonkurencyjnych koronek. Istebna:
Chata Kawuloka. Następnie Wisła: deptak, Dom Zdrojowy, czekoladowy pomnik Adama Małysza,
Muzeum Adama Małysza z niezliczoną ilością trofeów, nart oraz kombinezonów oraz wyjazd kolejką
ilość osób

krzesełkową na Skocznię narciarską Malinka. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

240 zł/os.

275 zł/os.

Katowice

240 zł/os.

275 zł/os.

Rzeszów

235 zł/os.

270 zł/os.

Warszawa

285 zł/os.

340 zł/os.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie, 1 obiado-

Wrocław

260 zł/os.

300 zł/os.

kolację, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

3 dzień (opcja): Śniadanie. Ustroń: wyjazd kolejką krzesełkową na Czantorię, spacer na szczyt. Będziemy podziwiać panoramę okolicy, a następnie rynek miasteczka schodząc w dół. Szczyrk: miasteczko uzdrowiskowe, ścieżka spacerowo – piesza wzdłuż Żylicy. Szczegóły dotyczące ceny – informacja w biurze.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, wieczoru integracyjnego.
PODANE CENY DOTYCZĄ
WYCIECZKI DWUDNIOWEJ

Niezwykłe
zakątki Dolnego
śląska–3 dni

KRYNICA – 2 LUB 3 DNI
PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Nowy Sącz: Skansen Wsi Sądeckiej. Następnie Krynica Zdrój, wyjazd
kolejką na Jaworzynę Krynicką. Z góry rozpościera się wspaniały widok na Beskid Sądecki. Ze szczytu
zejdziemy górskimi szklakami lub zjedziemy kolejką. Przyjazd na obiadokolację i nocleg. Możliwość
zorganizowania wieczoru integracyjnego – koszt dodatkowy.

z imprezą integracyjną

2 dzień: Śniadanie. Krynica: Park Zdrojowy, pijalnia wód, Góra Parkowa – zjazdy na Rajskich Ślizgawkach z różnego rodzaju rynien i zjeżdżalni o wysokości 12 metrów! Następnie przespacerujemy się do Źródełka
Miłości, a potem zwiedzimy Muzeum Nikifora. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
3 dzień (opcja): Śniadanie. Piwniczna Zdrój: miejscowość wśród malowniczych krajobrazów, spacer po Uzdroilość osób
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wisku, spływ tratwami rzeką Poprad do Rytra, a następnie wyjście na ruiny zamku. Szczegóły dotyczą-

miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

260 zł/os.

290 zł/os.

Katowice

260 zł/os.

290 zł/os.

Rzeszów

260 zł/os.

290 zł/os.

dokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty dro-

Warszawa

300 zł/os.

350 zł/os.

gowe oraz parkingi.

Wrocław

290 zł/os.

335 zł/os.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, wieczoru integracyjnego.

ce ceny – informacja w biurze.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie, 1 obia-

PODANE CENY DOTYCZĄ
WYCIECZKI DWUDNIOWEJ

SZLAKIEM RENESANSU – 3 DNI

ilość osób
miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

470 zł/os.

530 zł/os.

Katowice

490 zł/os.

560 zł/os.

Rzeszów

470 zł/os.

530 zł/os.

Warszawa

490 zł/os.

590 zł/os.

Wrocław

510 zł/os.

590 zł/os.

1 dzień:

PROGRAM WYCIECZKI:

Wyjazd z umówionego miejsca. Moszna: zwiedzanie nietypowego pałacu, porównywalnego

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Sandomierz: Stare Miasto, Zamek Królewski, Bazylika katedralna Na-

z Zamkiem Disney’a. Świdnica: zabytkowe centrum, Ratusz, zabytkowe fontanny oraz ko-

rodzenia NMP, Furta Dominikańska, tzw. Ucho Igielne, wąwóz lessowy, romański kościół św. Jaku-

lumna św Trójcy, Kościół Pokoju (UNESCO), Katedra pw. św. Stanisława i Wacława. Zamek

ba. Kazimierza Dolny: kościół farny, słynna studnia. Następnie nawiązująca do Golgoty góra Trzech

Książ: zwiedzanie największej atrakcji Dolnego Śląska. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

Krzyży, ruiny Zamku Kazimierzowskiego, wieża „Baszta” i spacer nad Wisłą. Przejazd na obiadokolację

2 dzień:

i nocleg. Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego, koszt dodatkowy.

Śniadanie. Zamek Czocha: wspaniałe komnaty i korytarze wprowadzą nas w nastrój sprzed

2 dzień: Śniadanie. Kozłówka: Pałac Zamoyskich. Następnie Lubartów: Pałac Firlejów – Sanguszków wraz

kilkuset lat. Następnie przejedziemy do Jeleniej Góry, gdzie zobaczymy Pałac Paulinum, się-

z parkiem przypałacowym oraz Bazylika św. Anny. Lublin: Plac Litewski z Pomnikiem Unii Lubelskiej,

gający swą historią XVIII w. Spacer po mieście: Baszta Grodzka, Wieża Bramy Wojanowskiej,

Zamek z kaplicą, Brama Grodzka, Rynek. Nałęczów: Chata Żeromskiego, Palmiarnia, Park Zdrojowy.

do urokliwej fontanny z Neptunem oraz Kaplicy p.w. św. Anny – umieszczonej wewnątrz śre-

Przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień: Ś
 niadanie. Zamość Rynek Wielki, Katedra Zmartwychwstania, Pałac Zamoyskich, Twierdza, Wielki
Arsenał, Brama Lwowska i Szczebrzeska, podziemna trasa turystyczna. Baranów Sandomierski:
zamek zwany jest Małym Wawelem. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, kosztów przewodnika lokalnego, wieczoru
integracyjnego.
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— RA M O W Y P R O G RA M W Y C IE C Z K I —

dniowiecznej bastei. Na terenie Cieplic, uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, zobaczymy Pałac
Schaffgotschów. Ostatnim punktem będzie potężny zamek Chojnik z połowy XIV w. Powrót
na obiadokolację i nocleg. W tym dniu impreza integracyjna!
3 dzień:
Po śniadaniu, przejazd do Jańskich Łaźni w Czechach – przejście malowniczym szlakiem na
Ścieżkę w Koronach Drzew (jeden z pierwszych i największych tego typu obiektów w Europie), spacer przez miasteczko uzdrowiskowe – deptak, Domy Zdrojowe, alejki, fontanny (możliwość pobytu w Aquaparku z wodami termalnymi).Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie
wycieczki w godzinach późnych wieczornych/nocnych.

CENA:

Od 480 zł z Krakowa
Od 460 zł z Katowic
Od 515 zł z Rzeszowa
Od 600 zł z Warszawy
Od 545 zł z Wrocławia
Cena zawiera:
przejazd komfortowym autokarem,
2 noclegi w hotelu lub pensjonacie, wieczór
integracyjny, 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie
NNW + KL, od chorób przewlekłych,
wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,
dopłaty do pokoju 1–os

WYCIEC Z KI K r a jow e K I L K U DNI OWE

KRAKÓW – OŚWIĘCIM – WADOWICE – WIELICZKA – 3 DNI

ROZTOCZE

PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Oświęcim: Muzeum, Obóz Koncentracyjny Auschwitz – Birkenau.

Z IMPREZĄ INTEGRACYJNĄ

Wadowice: Dom oraz Muzeum Jana Pawła II, Kościół św. Piotra Apostoła. Kraków: wieczorny spacer
po Starym Mieście. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Kraków: przejście Drogą Królewską – Plac Matejki, Barbakan, Teatr Słowackiego, ul. Floriańska, Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita Stwosza, Sukiennice, podziemia rynku z Multimedialnym Muzeum Miasta Krakowa. Wizyta pod oknem papieskim, Kościół św. Piotra i Pawła, ul. Grodzka, Wzgórze
Wawelskie – Zamek Królewski, Katedra Wawelska z Dzwonem Zygmunta oraz krypty. Powrót na obiadokolację i nocleg. Wieczorem możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego, koszt dodatkowy.

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

– zł/os.

– zł/os.

Katowice

460 zł/os.

515 zł/os.

Rzeszów

460 zł/os.

515 zł/os.

Warszawa

475 zł/os.

535 zł/os.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obia-

Wrocław

460 zł/os.

515 zł/os.

dokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty dro-

miasto

ilość osób

3 dzień: Ś
 niadanie. Kraków – Kazimierz (dawna dzielnica żydowska. Stara Synagoga, Plac Wolnica, Plac
Nowy, Kościół Bożego Ciała. Wieliczka: Kopalnia Soli (UNESCO). Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

gowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru
integracyjnego.

KRAKÓW – OJCÓW – WIELICZKA – 3 DNI
PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: W
 yjazd do Ojcowskiego Parku Narodowego: Zamek w Pieskowej Skale i Maczuga Herkulesa, Jaskinia
Łokietka. Pospacerujemy również po urokliwej Dolinie Prądnika. Kraków: wieczorny spacer po Starówce. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Kraków: przejście Drogą Królewską – Plac Matejki, Barbakan, Teatr Słowackiego, ul. Floriańska, Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita Stwosza, Sukiennice, podziemia rynku z Multimedialnym
Muzeum Miasta Krakowa. Kolejnym punktem wycieczki będzie wizyta pod oknem papieskim, Kościół
św. Piotra i Pawła, ul. Grodzka, Wzgórze Wawelskie – Zamek Królewski, Katedra Wawelska z Dzwonem
Zygmunta oraz krypty. Powrót na obiadokolację i nocleg. Wieczorem możliwość zorganizowania wie-

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

– zł/os.

– zł/os.

Katowice

455 zł/os.

515 zł/os.

Rzeszów

455 zł/os.

515 zł/os.

Warszawa

475 zł/os.

535 zł/os.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obia-

Wrocław

430 zł/os.

480 zł/os.

dokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty dro-

miasto

DZIEŃ EDUKACJI
12–14 X 2020 NA ŁONIE NATURY

czoru integracyjnego, koszt dodatkowy.

ilość osób

3 dzień: Śniadanie. Kraków – Kazimierz (dawna dzielnica żydowska. Stara Synagoga, Plac Wolnica, Plac
Nowy, Kościół Bożego Ciała. Wieliczka: Kopalnia Soli (UNESCO). Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

gowe oraz parkingi.

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

— RA M O W Y P R O G RA M W Y C IE C Z K I —
1 dzień:

czoru integracyjnego.

CENA*:

2 dzień:

Od 550 zł z Krakowa
Od 570 zł z Katowic
Od 560 zł z Rzeszowa
Od 610 zł z Wrocławia
Od 560 zł z Warszawy

Śniadanie. Wyjazd z przewodnikiem na całodzienną wycieczkę po Roztoczu. Zwierzy-

*przy 47 uczestnikach

Zbiórka w umówionym miejscu. Przejazd do Lublina: zwiedzanie z przewodnikiem: Stare
Miasto, Wzgórze Zamkowe, Zamek Lubelski z Kaplicą trójcy Świętej, baszta, Brama Grodzka, plac Po Farze, klasztor o.o. Dominikanów, Brama Trynitarska – Archikatedra z tzw. zakrystią akustyczną, Brama Krakowska, plac Wolności, kościół św. Pawła Apostoła, plac Litewski, Krakowskie Przedmieście. Czas wolny. Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolacja.
Wieczorem impreza integracyjna, nocleg.

KRAKÓW – BOCHNIA – NOWY WIŚNICZ – 3 DNI
PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Kraków: przejście Drogą Królewską – Plac Matejki, Barbakan, Teatr
Słowackiego, ul. Floriańska, Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita Stwosza, Sukiennice, podziemia rynku
z Multimedialnym Muzeum Miasta Krakowa. Kolejnym punktem wycieczki będzie wizyta pod oknem
papieskim, Kościół św. Piotra i Pawła, ul. Grodzka. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Ś
 niadanie. Dalsze zwiedzanie Krakowa: Wzgórze Wawelskie – Zamek Królewski, Katedra Wawelska
z Dzwonem Zygmunta oraz krypty. Następnie Stara Dzielnica Żydowska – Kazimierz: Stara Synagoga,

niec: kościół na wyspie – wybudowany na bazie dawnego teatru Marysieńki Sobieskiej,

Plac Wolnica, Plac Nowy, Kościół Bożego Ciała. Interaktywne Muzeum Fabryki Emalia Oscara Schindle-

dawne poordynackie zabytki, Pałac Plenipotenta, wizyta w Muzeum Roztoczańskiego

ra, Kopiec Kościuszki z panoramą miasta. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach lub Cmen-

Parku Narodowego – wystawa multimedialna. Przejście szlakiem turystycznym Rozto-

Cena zawiera:

czańskiego Parku Narodowego na Bukową Górę lub Stawy Echo. Spływ kajakowy rzeką

przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi

miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Wieprz – trasa łatwa, czas płynięcia ok. 2 godziny. Obiadokolacja po trasie. Powrót do

w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania,

Kraków

– zł/os.

– zł/os.

pensjonatu, nocleg.

2 obiadokolacje, wieczór integracyjny, opiekę

Katowice

455 zł/os.

515 zł/os.

3 dzień:

pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, od

Rzeszów

455 zł/os.

515 zł/os.

Warszawa

475 zł/os.

535 zł/os.

Wrocław

460 zł/os.

510 zł/os.

ilość osób

tarz Rakowicki. Powrót na obiadokolację i nocleg. Wieczorem możliwość zorganizowania wieczoru
integracyjnego, koszt dodatkowy.
3 dzień: Śniadanie. Nowy Wiśnicz: czterobasztowy zamek Kmitów i Lubomirskich, oraz Dworek Koryznówka
– Muzeum Pamiątek po Janie Matejce. Kopalnia Soli w Bochni, tworząca razem z Kopalnią Soli w Wieliczce Żupy Krakowskie. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

Śniadanie. Przejazd do Zamościa. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: zabytkowe

chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe

kamieniczki w Rynku, katedra, mury obronne, forty, renesansowy Ratusz z Muzeum

oraz parkingi.

Okręgowym, możliwość wizyty w synagodze. Czas wolny na obiad na mieście (we wła-

Cena nie zawiera:

gowe oraz parkingi.

snym zakresie). Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w późnych godzi-

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i na spływ,

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

nach wieczornych.

lokalnego przewodnika, napojów do obiadokolacji.
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WYCI ECZK I Krajowe KIL KUD NI OWE

WYCIEC Z KI K r a jow e K I L K U DNI OWE

KARNONOSZE – 3 DNI

WROCŁAW – ZAMKI DOLNEGO ŚLĄSKA – 3 DNI

PROGRAM WYCIECZKI:

PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Bolków – zamek z XIII w. Kowary – kopalnia rud żelaza i uranu (ok.

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Wrocław: spacer po Starym Mieście, Uniwersytet Wrocławski, stare

60 min., trasa 1200 m), Karpacz – świątynia Wang, czas wolny. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

więzienie, Stare Jatki, Bazylika pw. św. Elżbiety Węgierskiej z wieżą widokową, kamienice Jaś i Mał-

2 dzień: Ś niadanie. Szklarska Poręba – wyjazd kolejką na Szrenicę (1362 m n.p.m.), zejście pieszo, po dro-

gosia, Rynek, Ratusz, Piwnica Świdnicka, Plac Solny. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Wrocław: Ostrów Tumski z Archikatedrą św. Jana Chrzciciela, Panorama Racławicka, Ogród

dze Wodospad Kamieńczyka – największy w polskich Karkonoszach; Wodospad Szklarki. Czas
wolny. Powrót na obiadokolację i nocleg. Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego

Japoński, Hala Stulecia, Grające Fontanny, Sky Tower – punkt widokowy miasta. Powrót na obiadoko-

– koszt dodatkowy.

lację i nocleg. Wieczorem możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego, koszt dodatkowy.

3 dzień ( opcja): Śniadanie. Jelenia Góra – Rynek z kolorowymi kamienicami, Ratusz, pozostałości śre-

3 dzień: Ś
 niadanie. Brzeg: Zamek Piastów Śląskich z kaplicą, zwany Wawelem Dolnego Śląska. Moszna: Pałac

dniowiecznych fortyf ikacji – Brama Wojanowska, baszta Grodzka, wieża zamkowa. Czas wolny.

z Parkiem zwany polskim Disneylandem z 99 wieżami i 365 pokojami. Wyjazd w drogę powrotną.
Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych/nocnych.
ilość osób
miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obia-

miasto

Kraków

460 zł/os.

520 zł/os.

dokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty dro-

Katowice

465 zł/os.

530 zł/os.

Rzeszów

495 zł/os.

570 zł/os.

gowe oraz parkingi.

Warszawa

480 zł/os.

550 zł/os.

Wrocław

455 zł/os.

515 zł/os.

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

dla 47 os.

dla 35 os.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obia-

Kraków

485 zł/os.

550 zł/os.

dokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty dro-

Katowice

485 zł/os.

550 zł/os.

Rzeszów

490 zł/os.

555 zł/os.

gowe oraz parkingi.

Warszawa

490 zł/os.

560 zł/os.

Wrocław

– zł/os.

– zł/os.

ilość osób

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

NaszA NOWOŚĆ

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE – 3 DNI

TAJEMNICZE PODZIEMIA GÓR SOWICH – 3 DNI

PROGRAM WYCIECZKI:

PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Jędrzejów: Muzeum Zegarów. Tokarnia: Skansen Wsi Kieleckiej: chału-

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Złoty Stok: przejście podziemną trasą turystyczną przez Sztol-

py, stodoły, zagrody i kapliczki. Następnie ruiny Zamku w Chęcinach. Zwiedzimy również Niemczówkę

nię Gertrudy, „Chodnik Śmierci” i jedyny w Polsce podziemny wodospad w Sztolni Czarnej.

– najstarszą kamienicę w Chęcinach. Później wizyta w Jaskini Raj, wapiennej jaskini krasowej o bardzo

Kłodzko: wizyta w Twierdzy, zabytkowy kamienny most, Rynek, Ratusz. Przejazd na obiadoko-

ciekawej budowie geologicznej (dużo wcześniejsza rezerwacja). Przejazd na obiadokolację i nocleg.

lację i nocleg.

2 dzień: Ś
 niadanie. Nowa Słupia: Skansen Dymarki Świętokrzyskie – miejsce dawnego wytopu żelaza. Wyjście

miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

420 zł/os.

480 zł/os.

Katowice

420 zł/os.

480 zł/os.

Rzeszów

420 zł/os.

480 zł/os.

Warszawa

450 zł/os.

510 zł/os.

Wrocław

440 zł/os.

500 zł/os.

ilość osób

2 dzień: Ś niadanie. Zamek Książ: zwiedzanie pięknych płacowych wnętrz największego zamku Dolne-

Drogą Królewską na Święty Krzyż – Klasztor, krypty grobowe oraz Muzeum Misyjne, Gołoborza. Święta

go Śląska, Park Pałacowy oraz Palmiarnia. Podziemne Miasto Osówka: zwiedzanie multime-

Katarzyna: Klasztor, Kaplica oraz źródełko św. Franciszka. Powrót na obiadokolację i nocleg. Możli-

dialnej trasy podziemnej z budowlami wojskowymi. Nowa Ruda: przejście podziemną trasą

wość organizacji wieczoru integracyjnego ze szkoleniem na Czarownicę i Zbója.

turystyczną w dawnej kopalni węgla. Powrót na obiadokolację i nocleg. Wieczorem możliwość

3 dzień: Śniadanie. Przejazd do Krzemionek Opatowskich, gdzie zwiedzimy Rezerwat Archeologiczno–Przyrodniczy w najlepiej zachowanej kopalni Krzemienia Pasiatego w Europie. W Opatów: Rynek Kolegiata św. Marcina z Tours i Brama Warszawska, podziemna trasa turystyczna. Krzyżtopór: monumentalne ruiny zamku, budowanego na wzór kalendarza. Wyjazd w drogę powrotną, wycieczkę zakończymy
w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty dro-

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

460 zł/os.

520 zł/os.

Katowice

450 zł/os.

510 zł/os.

Rzeszów

490 zł/os.

550 zł/os.

Warszawa

480 zł/os.

535 zł/os.

Wrocław

Cena na zapytanie

miasto

ilość osób

ne, podziemne kazamaty, taras widokowy na koronie Donjonu z piękną panorama otaczających
gór. Walim: zwiedzanie kompleksu podziemnego Włodarz lub Walim. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty dro-

gowe oraz parkingi.

gowe oraz parkingi.

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

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

BIESZCZADY Z ZAMKIEM W ŁAŃCUCIE – 3 DNI

WARSZAWA – 3 DNI

PROGRAM WYCIECZKI:

PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Lesko: synagoga z zewnątrz i Kirkut, Leski Kamień, zamek Kmitów.

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Warszawa: Zamek Królewski, Kolumna Zygmunta III, Starówka,

Sanok: Park Etnograficzny, Zamek z Muzeum z największą kolekcją ikon w Europie. Zagórz: ruiny klasz-

pomnik Syrenki, mury obronne, Barbakan, Centrum Nauki Kopernik. Przejazd na obiadokolację
i nocleg.

toru Karmelitów Bosych. Komańcza: klasztor Sióstr Nazaretanek. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

2 dzień: Śniadanie. Warszawa: Łazienki Królewskie, pomnik Fryderyka Chopina, Cmentarz na Powązkach,

2 dzień: Śniadanie. Solina: spacer przez zaporę (możliwość zwiedzania wnętrza zapory lub zorganizowania
rejsu). Polańczyk Zdrój: spacer przez miasteczko, Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości. Przejście

Grób Nieznanego Żołnierza, punkt widokowy na Pałacu Kultury i Nauki. Powrót na obiadokolację

jednym ze szlaków turystycznych Bieszczad np. Połoniną Caryńską lub Wietlińską. Powrót na obiado-

i nocleg. Wieczorem możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego, koszt dodatkowy.
3 dzień: Śniadanie. Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego lub Muzeum Polin, Stadion Narodowy

kolację i nocleg. Wieczorem możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego, koszt dodatkowy.

(Trasa Piłkarza), szczególnie polecany fanom sportu. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wy-

3 dzień: Śniadanie. Łańcut: Zamek Lubomirskich i Potockich, Palmiarnia, Park i Powozownia. Leżajsk: Bazyilość osób

zorganizowania wieczoru integracyjnego, koszt dodatkowy.
3 dzień: Śniadanie. Twierdza Srebrna Góra: dziedziniec, pochylnie, pomieszczenia mieszkalno – obron-

lika Zwiastowania NMP, klasztor Bernardynów, Muzeum Ziemi Leżajskiej z trzema ekspozycjami: Bro-

miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

450 zł/os.

510 zł/os.

Katowice

450 zł/os.

510 zł/os.

Rzeszów

450 zł/os.

510 zł/os.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obia-

Warszawa

485 zł/os.

550 zł/os.

dokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty dro-

Wrocław

495 zł/os.

570 zł/os.

gowe oraz parkingi.

warnictwa, Etnograficzno – Zabawkarską oraz Historyczną. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie
wycieczki w godzinach wieczornych/nocnych.

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

465 zł/os.

535 zł/os.

Katowice

465 zł/os.

535 zł/os.

Rzeszów

465 zł/os.

535 zł/os.

Warszawa

– zł/os.

– zł/os.

Wrocław

485 zł/os.

550 zł/os.

miasto

ilość osób

cieczki w godzinach wieczornych/nocnych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego.
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WYCI ECZK I Krajowe KIL KUD NI OWE

WYCIECZK I KR A JOW E / K R A J OWO – Z AG R A N I C Z N E

ŁÓDŹ – ŁOWICZ – TERMY UNIEJÓW – 3 DNI

TRÓJMIASTO – MALBORK – 4 DNI

PROGRAM WYCIECZKI:

PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Łódź: Pałac Poznańskich, nazywany niekiedy „łódzkim Luwrem”, cen-

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Toruń: Rynek Staromiejski, Katedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewan-

trum handlowo–kulturalne Manufaktura, Muzeum Włókiennictwa, ul. Piotrkowska, pomniki Tuwima,

gelisty, Muzeum Mikołaja Kopernika, spichlerze, pozostałości murów obronnych, brama św. Ducha, Krzywa Wieża, słynny teatr BAJ – w kształcie szafy. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

Reymonta, aleja gwiazd polskiego kina. Obiadokolacja i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Łódź: Muzeum Kinematografii – jedyna tego typu placówka w kraju, Termy w Uniejowie

2 dzień: Śniadanie. Gdańsk: ul. Mariacka, Kościół Mariacki, ul. Długa, dom Uphagena, Złota i Zielona Brama,

u podnóża czternastowiecznego Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Relaks i wypoczynek w ter-

ul. Długi Targ, Dwór Artusa, Fontanna Neptuna, Żuraw, ul. Piwna z Trójmiejskim Browarem. Powrót
na obiadokolację i nocleg. Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego (koszt dodatkowy).

malnych źródłach solankowych. Powrót na obiadokolację i nocleg. Możliwość zorganizowania wie-

3 dzień: Ś
 niadanie. Sopot: molo, czas wolny. Gdynia: Skwer Kościuszki, Port Gdyński, Akwarium Gdyńskie,

czoru integracyjnego (koszt dodatkowy).

Statek Dar Pomorza. Powrót na obiadokolację i nocleg.

3 dzień: Ś
 niadanie. Oporów: gotycka warownia na wodzie. Łowicz: Skansen Wsi Łowickiej, Muzeum w Nie-

4 dzień: Ś
 niadanie. Gdańsk: Muzeum Solidarności z wystawą „Drogi do wolności”, Stocznia Gdańska, Sala BHP,

borowie i Arkadii, na które składa się Pałac Radziwiłłów wraz z ogrodem w Nieborowie oraz Ogród
miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Romantyczny Heleny Radziwiłłowej w Arkadii, Ogród i Świątynia Diany. Zakończenie wycieczki w go-

miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

gdzie zostały przedstawione najważniejsze wydarzenia z czasów PRL. Malbork: zwiedzanie najwięk-

Kraków

440 zł/os.

505 zł/os.

dzinach wieczornych bądź nocnych.

Kraków

685 zł/os.

775 zł/os.

szego w Europie Zamku Krzyżackiego, sięgającego swą historią lat 70. XIII w. Wyjazd w drogę powrot-

Katowice

440 zł/os.

505 zł/os.

Katowice

670 zł/os.

755 zł/os.

Rzeszów

450 zł/os.

510 zł/os.

Rzeszów

700 zł/os.

795 zł/os.

Warszawa

465 zł/os.

530 zł/os.

Warszawa

685 zł/os.

770 zł/os.

Wrocław

450 zł/os.

510 zł/os.

Wrocław

685 zł/os.

770 zł/os.

ilość osób

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego.

ilość osób

PROGRAM WYCIECZKI:

PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Kórnik: Zamek oraz neogotycka rezydencja rodu Działyńskich, Ar-

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Pola Grunwaldu – miejsce historycznej bitwy z 1410 roku. Ryn:

boretum. Rogalin: Pałac Raczyńskich, słynna „Dąbrowa Rogalińska”. Teren ten, tworzący Rogaliński

XIV w. zamek Krzyżacki z oryginalnymi wnętrzami i pięknie zachowanymi elementami portali gotyckich i sklepień. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Ś
 niadanie. Gierłoż: dawna kwatera główna Adolfa Hitlera zwana „Wilczym Szańcem”. Kętrzyn: Ba-

2 dzień: Śniadanie. Poznań: Stary Rynek, Waga Miejska, Galeria Miejska, Kolegiata, zamek, gmach Biblioteki

zylika św. Jerzego, pokrzyżacki zamek z ekspozycją muzealną. Święta Lipka: Bazylika Nawiedzenia

i Muzeum Narodowego, Ostrów Tumski, Bazylikę świętych Apostołów Piotra i Pawła, budynki Uniwersy-

NMP – nazywana „Częstochową Północy”. Reszel: zamek leżący nad brzegiem rzeki Sajny, w którym
obecnie mieści się oddział Muzeum Warmii i Mazur. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

tetu Poznańskiego, zwiedzanie browaru LECH. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. Możliwość

3 dzień: Ś
 niadanie. Rejs statkiem z Giżycka na Wyspę Kormoranów (3,5 h) przez Jeziora Niegocin, Kisajno,

zorganizowania wieczoru integracyjnego (koszt dodatkowy).

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

640 zł/os.

715 zł/os.

Katowice

640 zł/os.

720 zł/os.

Rzeszów

675 zł/os.

765 zł/os.

Warszawa

640 zł/os.

720 zł/os.

Wrocław

660 zł/os.

735 zł/os.

3 dzień: Ś
 niadanie. Gniezno: Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Drzwi Gnieźnieńskie, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Ostrów Lednicki. Biskupin: najstarsza drewniana osada, Muzeum Archeologiczne.
Możliwość zorganizowania rejsu po Jeziorze Biskupińskim. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
4 dzień: Ś
 niadanie. Poznań: 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, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty dro-

Dargin, Łabap, Dobskie. Mikołajki: żeglarska stolica Polski, gdzie łączy się Jezioro Tałty z Jeziorem

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

730 zł/os.

825 zł/os.

Katowice

720 zł/os.

810 zł/os.

Rzeszów

690 zł/os.

780 zł/os.

Warszawa

720 zł/os.

800 zł/os.

Wrocław

745 zł/os.

840 zł/os.

miasto

ilość osób

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

REJS PO JEZIORZE W CENIE!

dla 47 os.

dla 35 os.

630 zł/os.

715 zł/os.

Katowice

620 zł/os.

695 zł/os.

Rzeszów

655 zł/os.

745 zł/os.

Warszawa

600 zł/os.

670 zł/os.

Wrocław

600 zł/os.

675 zł/os.

3 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, REJS STATKIEM, ubezpieczenie NNW, od chorób przewleCENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego.

PROGRAM WYCIECZKI:

PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Ciechocinek: Uzdrowisko, Dom Zdrojowy, Amfiteatr i Teatr Letni, in-

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Skalne Miasto Dolni Ardspach: spacer i podziwianie przepięknych,

halacje w największych w Polsce tężniach. Toruń: Rynek, Ratusz, Dom Kopernika, Krzywa Wieża –

unikalnych form skalnych. Rejs łodzią – tratwą po Jeziorze Ardspasskim (przy dobrych warunkach at-

baszta miejska, Miejskie Spichlerze. Możliwość zorganizowania rejsu po Wiśle. Wieczorem przejazd do

mosferycznych). Czas wolny na łonie natury. Kowary: kopalnia rud żelaza i uranu Podgórze. Przejazd do
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: Ś
 niadanie. Kutna Hora: miasto śmierci i bogactwa, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

ny Królowej Pokoju, Mury Obronne, Wyspa Młyńska, „Wenecja Bydgoska”, zabytkowe Spichlerze. Tuchola:

Kaplica czaszek, Starówka, kościół Santiniego, Kamienna Fontanna, Dom Kamienny, Kościół św. Barbary,

Muzeum Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, przejśćie szlakiem turystycznym w Parku. Powrót do ho-

Muzeum Górnictwa Srebra: podziemne korytarze dawnej nieczynnej już kopalni. Czas wolny, przejazd do

telu na obiadokolację i nocleg. Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego (koszt dodatkowy).

hotelu na obiadokolację i nocleg. Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego (koszt dodatkowy).

3 dzień: Śniadanie. Świecia: ruiny gotyckiego, krzyżackiego zamku obronnego. Grudziądz: Starówka, Rynek,

3 dzień: Ś
 niadanie. Mladé Boleslavi: Muzeum Škoda Auto, mieszczące się w nowo zrekonstruowanych bu-

Mury Obronne, Brama Wodna, Twierdza, Cytadela, zespół klasztorny Benedyktynek. Kwidzyń: zespół
zamkowo – katedralny. Powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień: Śniadanie. Kruszwica – Mysia Wieża, Jezioro Gopło, gdzie istnieje możliwość zorganizowania rejsu.
Licheń Stary: Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach
wieczornych / nocnych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 3 śniadania, 3 obia-

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

580 zł/os.

640 zł/os.

Katowice

570 zł/os.

620 zł/os.

Rzeszów

605 zł/os.

670 zł/os.

Warszawa

600 zł/os.

660 zł/os.

Wrocław

545 zł/os.

580 zł/os.

miasto

ilość osób

gowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego.

dynkach oryginalnej fabryki. Eksponaty z różnych lat produkcji – od najstarszych egzemplarzy, po
najnowsze modele. Następnie wizyta w Fabryce Skody, przypominającej miasto w mieście: dwie hale
produkcyjne (tłocznia i montownia). Rudawy Janowickie: spacer z po geologicznym ewenemencie
na skalę światową – 4 kolorowe jeziorka: żółte, purpurowe, błękitne oraz czarne. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie imprezy w godzinach wieczornych/ nocnych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje,

dokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty dro-
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na. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych/nocnych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 3 śniadania,

GEOTURYSTYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH – 3 DNI

hotelu na obiadokolację i nocleg.

ilość osób

leg do hotelu. Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego (koszt dodatkowy).
4 dzień: Ś
 niadanie. Giżycko: Twierdza Boyen, taras widokowy na Wieży Ciśnień, Wzgórze i Krzyż św. Bruno-

CIECHOCINEK – TORUŃ – LICHEŃ – 4 DNI

2 dzień: Śniadanie. Bydgoszcz: Katedra św. Mikołaja i św. Marcina, Kościół pobernardyński Najświętszej Maryi Pan-

miasto

Mikołajskim. Spacer: nadbrzeże z portem żeglarskim, Król Sielaw. Powrót na obiadokolację i noc-

kłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

gowe oraz parkingi.

Kraków

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

MAZURY CUD NATURY – 4 DNI

hotelu na obiadokolację i nocleg.

ilość osób

opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

POZNAŃ – ROGALIN – GNIEZNO – 4 DNI

Park Krajobrazowy, stanowi największe w Europie skupisko prawnie chronionych Dębów. Przejazd do

miasto

ną. 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, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
NaszA NOWOŚĆ

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, przewodnika po fabryce, wieczoru integracyjnego.
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WYCI ECZK I KRAJOWE/ KRAJOWO–ZAGR A N I CZ N E

KOTLINA KŁODZKA Z PRAGĄ – 3 DNI
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, Ratusz, Stare Miasto, Plac Wacława. Powrót na
obiadokolację i nocleg. Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.
3 dzień: Ś
 niadanie. 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.
ilość osób
miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

Uwaga: M
 ożliwość zamiany zwiedzania Pragi na wycieczkę do czeskiego Skalnego Miasta – Adrspach – przej-

515 zł/os.

590 zł/os.

Katowice

ście malowniczym szlakiem wśród skał, przepłyniecie tratwami po jeziorku. Szczegóły dotyczące

490 zł/os.

560 zł/os.

Rzeszów

555 zł/os.

640 zł/os.

ceny – informacja w biurze.

Warszawa

550 zł/os.

650 zł/os.

Wrocław

480 zł/os.

550 zł/os.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty,
drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych.

WROCŁAW – DREZNO – 3 DNI

PO SĄSIEDZKU:
WROCŁAW – BERLIN
– POCZDAM – 3 DNI
— RA M O W Y P R O G RA M
W Y C IE C Z K I —
1 dzień:
Nocny przejazd. Berlin: Aleksanderplatz, Muzeum Pergamońskie, Aleja Unter den Linden
z monumentalnymi klasycystycznymi budowlami, Brama Brandenburska, Reichstag.
2 dzień:
Berlin: Gedaechtniskirche, Kurfuerstendamm
(znana jako Ku’damm), Europa Center, Checkpoint Charlie, ogród i Pałac Charlotenbourg,
Dzielnica ZOO. Poczdam: Sanssouci, starówka,
Pałac Cecilienhof.
3 dzień:
Wrocław: Stare Miasto, Uniwersytet Wrocławski, Ostrów Tumski, Panorama Racławicka.

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. Fürstenzug –
najdłuższy obraz porcelanowy na świecie, promenada spacerowa „Brühlsche Terasse”, z której
ilość osób
miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

rozpościera się niepowtarzalny widok na rzekę Łabę. Możliwość zorganizowania rejsu po Łabie.

550 zł/os.

630 zł/os.

Katowice

535 zł/os.

605 zł/os.

Powrót na obiadokolację i nocleg.

Rzeszów

590 zł/os.

680 zł/os.

Warszawa

555 zł/os.

650 zł/os.

Wrocław

zł/os.

zł/os.

3 dzień: Śniadanie. Wrocław: Ostrów Tumski, wyspa katedralna, Katedra, Park Szczytnicki, Grające Fontanny,

CENA: Kraków od 730 zł/os | Katowice od 715 zł/os
Rzeszów od 765 zł/os | Warszawa od 590 zł/os

CENA: Kraków od 545 zł/os | Katowice od 530 zł/os
Rzeszów od 580 zł/os | Warszawa od 560 zł/os | Wrocław od 680 zł/os

Cena zawiera:

Cena zawiera:

przejazd autokarem, 2 noclegi ze śniadaniami i obiadokolacją, opiekę

przejazd autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu ze śniadaniami

pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych,

i obiadokolacjami, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW,

wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

Cena nie zawiera:

Cena nie zawiera:

biletów wstępu, lokalnego przewodnika, dopłaty do pokoju

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika,

1–osobowego lokalnego przewodnika, zestawów słuchawkowych.

dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych.

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, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych.

KARKONOSZE Z DREZNEM – 3 DNI
PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: W
 yjazd 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). Fürstenzug – najdłuższy obraz porcelanowy na świecie, promenada spacerowa „Brühlsche Terasse”, z której rozpościera się niepowtarzalny widok na rzekę Łabę. Możliwość zorganizowania rejsu po Łabie.
ilość osób
miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

545 zł/os.

630 zł/os.

Katowice

530 zł/os.

610 zł/os.

Rzeszów

575 zł/os.

670 zł/os.

Warszawa

565 zł/os.

665 zł/os.

Wrocław

520 zł/os.

600 zł/os.

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, Amf iteatr. 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, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyjnego, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych.
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PO SĄSIEDZKU: DOLNY
ŚLĄSK – SZWAJCARIA
SAKSOŃSKA – 3 DNI
— RA M O W Y P R O G RA M
W Y C IE C Z K I —
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Złotoryja: miasteczko, mury obronne, Ratusz, Baszta Kowalska, Muzeum
Złota. Zamek Grodziec na powulkanicznym wzgórzu
ze wspaniałym widokiem. Bolesławiec: Żywe Muzeum
Manufaktury.
2 dzień:
Stolpen: zamek. Przejazd przez malowniczą Szwajcarię Saksońską, punkt widokowy Bastei a później
Twierdza Königstein.
3 dzień:
Śniadanie. Lwówek Śląski: Muzeum Browarnictw.
Bolków: średniowieczna warownia obronna. Świdnica: Kościół Pokoju (UNESCO).

WYCI ECZK I KRAJOWE/ KRAJOWO–ZAGR A N I CZ N E

WYC I EC Z KI z ag r a n i c z n e

WYSPA BORNHOLM – SZCZECIN –
MIĘDZYZDROJE – KOŁOBRZEG – 4 DNI

CZESKIE ZAMKI: KRUMLOV I BUDZIEJOWICE – 3 LUB 4 DNI

PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Telč: miasto wpisane na listę UNESCO, spacer po renesansowym

PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Szczecin: Zamek książąt Pomorskich, Nowe i Stare Miasto, Katedra,

mieście, zamek. Jindřichův Hradec: jeden z największych kompleksów zamkowych. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

wjazd na wieżę, Plac Orła Białego, Brama Królewska i Kościół św. Piotra i Pawła, przejazd Złotym Szla-

2 dzień: Ś
 niadanie. Ćeské Budějovice: miasto u zbiegu Wełtawy i Malszy, stolica kraju południowo czeskiego.

kiem od Wałów do Jasnych Błoni, spacer do „Różanki”. Międzyzdroje: „perła Bałtyku”, promenada,

Zobaczymy min. Starówkę, fontannę Samsona, kamienice, Ratusz, Katedrę św. Mikołaja, Czarną Wie-

wizyta na Alei Gwiazd. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Kołobrzeg: Port Rybacki, Latarnia, Molo, Oceanarium, Stare Miasto z Ratuszem, Bazylika.

żę. Ćeský Krumlov: Miasto Róży. Stare Miasto, renesansowy zamek rodziny Schwarzenbergów, wizyta
w sklepach z ceramiką gdzie można zakupić malowany dzbanek o którym śpiewała Vondrackowa.

Czas wolny. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień: Zaokrętowanie pasażerów na prom w Kołobrzegu. Rejs na Wyspę Bornholm do Nexo (4h) (w czasie rej-

dla 35 os.

Kraków

645 zł/os.

725 zł/os.

Třeboň: jedno z Miast Róży, należące do Schwarzenbergów, średniowieczne stawy rybne (na liście

Katowice

630 zł/os.

705 zł/os.

Rzeszów

UNESCO), Starówka, zamek (z zewnątrz) i Mauzoleum Schwarzenbergów. Zakończenie wycieczki

680 zł/os.

775 zł/os.

Warszawa

730 zł/os.

830 zł/os.

Wrocław

665 zł/os.

740 zł/os.

miasto

w Skandynawii ruiny zamku, Nyker: charakterystyczny kościół. Przejazd przez kompleks leśny Almindingen, powrót do Nexo. Czas wolny. Zaokrętowanie. Rejs do Kołobrzegu (w czasie rejsu obiadokolacja

dla 47 os.

dla 35 os.

1080 zł/os.

1180 zł/os.

Katowice

1065 zł/os.

1160 zł/os.

Rzeszów

1120 zł/os.

1230 zł/os.

Warszawa

1100 zł/os.

1220 zł/os.

4 dzień: Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną, zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

Wrocław

1010 zł/os.

1090 zł/os.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obia-

miasto

Powrót na obiadokolację i nocleg. Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.

dla 47 os.

su suchy prowiant zamiast śniadania). Przejazd trasą wzdłuż skalistego wybrzeża. Gudhjem: największe

Kraków

ilość osób

– usługa dodatkowo płatna). Przejazd do hotelu na nocleg.

ilość osób

zioro sintrowe, trasa dydaktyczna, Złoty Koń. Szczegóły – zapytaj w biurze.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje,

kłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, opłaty promowe.

opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyj-

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyj-

nego, dopłaty do pokoju 1–osobowego.

nego, napojów do obiado kolacji, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych.

SZCZECIN – ŚWINOUJŚCIE – KOPENHAGA – 5 DNI

BRATYSŁAWA, WIEDEŃ I WINNICE – 3 DNI

PROGRAM WYCIECZKI:

PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Międzyzdroje: spacer po molo, deptakiem nadmorskim, Promenada

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Bratysława: Rynek Staromiejski, Ratusz, Pałac Biskupów Ostrzy-

Gwiazd, port. Przejazd na obiadokolację, nocleg. Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.

chomskich, Katedra św. Marcina, Brama Michalska, Wzgórze Zamkowe (siedziba prezydenta,

2 dzień: Śniadanie. Świnoujście: nadmorskie uzdrowisko, Park Zdrojowy, deptak, promenada, port, Dawny

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: Rin-

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 pro-

gstrasse: Opera, Schonbrunn – letnia rezydencja cesarska, Teatr Dworski, Ratusz oraz spacer po

wiant zamiast śniadania. Przejazd przez duńskie wyspy do stolicy Danii gdzie zobaczymy m.in.: Sy-

Starym Mieście – Ulica Graben, Katedra Św. Stefana. Przejazd na Kahlenberg skąd Jan III Sobie-

renkę Kopenhaską, fontannę Bogini Gefion, Amalienborg, Kościół Marmurowy, dzielnicę portową

ski dowodził bitwą o Wiedeń (możliwość zorganizowania obiadu w dzielnicy Grinzing z degustacją wina – koszt dodatkowy). Powrót na obiadokolację i nocleg.

Nyhavn, Ratusz Miejski, Tivoli, Zamek królewski Christiansborg, Muzeum Glyptoteka, Pomnik Ander-

dla 47 os.

dla 35 os.

sena. Czas wolny. Możliwość rejsu kanałami Kopenhagi. Obiadokolacja. Wyjazd z Kopenhagi, prze-

Kraków

1070 zł/os.

1250 zł/os.

jazd na prom do Gedser, powrót do Świnoujścia w nocy, nocleg.

Katowice

1050 zł/os.

1220 zł/os.

Rzeszów

1100 zł/os.

1255 zł/os.

Warszawa

880 zł/os.

1120 zł/os.

Wrocław

990 zł/os.

1130 zł/os.

ilość osób

w godzinach wieczornych/nocnych.
Możliwość przedłużenia wycieczki o jeden dzień: wizyta w Jaskiniach Koniepruskich – korytarze skalne, je-

dokolacje, suchy prowiant w 3 dniu, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewle-

Ratusz obecnie Muzeum Rybołówstwa. Wejście na punkt widokowy – Latarnia Morska lub Wieża

miasto

3 dzień: Ś
 niadanie. Hluboká nad Vltavou: neogotycki zamek Schwarzenbergów zwany czeskim Windsorem.

4 dzień: Ś
 niadanie. 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 w godzinach rannych.

ilość osób
miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

630 zł/os.

710 zł/os.

Katowice

winiarskim domu w Pezinku. Zwiedzanie połączone jest ze sprawdzaniem swojego węchu

615 zł/os.

690 zł/os.

Rzeszów

660 zł/os.

750 zł/os.

w barze aromatów a także z degustacją lampki wina. Cerveny Kamien: średniowieczny zamek.

Warszawa

715 zł/os.

820 zł/os.

Wrocław

675 zł/os.

760 zł/os.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 3 obia-

3 dzień: Śniadanie. Pezinok: zwiedzanie interaktywnego muzeum tradycji winiarskich w najstarszym

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, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

DEGUSTACJA ORAZ KOLACJA
REGIONALNA W CENIE!

dokolacje, suchy prowiant w 3 dniu, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewle-

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem do Wiednia, lokalnego

kłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, opłaty promowowe.

przewodnika, wieczoru integracyjnego, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1–osobowego, ze-

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integracyj-

stawów słuchawkowych.

nego, dopłaty do pokoju 1–osobowego.

ilość osób
miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

520 zł/os.

580 zł/os.

Katowice

500 zł/os.

560 zł/os.

Rzeszów

555 zł/os.

630 zł/os.

Warszawa

455 zł/os.

535 zł/os.

Wrocław

490 zł/os.

535 zł/os.
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WINNYM SZLAKIEM: VALTICE – LEDNICE 2 DNI

PRAGA – MORAWSKI KRAS – 2 LUB 3 DNI

PROGRAM WYCIECZKI:

PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd w kierunku Morawskiego Krasu – Parku Krajobrazowego

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd. Praga: m.in. klasztor na Strachowie, Bazylika św. Je-

o powierzchni ponad 100 km2. Zwiedzanie Jaskini Punkevni z przepłynięciem łodziami podziemną

rzego, Zamek Królewski, katedra św. Wita, Złota Uliczka, ogrody Waldsteina, kościół św. Mikołaja, Most

rzeką Punkvą poprzez malownicze groty. Wyjazd kolejką nad Przepaść Macochy. Przejazd do hotelu

Karola. Czas wolny. Stare Miasto m.in.: Rynek z Ratuszem i Zegarem Orloj, kościół Tyński. Przejazd na

na obiadokolację i nocleg.

obiadokolację i nocleg.

2 dzień: Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie zespołu parkowo–pałacowego Lednice–Valtice, który obejmu-

2 dzień: Śniadanie. Morawy: Park Krajobrazowy położony na obszarze 100 km2 z ponad 1000 jaskiń. Zwie-

je romantyczne zamki, malownicze miasteczka i piękne angielskie ogrody. Dominują tu elementy

dzanie Jaskini Punkevni, przepłyniemy łodziami podziemną rzeką Punkvą przez malownicze groty

architektury barokowej, są tu również budowle w stylu romantycznym. Podczas wizyty zobaczymy

oraz wyjedziemy kolejką nad Przepaść Macochy. Czas wolny. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki
w godzinach wieczornych/nocnych.

także słynne winiarnie (możliwość degustacji win – koszt dodatkowy). Wyjazd do Polski. Zakończenie

Możliwość dołożenia jednego dnia do wycieczki: wtedy 2 dni spędzamy w Pradze. Szczegóły – zapytaj w biurze.

wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w hotelu, 1 śniadanie, opiekę pilota–przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, dopłaty do pokoju
1–osobowego.

dla 47 os.

dla 35 os.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w hotelu, 1 śniadanie, 1 obiadokolację, opiekę pi-

Kraków

450 zł/os.

520 zł/os.

lota–przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

Katowice

430 zł/os.

490 zł/os.

Rzeszów

485 zł/os.

565 zł/os.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do obiado-

Warszawa

495 zł/os.

585 zł/os.

Wrocław

405 zł/os.

465 zł/os.

miasto

ilość osób

kolacji, dopłaty do pokoju 1–osobowego.
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WYCI ECZK I ZAGRANI CZNE

Nasz bestseller

WYC I EC Z KI z ag r a n i c z n e

DREZNO – MIŚNIA – SZWAJCARIA SAKSOŃSKA – 3 DNI

DOLINA WACHAU – 3 DNI

PROGRAM WYCIECZKI:

PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Miśnia: zamek Albrechtsburg, Muzeum Porcelany, Ratusz, kościół

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Morawski Kras – Park Krajobrazowy o powierzchni ponad 100 km2.
Zwiedzanie Jaskiń: Sloupsko–šošůvskéj oraz Punkevni. Rejs łodziami podziemną rzeką Punkvą po-

św. Afra, kościół św. Mikołaja, zamek Scharfenberg. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

przez malownicze groty. Wyjazd kolejką nad Przepaść Macochy. Przejazd do hotelu na kolację połą-

2 dzień: Ś niadanie. Stolpen: Zamek, którego wnętrze rozsławiła w XVIII w. hrabina Cosel, która była

czoną z wieczorem integracyjnym i z degustacją win.

więziona w Stolpen przez 49 lat. Następnie przejazd przez malowniczy region Szwajcarii Sak-

2 dzień: Ś
 niadanie. Przejazd do Doliny Wachau – carską trasą „Via Imperialis” (UNESCO) słynącą z pięknych

sońskiej. Pionowe skały wznoszą się ponad doliną Łaby. Krótki postój przy najpopularniejszym
punkcie widokowym Bastei. Königstein: Twierdza o tej samej nazwie przez stulecia pozostawała

krajobrazów wzdłuż rzeki Dunaj z winnicami i sadami morelowymi. Melk: barokowy klasztor Opactwa

niezdobyta, chroniąc w okresie wojny najcenniejsze drezdeńskie dzieła sztuki. Powrót na obia-

Benedyktynów, kościół św. Piotra i Pawła, biblioteka. Rejs statkiem po Dunaju. Durnstein: ruiny śre-

dokolację i nocleg. Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.

dniowiecznego zamku. Spacer po miasteczku–Ratusz, Kolegiata, zabytkowe kamienice, fragmenty
fortyfikacji miejskich z bramami Linzer Tor i Kremser Tor. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

3 dzień: Śniadanie. Drezno: spacer po ulicach starówki, Theaterplatz, Opera Sempera, Zwinger oraz kościół
ilość osób
miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Hofkirche (dziś katedra), pobliski Pałac Taschenberg. Spacerując wzdłuż Fürstenzug – najdłuższego

Kraków

660 zł/os.

760 zł/os.

Katowice

obrazu porcelanowego na świecie, można poznać historię dynastii Wettinów, która przez ponad

650 zł/os.

740 zł/os.

Rzeszów

695 zł/os.

800 zł/os.

Warszawa

690 zł/os.

795 zł/os.

Wrocław

585 zł/os.

660 zł/os.

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 Łabą. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu w Polsce, 2 śniadania,

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

730 zł/os.

820 zł/os.

Katowice

lownicze miasteczko i piękne angielskie ogrody. Dominują tu elementy architektury barokowej ale

740 zł/os.

835 zł/os.

Rzeszów

780 zł/os.

890 zł/os.

są tu również niewielkie budowle w stylu romantycznym. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie

Warszawa

775 zł/os.

880 zł/os.

Wrocław

715 zł/os.

805 zł/os.

miasto

ilość osób

3 dzień: Ś
 niadanie. Zwiedzanie zespołu parkowo – pałacowego Lednice – Valtice: romantyczny zamek, ma-

wycieczki w godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje w tym
jedna z degustacją win i integracją, opieka pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW oraz od chorób
przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

2 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, rejs po Łabie, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych,
REJS PO ŁABIE W CENIE!

NaszA NOWOŚĆ

WIECZÓR INTEGRACYJNY
W CENIE!

wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integra-

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych.

cyjnego, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych.

WINNYM SZLAKIEM: TERMY LAA AN DER THAYA – 3 DNI

WIEDEŃ – MORAWSKI KRAS – 3 DNI

PROGRAM WYCIECZKI:

PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Morawski Kras – Park Krajobrazowy o powierzchni ponad 100 km2.

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Morawski Kras – Park Krajobrazowy o powierzchni ponad 100 km2.

Zwiedzanie Jaskini Punkevni oraz rejs łodziami podziemną rzeką Punkvą poprzez malownicze gro-

Zwiedzanie Jaskini Punkevni. Rejs łodziami podziemną rzeką Punkvą poprzez malownicze groty. Wy-

ty. Wyjazd kolejką nad Przepaść Macochy. Przyjazd do hotelu na wieczór integracyjny z degustacją

jazd kolejką nad Przepaść Macochy. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

win, nocleg.

2 dzień: Ś
 niadanie. Wiedeń: m.in. Ringstrasse Opera, Hofburg – zimowa rezydencja cesarska, Teatr Dwor-

2 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie zespołu parkowo–pałacowego Lednice oraz położonego w pobliżu malowni-

ski, Ratusz oraz Stare Miasto. Ulica Graben, Katedra św. Stefana. Hundertwasserhaus – zabudowania

czego miasteczka. Następnie przejazd do austriackich term Laa An Der Thaya (koszt dodatkowy) na

o nietypowych kształtach w III dzielnicy. Następnie kolacja na Grinzingu (dzielnicy winiarskiej) z de-

4–godzinny relaks. Powrót do Czech na obiadokolację i nocleg.

gustacją młodego wina Heuriger. Powrót do hotelu, nocleg.

3 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie zamku Valtice z przyległym zabytkowym parkiem również wpisanym na

3 dzień: Ś
 niadanie. Wiedeń: Schönbrunn – dawna letnia rezydencja cesarska, zwiedzanie Sal Cesarskich i spa-

światową listę zabytków UNESCO. Wyjazd do Polski. Po drodze krótka wizyta w dawnej stolicy Czech
ilość osób
miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

640 zł/os.

Katowice

625 zł/os.

Rzeszów

695 zł/os.

785 zł/os.

Warszawa

755 zł/os.

855 zł/os.

Wrocław

710 zł/os.

780 zł/os.

cer po ogrodach: Fontanna Neptuna, Palmiarnia, Ogród Różany. Wzgórze Kahlenberg: miejsce z któ-

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

635 zł/os.

720 zł/os.

Katowice

615 zł/os.

695 zł/os.

Rzeszów

670 zł/os.

770 zł/os.

Warszawa

865 zł/os.

960 zł/os.

Wrocław

810 zł/os.

895 zł/os.

– Ołomuńcu, drugi najstarszy rezerwat zabytków w Czechach z unikalnym zespołem barokowych

miasto

715 zł/os.

fontann i kolumną św. Trójcy, ponadto zobaczymy ratusz, zamek i Katedrę św. Wacława. Zakończenie

695 zł/os.

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, NNW, od chorób przewlekłych,
wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

ilość osób

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

KOLACJA NA GRINZINGU
W CENIE!

WIECZÓR INTEGRACYJNY
W CENIE!

NIE MA JAK LWÓW – 3 DNI

Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelu, 2 śniadania, 1 obiadokolację, 1 kolację na Grinzingu, opiekę pilota–przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie
opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych.

KARLOVE VARY – FRANCISZKOWE ŁAŹNIE – PRAGA – 3 DNI

PRZEWODNIK
LWOWSKI W CENIE!

PROGRAM WYCIECZKI:

PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Żółkiew: dawna siedziba Rodu Żółkiewskich i Sobieskich. Kole-

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Karlowe Vary: zwiedzanie historycznego centrum miasta oraz

giata św. Wawrzyńca, zamek, kościół Dominikanów, Brama Krakowska i Zwierzyniecka, Ratusz

głównego źródła leczniczego. Czas wolny. Następnie zwiedzanie gotyckiego zamku Loket. Prze-

i kamienice. Przejazd do Lwowa, czas wolny. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

jazd na obiadokolację i nocleg.

2 dzień: Śniadanie. Lwów: dworzec, Katedra św. Jura, Uniwersytet Lwowski, lwowska secesja, lwowska sta-

2 dzień: Śniadanie. Kynżwart – zamek wpisany na liste UNESCO, Franciszkowe Łaźnie – miasteczko

rówka m.in. Rynek, katedra łacińska, Kaplica Boimów, dzielnica ormiańska z katedrą, Apteka–Mu-

uzdrowiskowe z pięknymi willami, Domem Zdrojowym, pobyt na źródłach w Aquaforum – base-

zeum, cerkiew wołoska, spacer dawnymi wałami hetmańskimi pod pomnik Adama Mickiewicza.

nów stylizowanych na łaźnie antyczne. Powrót na obiadokolację i nocleg. Możliwość zorganizo-

Czas wolny. Powrót na obiadokolację i nocleg. Możliwość zorganizowania wieczoru lwowskiego.

wania wieczoru integracyjnego.

3 dzień: Śniadanie. Lwów: Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich, powrót do centrum, zwieilość osób

rego król Jan III Sobieski dowodził bitwą pod Wiedniem; rozpościera się stąd piękny widok na miasto.

dzanie wnętrz Opery Lwowskiej, wyjazd na Górę Zamkową z Kopcem Unii Lubelskiej – panorama

3 dzień: Śniadanie. Praga: zwiedzanie kompleksu Hradczan z Katedrą św. Wita, Zamkiem Praskim, Złotą

dla 47 os.

dla 35 os.

Uliczką, Mała Strana, Most Karola, Rynek i ratusz Staromiejski, zabytkowe kamienice, Plac Wacła-

Kraków

615 zł/os.

710 zł/os.

wa. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych/nocnych.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje,

Katowice

595 zł/os.

680 zł/os.

560 zł/os.

Rzeszów

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje,

opiekę pilota–przewodnika, przewodnika lwowskiego, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych,

650 zł/os.

760 zł/os.

565 zł/os.

wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

Warszawa

opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe

655 zł/os.

760 zł/os.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, wieczoru lwowskiego, napojów do obia-

555 zł/os.

625 zł/os.

oraz parkingi.

600 zł/os.

Wrocław

miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

485 zł/os.

545 zł/os.

Katowice

500 zł/os.

565 zł/os.

Rzeszów

495 zł/os.

Warszawa

495 zł/os.

Wrocław

520 zł/os.

miasta. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.

dokolacji, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych.
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miasto

ilość osób

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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BUDAPESZT – ESZTERGOM – SZENTENDRE – 3 DNI
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 Gellerta. 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 kró-

POLAK WĘGIER
DWA BRATANKI –
INTEGRACJA!
AGGTELEK – EGER – TOKAJ–
BUDAPESZT – 4 DNI

lewskiego 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
ilość osób
miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

670 zł/os.

740 zł/os.

Katowice

670 zł/os.

740 zł/os.

Rzeszów

710 zł/os.

790 zł/os.

Warszawa

760 zł/os.

870 zł/os.

Wrocław

730 zł/os.

825 zł/os.

godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje w tym
jedna integracyjna „czarda”, opiekę pilota–przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych,
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, zestawów słuchawkowych.

WIECZÓR WĘGIERSKI
W CENIE!

CZECHY: KRAJOBRAZY I ZAMKI – 3 DNI
PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Skalne Miasto – Adrschpach: jedno z najpiękniejszych miejsc w Czechach. Czekają tu rozległe labirynty skalne i widoki z wierzchołków wzniesień. Spacer pośród skał i 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 Kamienicy, przejście pod największym naturalnym
mostem skalnym w Europie – Pravicka Brama. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Bozkowskie Jaskinie Dolomitowe z podziemnymi jeziorkami i przezroczystą, 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

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

680 zł/os.

760 zł/os.

Katowice

670 zł/os.

740 zł/os.

Rzeszów

720 zł/os.

810 zł/os.

Warszawa

715 zł/os.

810 zł/os.

Wrocław

610 zł/os.

675 zł/os.

miasto

ilość osób

Góra. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota–
przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, rejsu łodziami, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych.

CZESKA SZWAJCARIA – 4 DNI

NaszA NOWOŚĆ

PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do Jańskich Łaźni – szlakiem na Ścieżkę w Koronach Drzew
(jeden z pierwszych i największych tego typu obiektów w Europie), spacer przez miasteczko uzdrowiskowe – deptak, Domy Zdrojowe, alejki, fontanny (możliwość pobytu w Aquaparku z wodami termalnymi). Przejazd do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Czeska Szwajcaria – piesze przejście malowniczym szlakiem do imponującej Bramy Pravickiej, naturalny most skalny, rejs łódeczkami. Hrensko – miasto charakteryzują drewniane zabudowania wciśnięte w wnęki skalne. Powrót do pensjoantu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Przejazd do Frydlandu – zwiedzanie jednego z największych zamków w Czechach. Libe-

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:

Cena zawiera:
przejazd komfortowym autokarem,
3 noclegi w hotelu, 3 śniadania,

gierskimi zakąskami. Bazylika, Kościół Minorytów, będący najwyższym budynkiem w Egerze oraz

3 obiadokolacje, opiekę pilota–

Turecki Minaret. Wejście na Górę Zamkową, Twierdza. Tokaj: spacer po mieście, Pałac Rákóczi–Des-

przewodnika, wieczór integracyjny,

sewffy, Ratusz, degustacja win w jednej z winiarni (koszt dodatkowy). Wieczór węgierski – czarda.

ubezpieczenie KL, NNW, od chorób

Przejazd na nocleg.

przewlekłych, wszystkie opłaty

Szkła i Muzeum Browaru – możliwość degustacji. Następnie przejazd do Szklarskiej Poręby – odwie-

3 dzień:

drogowe oraz parkingi, TFG.

dzimy jeden z najpiękniejszych polskich wodospadów – Wodospad Szklarki usytuowany na terenie

Śniadanie. Budapeszt: Wzgórze Zamkowe, Baszta Rybacka, kościół św. Macieja, starówka, Zamek Królewski z zewnątrz, ruiny rzymskie, park Vorasliget przy Placu Bohaterów, Zamek Vajdahunyad. Szen-

Cena nie zawiera:

Karkonoskiego Parku Narodowego. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd w godzinach nocnych.

miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

gdzie znajduję się niezwykła architektoniczna budowla z wieżą TV – widok na okolicę Góry Izerskie

Kraków

845 zł/os.

890 zł/os.

i całe miasto. Możliwość wizyty w Muzeum Techniki lub pobyt w Centrum Babilon (Aqapark, Kręgiel-

Katowice

825 zł/os.

870 zł/os.

Rzeszów

875 zł/os.

925 zł/os.

Warszawa

890 zł/os.

945 zł/os.

Wrocław

795 zł/os.

835 zł/os.
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*przy 47 uczestnikach

Śniadanie. Eger – Dolina Pięknej Pani: liczne piwniczki winne z cygańską muzyką i typowymi wę-

rec: ratusz,kolorowe kamienice, łaźnie miejskie, nowy zamek oraz wyjazd kolejką na wzgórze Jested,
ilość osób

— P R O G RA M
W Y C IE C Z K I —

CENA*:
Od 925 zł z Krakowa
Od 1000 zł z Warszawy
Od 995 zł z Wrocławia
Od 925 zł z Rzeszowa
Od 930 zł z Katowic

nia, IQ Park, centrum SPA, kino 4D itp.). Powrót do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: Śniadanie. Przejazd do Harrachov – miasteczka słynącego ze skoków narciarskich. Wizyta w Muzeum

biletów wstępu do zwiedzanych

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w hotelu, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opiekę pilo-

tendre: spacer po centrum, kościół św. Piotra i Pawła, Katedra Serbska, Muzeum Marcepana. Powrót

obiektów, rejsu statkiem, napojów

ta–przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.

do Budapesztu (fakultatywnie, za dopłatą rejs po Dunaju). Powrót na obiadokolację i nocleg.

do obiadokolacji i lokalnych

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu łodziami, dopłaty do pokoju 1–osobowego,

4 dzień:

przewodników, dopłaty do pokoju

zestawów słuchawkowych.

Śniadanie. Budapeszt: wyspa św. Małgorzaty, Wzgórze Gellerta – panorama miasta, Parlament, katedra

1–osobowego, degustacji wina,

św. Stefana, czas wolny. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach nocnych.

zestawów słuchawkowych.

WYCI ECZK I ZAGRANI CZNE

WYC I EC Z KI z ag r a n i c z n e

BERLIN – POCZDAM – TROPICAL ISLAND – 4 DNI

LODOWY ŚWIAT: AUSTRIA SALZBURG – 4 DNI

PROGRAM WYCIECZKI:

PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Berlin: Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma, Kurfürstendamm. Czas

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd przez Czechy. Linz: Rynek z zabytkowymi kamienicami i kolumną

wolny w słynnej galerii handlowej Europa Center. Alexanderplatz z górującą nad miastem wieżą tele-

morową, Ratusz, filharmonia Brucknerhaus, Kościół św. Marcina, kolumna św. Trójcy, Stara i Nowa Katedra, Park

wizyjną – najbardziej charakterystyczną budowlą Berlina. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

Naddunajski. Wyjazd na wzgórze Postlingberg z Bazyliką Siedmiu Boleści MB – symbol miasta. Następnie Muzeum

2 dzień: Śniadanie. Berlin: Muzeum Pergamońskie – jeden z najważniejszych ośrodków gromadzących zabyt-

Przyszłości Ars Electronica Center – eksperymenty ze światłem i dźwiękiem. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Durnberg: historyczna kopalnia soli. Salzburg: przejazd do stolicy regionu i miejsca urodzin

ki kultury starożytnego Rzymu, Grecji, Babilonu, Orientu czy Islamu. Katedra, Aleja Under–den–Linden (Aleja pod Lipami), Brama Brandenburska, Reichstag. Powrót na obiadokolację i nocleg.

Mozarta. Spacer uliczkami starówki, Katedra św. Ruprechta, kościół św. Piotra, ulica Getreidegasse, ogro-

3 dzień: Śniadanie. Poczdam: Pałac Sanssouci, spacer po Starówce. Wizyta na Tropikalnej Wyspie w Krau-

dy Mirabell oraz twierdza Hohensalzburg z piękną panoramą miasta. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Jaskinie Lodowe Eisriesenwelt: największa na świecie naturalna jaskinia lodowa. Wiele lo-

snick. Miejsce dla fanów wodnych atrakcji. Na terenie parku czeka 6 stref tematycznych: egzotyczne
parki i ogrody, tropikalny las z ponad 50 tys. roślin, piękne morze, laguny, piaszczyste sauny oraz sauilość osób

ny, bogata oferta SPA oraz restauracje. Wyjazd w drogę powrotną.

miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

760 zł/os.

855 zł/os.

Dzień 4: Zakończenie wycieczki w godzinach porannych.

Katowice

745 zł/os.

830 zł/os.

Rzeszów

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę

800 zł/os.

905 zł/os.

pilota–przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

Warszawa

770 zł/os.

870 zł/os.

Wrocław

750 zł/os.

840 zł/os.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, wieczoru integracyjnego, napojów do obia-

dowych wyjątkowych formacji: Lodowe Organy, Lodowa Kaplica. St. Johann in Pongau: spacer jednym
miasto

dokolacji i lokalnych przewodników, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych.

ilość osób

dla 47 os.

dla 35 os.

NASZA
NOWOŚĆ!
Katowice
1080 zł/os. 1190 zł/os.
Kraków

1095 zł/os.

1215 zł/os.

Rzeszów

1130 zł/os.

1265 zł/os.

Warszawa

1135 zł/os.

1265 zł/os.

Wrocław

1050 zł/os.

1155 zł/os.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, napojów do obiadokolacji i lokalnych prze-

BAWARIA: ZAMKI LUDWIKA II – 5 DNI

PROGRAM WYCIECZKI:

PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Wiedeń: Pałac Schönbrunn – zwiedzanie Sal Cesarskich,

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd przez Czechy do Niemiec.
2 dzień: Prien: spacer po miasteczku, rejs po Jeziorze Chiem (koszt dodatkowy), nazywanym Bawarskim Morzem, na wyspę Herreninsel – budowanego na styl Wersalu. Zamek Herrenchiemsee. Rejs na kolejną

2 dzień: Ś niadanie. Wiedeń: Stare Miasto, Wiedeńska Opera, pałac Hofburg, Ratusz, Katedra św. Szcze-

wyspę – Fraueninsel, na której znajduje się klasztor historią sięgajacy VIII w. Garmisch–Partenkir-

pana, Plac Graben, wzgórze Kahlenberg, z którego rozciąga się przepiękna panorama miasta.

chen: spacer po miasteczku olimpijskim, znanym z Turnieju Czterech Skoczni, Stadion Olimpijski,
kolorowe domki, Dom Zdrojowy, Wąwóz Partnachklamm. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień: Ś
 niadanie. Neuschwanstein: bajkowy Zamek Ludwika II, położony pomiędzy malowniczymi jeziorami

gracyjnego.
3 dzień: Ś niadanie. Budapeszt: Wzgórze Zamkowe, Zamek Królewski, Kościół św. Macieja, Baszta Ry-

i skałami, będący inspiracją dla zamku Disneya, symbol zamków regionu umieszczany na pocztówkach.
Marienbrucke – most łączący oba brzegi wąwozu. Linderhof: pałac LudwikaII, ogrody pałacowe. Dla chęt-

backa, Brama Wiedeńska, Plac Bohaterów, budynki Galerii Narodowej oraz Muzeum Historii

miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

845 zł/os.

940 zł/os.

Katowice

840 zł/os.

935 zł/os.

Rzeszów

875 zł/os.

980 zł/os.

Warszawa

955 zł/os.

1080 zł/os.

mentu, Bazylika św. Stefana. Na zakończenie możliwość zorganizowania rejsu po Dunaju, koszt

Wrocław

915 zł/os.

1030 zł/os.

dodatkowy. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych/ nocnych.

Budapesztu. Ostatnim punktem będzie imponująca Cytadela na Wzgórzu Gellerta. Przejazd
na obiadokolację i nocleg.
4 dzień: Ś niadanie. Budapeszt: Wyspa Małgorzaty, klasztor Dominikanek, Aleja Artystów, gmach Parla-

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w hotelu, 3 śniadania, 3 obiadokolacje,

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

990 zł/os.

1140 zł/os.

Katowice

975 zł/os.

1120 zł/os.

Rzeszów

1030 zł/os.

1190 zł/os.

Warszawa

1095 zł/os.

1265 zł/os.

Wrocław

1040 zł/os.

1190 zł/os.

miasto

ilość osób

opiekę pilota–przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe

WIECZÓR bawarski
W CENIE!

oraz parkingi, TFG.

Powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień: Śniadanie. Ettal: kompleks klasztorny Benedyktynów. Monachium: stolica Bawarii. Neobarokowy zespół pałacowo-parkowy Nymphenburg, Marienplatz – Nowy Ratusz, Stary Ratusz – pozostałości średniowiecznych fortyfikacji, Katedra NMP, kościół św. Piotra, Alter Hof – dawna rezydencja cesarska Ludwika IV Bawarskiego, pałac Wittelsbachów, Miasteczko Olimpijskie. Wyjazd do Polski. Nocny przejazd.
5 dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach południowych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelu, 2 śniadania, 1 obiadokolacja, 1 wieczór bawarCENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem, lokalnego przewodnika, wjaz-

nego, napojów do obiadokolacji i lokalnych przewodników, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów

du na Zugspitze, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych.

słuchawkowych.

SERCE NIEMIEC – GÓRY HARZ – 4 DN

nych wyjazd na najwyższy szczyt Niemiec Zugspitze (koszt dodatkowy). W tym dniu wieczór bawarski.

ski, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem, wieczoru integracyj-

LITWA – ŁOTWA – ESTONIA – 5 DNI

NaszA NOWOŚĆ

PROGRAM WYCIECZKI:

PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca, nocny przejazd przez Niemcy. Quedlinburg: zwiedzanie niesamowitego

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd na Litwę.

architektonicznie miasteczka rodem ze średniowiecza wpisanego na listę UNESCO ze względu na wy-

2 dzień: T
 roki: zwiedzanie miasta – największą atrakcją jest Zamek Wielkich Książąt Litewskich usytuowany

jątkową ilość (1300) oryginalnych domów szachulcowych. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

na wyspie Jeziora Galve. Możliwość zorganizowania rejsu po jeziorze Galve z poczęstunkiem. Wilno:

2 dzień: Śniadanie. Wernigerode: nazywane kolorowym miastem. Przejazd zabytkową kolejką wąskotorową na

Stare Miasto, Ostra Brama, kościół św. Teresy, Sobór św. Ducha, Plac Ratuszowy a także kościół św.

Brocken – najwyższy szczyt Harzu nazywany żartobliwie „najbardziej niemiecką górą”. Zejście widokową

Piotra i Pawła na Antokolu, Cmentarz na Rossie. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

Drogą Goethego (czas zejścia 3 h). Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

3 dzień: Śniadanie. Ryga: Stare Miasto, Dom Bractwa Czarnogłowych, ratusz, kościół św. Jakuba, kościół św. Piotra,

3 dzień: Śniadanie. Bodetal – przełom rzeczny, który za sprawą wysokich na 400 m zboczy nazywany jest

budynek parlamentu, zespół średniowiecznych kamieniczek tzw. Trzej Bracia, Mała i Wielka Gildia Kupiecka,

„Wielkim Kanionem Harzu”. Tutejsze krajobrazy to jedne z najpiękniejszych w regionie. Następnie

katedra luterańska. Przejazd na obiadokolację i nocleg. Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.

wyjedziemy kolejką na Hexentanzplatz – według legend, tutaj w noc Walpurgii, odbywały się słyn-

4 dzień: Ś
 niadanie. Tallin: Górne i Dolne Stare Miasto, wzgórze Toompea, Sobór Aleksandra Newskiego, kilka spo-

miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

ne sabaty czarownic. Kolejnym punktem będzie przejście mostem Titan – najdłuższym wiszącym

Kraków

1085 zł/os.

1220 zł/os.

Katowice

mostem na świecie o długości prawie 1km. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

1070 zł/os.

1190 zł/os.

Rzeszów

1115 zł/os.

1250 zł/os.

Warszawa

1030 zł/os.

1140 zł/os.

Wrocław

1115 zł/os.
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ta–przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.

WIEDEŃ – BUDAPESZT – 4 DNI

Przejazd na obiadokolację i nocleg do Budapesztu. Możliwość zorganizowania wieczoru inte-

1250 zł/os.

rza Franciszka Józefa. Czas wolny. Wyjazd do Polski, zakończenie wycieczki w późnych godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w hotelu, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opiekę pilo-

wodników, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych.

zabudowa o nietypowych kształtach. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

ilość osób

4 dzień: Śniadanie. Hallstatt: miasteczko w Alpach słynące z wydobycia soli. Przejazd do Bad Ischl: letnia willa cesa-

Uwaga: Cena zawiera nocleg po stronie Niemieckiej. Możliwość noclegu po stronie Polskiej.

ogródów: Fontanna Neptuna, Palmiarnia, Ogród Różany, Belweder oraz Dom Hundertwassera –

ilość osób

z najciekawszych wąwozów Alp Wschodnich – Trasą Lichtensteina. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

4 dzień: Śniadanie. Goslar: miasto u stóp Herzu – wpisanego 3 razy na listę UNESCO. Rammelsberg: dawna kopalnia
o największych na świecie złożach rud miedzi i ołowiu – jest obecnie najoryginalniejszym podziemnym muzeum w Niemczech. Spacer po Starym Mieście. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w hotelu, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opiekę

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

810 zł/os.

965 zł/os.

Katowice

805 zł/os.

960 zł/os.

Rzeszów

800 zł/os.

950 zł/os.

Warszawa

775 zł/os.

910 zł/os.

Wrocław

840 zł/os.

1000 zł/os.

miasto

ilość osób

śród 20 średniowiecznych baszt obronnych m.in. Wysoki Herman i Gruba Małgorzata, 2 średniowieczne
ulice – Długa i Krótka Noga, Ratusz, Apteka z 1422 roku, Dom Wielkiej Gildii, Dom Bractwa Czarnogłowych,
a także dzielnica Pirita 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, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.

pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru integra-

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, napojów do obiadokolacji i lokalnych przewod-

cyjnego, napojów do obiadokolacji, rejsu po Jeziorze Galve z poczęstunkiem (pierogi litewskie), dopłaty do

ników, dopłaty do pokoju 1-osobowego, zestawów słuchawkowych.

pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych.
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WYCI ECZK I ZAGRANI CZNE

WYC I EC Z KI z ag r a n i c z n e

AUSTRIA: LODOWIEC GROSSGLOCKNER
I WODOSPADY KRIMML – 5 DNI

KRAJE BENELUKSU – 5 DNI
PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Niemcy do Wielkiego Księstwa Luksemburga. Obiadokolacja i nocleg.

PROGRAM WYCIECZKI:

2 dzień: Śniadanie. Luksemburg: Kirchberg (Dzielnica Europejska), bastiony na skale Bock, kazamaty, Plac Konstytucji,

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd do Austrii. Salzburg: zwiedzanie miasteczka gdzie

Katedra Najświętszej Marii Panny. Bruksela: siedziba NATO, Park 50–lecia z Łukiem Triumfalnym, dzielnica

urodził się Mozart, Dom Mozarta, Zamek Hohensalzburg, zabytkowe kamienice, Dzielnica Katedralna,

europejska: Parlament, Komisja Europejska, Pałac Królewski, Pałac Sprawiedliwości, Katedra św. Michała i św.

Muzeum Browarnictwa. Przejazd na obiadokolacje i nocleg.

Guduli. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

2 dzień: Śniadanie. Całodniowa wycieczka po najpiękniejszej drodze wysokogórskiej na najwyższy szczyt Au-

3 dzień: Ś
 niadanie. Przejazd do królewskiej dzielnicy Laeken i wizyta pod Atomizm – symbolem Brukseli. Antwerpia: Rynek

strii Lodowiec Glossglockner – wspaniałe alpejskie widoki. Możliwość zjazdu kolejką do lodowca – dla

z fontanną Brabo, ratuszem i kamieniczkami cechowymi, katedra NMP (Onze–Lieve–Vrouwekathedraal) z najwyż-

chętnych (koszt dodatkowy). Powrót na obiadokolację i nocleg.

szą wieżą w Niderlandach, Zielony Plac z pomnikiem Rubensa. Haga: Binnenhof z Ridderzaal (Domy Parlamentu),
Pałac Pokoju – siedziba Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Madurodam (Holandia w miniaturze) oraz
ilość osób
miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

1315 zł/os.

1500 zł/os.

Katowice

1290 zł/os.

1470 zł/os.

Rzeszów

1345 zł/os.

1540 zł/os.

Warszawa

1330 zł/os.

1525 zł/os.

Wrocław

1225 zł/os.

1385 zł/os.

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 Am-

3 dzień: Śniadanie. Zell am See i Kaprun: ścieżka wokół jeziora, miasteczko. Wodospady Krimml: przejście do

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

1120 zł/os.

1270 zł/os.

miasto

ilość osób

Katowice

1105 zł/os.

1245 zł/os.

sterdamu (koszt dodatkowy), Pałac Królewski, Kościół Nowy, Pomnik Narodowy oraz Dzielnica Czerwonych

Rzeszów

1160 zł/os.

1315 zł/os.

Latarń. Wyjazd w drogę powrotną.

Warszawa

1205 zł/os.

1380 zł/os.

Wrocław

1110 zł/os.

1250 zł/os.

5 dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w hotelach***, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opiekę pilota –

jednego z najwyższych wodospadów Europy. Powrót na obiadokolację i nocleg.
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, TFG.

przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem, lokalnego przewodnika, wie-

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu statkiem, lokalnego przewodnika, napojów do

czoru integracyjnego, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych.

obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych.

DO KORZENI: LITWA Z MIERZEJĄ KUROŃSKĄ – 5 DNI

PERŁY RUMUNII – 5 DNI

PROGRAM WYCIECZKI:

PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd na Litwę.

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Oradea: spacer po starówce, Cerkiew pod Księżycem, kościół św. Władysława,

2 dzień: T
 roki: zwiedzanie gotyckiego Zamku Wielkich Książąt Litewskich usytuowanego na wyspie jeziora

Pałac Biskupów, Pałac ”Czarny Orzeł”, Synagoga Neologów, kościół kalwiński i ruteńska cerkiew unicka, Katedra,

Galve. Wilno: Zwiedzanie cmentarza na Rossie, gdzie spoczywają polscy żołnierze, polegli podczas

Korytarz Armat. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

wojny w latach 1920–21, matka Józefa Piłsudskiego oraz jego serce, kościół św. Piotra i Pawła, Plac

2 dzień: Ś
 niadanie. Przejazd przez Góry Apuseni oraz Devę – fortecę – cytadelę do Hunedoary i zwiedzanie najpiękniej-

Jana Pawła II. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

szego zamku Transylwanii. Alba Iulia: Cytadela, Katedra św. Michała, sarkofag królowej Izabeli Jagiellonki, pomnik

3 dzień: Śniadanie. Wilno: Góra Giedymina zwieńczona zamkiem górnym, Stary i Nowy Arsenał, Bazylika Ar-

Michała Walecznego, Sobór Koronacyjny i Pałac Książęcy, Pałac Biskupi, Sala Zjednoczenia. Przejazd na wieczór

chikatedralna z dzwonnicą, Uniwersytet, kościół św. Jana, Pałac Prezydencki, cerkiew św. Mikołaja, Ra-

rumuński i nocleg.

tusz, kościół św. Kazimierza, Ostra Brama, Góra Trzech Krzyży. Czas wolny. Kowno: wieczorny spacer

3 dzień: Śniadanie. Sybin: Górne i Dolne Miasto, Ratusz, kościół Jezuitów, pałace, Most Kłamców, Pasaż Schodów, baszty
i pozostałości murów miejskich. Sighişoara – największa zamieszkana cytadela w Europie (UNESCO). Zwiedzailość osób

i inne. Obiadokolacja nocleg. Możliwość zorganizowania wieczoru litewskiego.
miasto

ilość osób

dla 47 os.

dla 35 os.

4 dzień: Śniadanie. Nowy Port w Kłajpedzie skąd popłyniemy do miejscowości Nida. Charakterystyczne dla tej

miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

nie Górnego Miasta: Wieża Zegarowa, Dom Drakuli, Kościół Klasztorny, Kościół na Wzgórzu, cmentarz. Braszow:

Kraków

1030 zł/os.

1380 zł/os.

Kraków

890 zł/os.

1220 zł/os.

Katowice

880 zł/os.

1020 zł/os.

1240 zł/os.

1400 zł/os.

Katowice

miejscowości są czerwone dachy i domki z niebieskimi dodatkami. Miasteczko jest bardzo przytulne,

rynek z ratuszem, sukiennice, Czarny Kościół, pozostałości murów obronnych z Bramą Schei – symbolicznym

Rzeszów

870 zł/os.

1010 zł/os.

1210 zł/os.

1370 zł/os.

Rzeszów

a kąpielisko w Nidzie otrzymało europejską Niebieską Flagę jako jedno z najczystszych w Europie.

końcem łacińskiej Europy, Strada Sfori – najwęższa europejska uliczka. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

Warszawa

705 zł/os.

815 zł/os.

1360 zł/os.

1540 zł/os.

Warszawa

Wrocław

1080 zł/os.

1605 zł/os.

Wrocław

935 zł/os.

1410 zł/os.

WIECZÓR rumuński
W CENIE!

4 dzień: Śniadanie. Sinaia: zamki królewskie – Peleş i Pelişor w bajkowej scenerii. Następnie przejazd obok górującego zamku
chłopskiego w Raşnovie, przejazd do Bran: Zamek Drakuli, Prejmer lub Harman. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

handlowy. Czas wolny. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 4 noclegi w hotelach, 4 śniadania, 3 obiadokolacje, 1 wieczór rumuński,

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w hotelach ***, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opiekę

opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.

pilota–przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.

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

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, wieczoru litewskie-

płaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych.

go, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych.

LONDYN KLASYCZNIE – 5 DNI

PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca w godzinach wieczornych. Nocny przejazd przez Niemcy do miejscowości Rostock.

PROGRAM WYCIECZKI:

2 dzień: Przeprawa promowa do Gedser (ok. 2 h). Przejazd do Kopenhagi: Spacer przez Strøget – najdłuższy deptak w Europie

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji na obiadokolację i nocleg.

do Nyhavn – portu z pomalowanymi na żywe kolory kamieniczkami. Pomnik kopenhaskiej Syrenki. Zamki: Amalienborg,

2 dzień: Śniadanie. Calais: przeprawa do Dover. Londyn: spacer po centrum miasta, Trafalgar Square z Kolumną Nelsona,
Leicester Square, Piccadilly Circus ze sławnym amorkiem, spacer po Soho oraz Chinatown. Przejazd na obiado-

Christiansborg i Rosenborg. Rejs po Kopenhaskich kanałach – panorama miasta. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Roskilde: Katedra Roskilde z grobowcami 39 królów i królowych Danii (UNESCO). Wyspa Mon – ma-

kolację i nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Londyn: XVII–wieczna Katedra św. Pawła, Big Ben, London Eye, Kensington Palace, Pałac Bucking-

leńka duńska wyspa skarbów, która słynie przede wszystkim kredowych klifów. Przejazd do Gedser. Przeprawa

ham, zwiedzanie części tego pałacu (Royal Mews/ Queens Galery), Tower of London, Tower Bridge. Rejs statkiem

promowa do Rostock. Przejazd do hotelu po stronie Niemieckiej na obiadokolację i nocleg.
4 dzień: Śniadanie. Wismar: spacer po zabytkowym Starym Mieście – Ratusz, Świński Most. Lubeka: zwiedzanie „miasta marilość osób

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

1510 zł/os.

1700 zł/os.

Katowice

1490 zł/os.

1675 zł/os.

Rzeszów

1545 zł/os.

1750 zł/os.

Warszawa

1690 zł/os.

1950 zł/os.

Wrocław

1430 zł/os.

1590 zł/os.

po Tamizie do Greenwich (koszt dodatkowy), obserwatorium astronomiczne na południku zerowym.Powrót na
obiadokolację i nocleg.

cepanu i ceglanego gotyku” Brama Holsztyńska, Ratusz, katedra. Schwerin: Ratusz, neorenesansowy Zamek Ksią-

4 dzień: Ś
 niadanie. Londyn: Opactwo Westminsterskie – miejsce koronacji, a także ślubów i pogrzebów królewskich. Windsor:

żęcy na Wyspie, który wzorowany był na słynnym zamku Chambord nad Loarą. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
5 dzień: Śniadanie. Spreewald – zielona Wenecja – rezerwat biosfery UNESCO. Od stuleci w Spreewaldzie hoduje się wa-

dla 47 os.

dla 35 os.

rzywa i owoce. Następnie wycieczka łodziami kanałami Sprewy (czas trwania rejsu ok 1,5 – 2 h). Wyjazd do Polski.

Kraków

1430 zł/os.

1650 zł/os.

Zakończenie wycieczki w późnych godzinach nocnych.

Katowice

1415 zł/os.

1625 zł/os.

Rzeszów

1465 zł/os.

1695 zł/os.

Warszawa

1475 zł/os.

1700 zł/os.

Wrocław

1400 zł/os.

1600 zł/os.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w hotelu, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, przeprawa promowa
Rostock – Gedser – Rostock, TFG.

26 | wycieczki szyte na twoją miarę

Perkuna, zwiedzanie Muzeum Diabłów (muzeum Żmuidzinawicziusa), Aleja Wolności – główny pasaż

5 dzień: Śniadanie. Przejazd do Polski przez Rumunię, Węgry, Słowację. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.

POJEZIERZE MAKLEMBURSKIE: DANIA – SPREEWALD – 5 DNI

miasto

Powrót do hotelu w Kownie, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Kowna: zamek, kościół św. Pawła i Piotra, Ratusz zwany „Białym Łabędziem”, dom

miasto

ilość osób

zwiedzanie rezydencji królewskiej. Największy mieszkalny zamek na świecie. Londyn: ogrody botaniczne Kew Gardens.
Czas na zakupy na Oxford Street. Wyjazd w kierunku Folkestone – przeprawa Eurotunelem. Dalsza podróż do Polski.
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, NNW, od
chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu po kanałach i Sprewie, lokalnego przewodnika, wie-

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

czoru integracyjnego, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych.

miejskiej, rejsu statkiem, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych.
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Słowenia: półwysep Istria
– 5 dni
—RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI—
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Jaskinia Postojna –
20 km podziemnych sal i korytarzy. Trasa turystyczna:
spacer korytarzami i przejażdżka kolejką elektryczną.
Zamek Priedjamski – czteropiętrowa budowla wbudowana w jaskinię. Przejazd na obiadokolację i nocleg na
Półwysep Istria.
Śniadanie. Czas wolny na plażowanie. Po południu moż-

5 dzień:

liwość zorganizowania Fish Picnic’u (obiad rybny w lo-

Śniadanie. Wyjazd do Polski. Po drodze wizyta w stolicy – Lublanie: krótkie zwiedzanie

kalnej restauracji z napojami). Obiadokolacja, nocleg.

miasta – Plac Preszerena, Stare Miasto, Rynek. Zamek Gradski. Zakończenie wycieczki

3 dzień:

w godzinach nocnych.

Śniadanie. Przejazd do Słowenii. Piran: zwany perłą archi-

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 4 noclegi w hotelu, 4 śniadania, 4

tektury weneckiej. Koper: kolumna św. Justyny, pałac Tot-

obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób prze-

to, Titov Trg – główny plac miasta z wpływami weneckimi.

wlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.

Powrót na obiadokolację i nocleg.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodni-

4 dzień:

ków, Fish Picnic, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów

Śniadanie. Pula: zwiedzanie monumentalnego rzymskie-

słuchawkowych, dopłaty do klimatyzacji.

go amfiteatru. Rovinj: piękne weneckie pałace i domy
oraz zabytki architektury sakralnej. Powrót na obiadokolację i nocleg.
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2 dzień:

CENA: Kraków od 1385 zł/os | Rzeszów od 1420 zł/os | Warszawa
od 1360 zł/os | Katowice od 1370 zł/os | Wrocław od 1325 zł/os

—RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI—
1 dzień:

MA

Wenecja – Padwa – Werona
– Triest – 5 dni
—RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI—

CENA*:

Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd do Włoch.

1 dzień:

2 dzień:

Wyjazd w godzinach wczesno porannych. Przyjazd do Kętrzyna – zwiedzanie zamku krzyżackiego

Przyjazd do Wenecji. Rejs barką po Lagunie Weneckiej do Placu św.

z XIV w. była siedziba prokomtura zakonnego, którego zbuntowani mieszkańcy Kętrzyna podczas woj-

Marka. Bazylika św. Marka, Most Westchnień, Pałac Dożów, spacer

ny trzynastoletniej utopili w stawie, spacer po mieście. Święta Lipka – Sanktuarium Maryjne z „rucho-

uliczkami. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

mymi organami”. Przejazd do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień:

2 dzień:

Od 720 zł z Krakowa,
Katowic, Rzeszowa,
Od 685 zł z Warszawy,
Od 685 zł z Wrocławia

Śniadanie. Padwa: Bazylika św. Antoniego, uniwersytet na którym stu-

Śniadanie. Przejazd do Gierłoża – główna kwatera Hitlera, zwana „Wilczym Szańcem”. Zwiedzanie

*przy 47 uczestnikach

diowali m.in. Mikołaj Kopernik i Jan Kochanowski. Werona: należy obok

kompleksu, bunkier Hitlera, mieszkanie i schron Hermanna Goringa. Przejazd do Giżycka – most obro-

Wenecji do najbardziej interesujących miast regionu Veneto – rzymski

towy na Kanale Łuczańskim, zrekonstruowany zamek krzyżacki, sanktuarium Św. Brunona, widokowa

amfiteatr Arena, Piazza dei Signori, Casa Capuletti ze słynnym balko-

wieża ciśnień, Twierdza Boyen. Powrót do ośrodka na obiadokolację i nocleg.

Cena zawiera:

nem szekspirowskiej Julii. Powrót na obiadokolację i nocleg.

3 dzień:

przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelu,

4 Dzień:

Śniadanie. Przejazd kolejką wąskotorową przez Wigierski Park Narodowy i Puszczę Augustowską.

w hotelach/ pensjonatach, 3 śniadania,

2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie

Śniadanie. Miramare: zwiedzanie parku w stylu angielskim oraz zamku

Następnie rejs statkiem augustowskimi jeziorami ze śluzowaniem na Kanale Augustowskim. Prze-

3 obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie

KL NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

Habsburga. Triest: zwiedzanie XIX–wiecznego Placu Zjednoczenia, we-

jazd do Augustowa – spacer i zwiedzanie miasteczka. Powrót do ośrodka na obiadokolację i nocleg.

NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu bar-

neckiego zamku i Katedry San Giusto. Wyjazd do Polski.

3 dzień:

opłaty drogowe oraz parkingi

ką, lokalnych przewodników, napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju

5 Dzień:

Śniadanie. Na koniec udamy się do Mikołajek – żeglarskiej stolicy Polski, gdzie łączy się jezioro Tałty

Cena nie zawiera:

1–osobowego, zestawów słuchawkowych.

Zakończenie wycieczki w godzinach rannych.

z Jeziorem Mikołajskim. Spacer i czas na pamiątki i posiłek we własnym zakresie. Wizyta w wiosce

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,

wikingów Galindia – podziemne groty Szamana, pieczara wiedźmy, labirynt demonów, święty gaj…

napojów do obiadokolacji, lokalnych

Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach nocnych.

przewodników, zastawów słuchawkowych.

CENA: Kraków od 855 zł/os | Rzeszów od 890 zł/os | Warszawa od 970 zł/os
Wrocław od 910 zł/os | Katowice od 840 zł/os

W GÓRĘ WISŁY
4 DNI Z INTEGRACJĄ!

BOŻE CIAŁO!
ODPOCZNIJ
11–14.06.2021

WYC I EC Z KI z ag r a n i c z n e

LAZUROWE WYBRZEŻE – 6 DNI
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: wieczorny spacer nadmorską promenada La Croisette. Pałac Festiwalowy i słynny chodnik z odciskami dłoni gwiazd,
stary port, hotele „Carlton” czy „Martinez” ze Złotą Palmą, który stał się częścią historii Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Tam odbywa się część ceremonii otwarcia i zakończenia
Festiwalu Filmowego. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
4 dzień: Śniadanie. Saint Tropez: malownicze miasto znane m.in. z f ilmów o żandarmie z Louisem de
Funès, port w którym cumują największe na Lazurowym Wybrzeżu jachty, Marsylia: miasto
portowe – drugie co do wielkości we Francji, nazwane miejscem spotkań całego świata. Bazylika Notre–Dame–de–la–Grande, Stary Port, stara Katedra La Major, ulica Canabiere, Zamek If,
Ratusz. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
5 dzień: Śniadanie. Nicea: ośrodek turystyczny o światowej renomie – stolica Lazurowego Wybrzeża, spacer f ragmentem siedmiokilometrowej Promenady Anglików, katedra, pałace, Stare Miasto z wąskimi uliczkami, barokowymi kościołami, malowniczymi fasadami domów w stylu włoskim, port,
znany na całym świecie hotel–pałac Negressco. Wyjazd do Polski. Nocny przejazd przez Włochy,
Austrię i Czechy.
6 dzień: Z akończenie wycieczki w godzinach popołudniowych/wieczornych.

dla 47 os.

dla 35 os.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w hotelu***, 3 śniadania, 3 obiadokolacje,

Kraków

1385 zł/os.

1610 zł/os.

opiekę pilota–przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe

Katowice

1350 zł/os.

1575 zł/os.

Rzeszów

oraz parkingi, TFG.

1420 zł/os.

1665 zł/os.

Warszawa

1475 zł/os.

1730 zł/os.

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

Wrocław

1425 zł/os.

1660 zł/os.

miasto

ilość osób

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

WŁOCHY: LIGURIA – CINQUE TERRE – TOSKANIA – 6 DNI
PROGRAM WYCIECZKI:

CENA*:

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd przez Czechy, Austrię.

Od 735 zł z Krakowa
Od 730 zł z Katowic
Od 760 zł z Rzeszowa
Od 730 zł z Wrocławia

2 dzień: D
 alsza podróż w kierunku Włoch. Przyjazd do Montecatni. Obiadokolacja. Spacer po malowniczych
uliczkach. Miasteczko ma charakter sanatoryjny ze względu na obecność źródeł termalnych, które

—PROGRAM
WYCIECZKI—

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 pię-

1 dzień:

trowo na skałach. Riomaggiore: spacer ścieżką „wyrzeźbioną” na skalnej półce. Drogę szczegól-

Wyjazd z umówionego miejsca. Wizyta w Sando-

nie upodobali sobie zakochani – stąd jej nazwa: Strada dell’Amore. Manarola: przesiądziemy się

mierzu. Rejs po Wiśle, następnie spacer: Brama Opatow-

*przy 47 uczestnikach

do pociągu do pięknej Vernazzy, maleńkiej miejscowości położonej w skalnej zatoczce. Powrót

ska, Rynek z renesansowym ratuszem i kamienicami, podziemna

do Riomaggiore statkiem wzdłuż skalnego wybrzeża Ligurii. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

trasa turystyczna, Bazylika katedralna Narodzenia NMP, Ucho Igielne.
Cena zawiera:

4 dzień: Ś
 niadanie. San Gimignano – miasteczko położone na wzgórzu wśród winnic. Następnie przejazd

Czas wolny, przejazd w górę Wisły na obiadokolację i nocleg.

Opiekę pilota, Przejazd komfortowym
autokarem, Wszystkie opłaty drogowe
i parkingowe, 3 noclegi w pensjonatach/
hotelach, 3 śniadania, 2 obiadokolacje,

La Strada di Chianti. Droga przez toskańskie winnice doprowadzi nas wprost do wytwórni Chianti

2 dzień:

– Castellina In Chianti i Radda In Chianti, gdzie będziemy mieli okazję degustacji słynnego na ca-

Śniadanie. Kazimierz Dolny – spacer: Rynek, kościół farny z XVI w, słynna studnia,

łym świecie czerwonego wina i lokalnych przekąsek. Ostatnim punktem będzie wizyta w jednym

Klasztor Reformatów z XVII wieku na wzgórzu, stanowiącego doskonały punkt widokowy.

z najpiękniejszych zamków rodziny Ricasoli w Castello di Meleto. Czas wolny. Przejazd do hotelu

Następnie góra Trzech Krzyży. Ruiny zamku, wieża zwaną „Basztą”. Czas wolny. Przejazd do

na obiadokolację i nocleg.

1 impreza integracyjna z muzyką

Kozienic – spacer na łonie przyrody w Puszczy Kozienickiej na terenie Rezerwatu Królewskie Źródła

i jedzeniem, Ubezpieczenie NNW,

5 dzień: Ś
 niadanie. Bolonia: kościół Saint Appollinare in Classe, kościół San Vitale, Mauzoleum Galli Pla-

(trasa łatwa). Przejazd w górę Wisły na zwiedzanie ruin zamku w Czersku. Obiadokolacja, nocleg.

cydy, katedra św. Petroniusza, Piazza Maggiore, stara siedziba Uniwersytetu Bolońskiego, kościół

od chorób przewlekłych
Cena nie zawiera:
Biletów wstępu, dopłaty do

3 dzień:

św. Dominika, słynne krzywe wieże. W godzinach popołudniowych wyjazd do Polski.

Śniadanie. Zwiedzanie Warszawy – Łazienki Królewskie (spacer, bez wejścia do obiektów muzealnych),

6 dzień: Z
 akończenie wycieczki w godzinach rannych.

Stare Miasto z Kolumną Zygmunta, Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac Kultury – wyjazd na taras widokowy.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w hotelu***, 3 śniadania, 3 obiadokolacje,

pokoju 1os, napojów do

Następnie do wyboru: Muzeum Polin/ Muzeum Powstania Warszawskiego Pałac w Wilanowie/ Stadion Naro-

opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe

obiadokolacji, lokalnych

dowy. W tym dniu obiadokolacja połączona z imprezą integracyjną z muzyką. Nocleg.

przewodników,
zastawów słuchawkowych.

4 dzień:
Śniadanie. Przyjazd do największego zadaszonego Parku Wodnego w Polsce – Suntago Park of Poland. Dzień spędzamy w tym miejscu. Możliwość korzystania z licznych atrakcji: Wodna Dżungla z palmami z całego świata, kompleks
zjeżdżalń, saun, jacuzzi, baseny termalne, masaże i nie tylko. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

dla 47 os.

dla 35 os.

oraz parkingi, TFG.

Kraków

1150 zł/os.

1350 zł/os.

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

Katowice

1130 zł/os.

1320 zł/os.

i lokalnych przekąsek, biletu na pociąg, rejsu statkiem, napojów do obiadokolacji, opłat klimatycznych,

Rzeszów

1185 zł/os.

1390 zł/os.

Warszawa

dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych, dopłaty do klimatyzacji.

1320 zł/os.

1550 zł/os.

Wrocław

1270 zł/os.

1480 zł/os.

miasto

ilość osób
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MEDIOLAN I WŁOSKIE JEZIORA – 6 DNI
PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: W
 yjazd w godzinach wieczornych z umówionego miejsca. Nocny przejazd przez Czechy.
2 dzień: Dalsza podróż przez Austrię do Włoch. Bergamo: Bazylika Santa Maria Maggiore – to połączenie przepychu i skromności. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Jezioro Como – należy do najbardziej malowniczo położonych jezior alpejskich. Najpiękniej-

WYC I EC Z KI z ag r a n i c z n e

dla 35 os.

1605 zł/os.

1815 zł/os.

Katowice

1585 zł/os.

1790 zł/os.

Rzeszów

1645 zł/os.

1865 zł/os.

5 Dzień: Śniadanie. Konstancja Mainau (Wyspa Kwiatów): malownicza starówka, katedra, cesarska gospoda

Warszawa

1625 zł/os.

1845 zł/os.

i browar miejski. Spacer brzegiem jeziora, przejazd na wyspę kwiatów i spacer po kwietnych ogro-

Wrocław

1520 zł/os.

1695 zł/os.

miasto

ilość osób

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, rejsów podczas progra-

znanych projektantów mody, przepiękną Katedrę Duomo, Operę La Scale i wiele innych zabytków. Po-

mu, napojów do obiadokolacji, opłat klimatycznych, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych,

wrót do na obiadokolację i nocleg.

dla 35 os.

Kraków

1220 zł/os.

1430 zł/os.

Katowice

1200 zł/os.

1400 zł/os.

Rzeszów

1255 zł/os.

1475 zł/os.

Warszawa

1245 zł/os.

1470 zł/os.

Wrocław

1180 zł/os.

1370 zł/os.

dopłaty do klimatyzacji.

4 dzień: Śniadanie. Werona: miasto Romea i Julii. Należy obok Wenecji do najbardziej interesujących miast

ALPEJSKA PRZYGODA: WŁOCHY I SZWAJCARIA – 6 DNI

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.

PROGRAM WYCIECZKI:

5 dzień: Ś
 niadanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Po drodze odwiedzimy miejscowość Mantua: miasto

1 dzień: W
 yjazd w godzinach nocnych z umówionego miejsca. Przyjazd na obiadokolację i nocleg w okolice Turynu.

położone jest między trzema sztucznymi jeziorami: Lago Superiore, Lago di Mezzo i Lago Inferiore. Zo-

2 dzień: Śniadanie. Turynu: stolica regionu Piemont, spacer po historycznym centrum: Piazza San Carlo, Palazzo

baczymy tu min. Katedrę św. Piotra, Pałac Książęcy, Palazzo Gonzaga. Dalsza podróż do Polski.

Carignano, Palazzo Madama, katedra, gdzie przechowywany jest słynny Całun Turyński (niedostępny

6 dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach rannych.

dla zwiedzających), park Valentino, gdzie znajduje się ciekawa rekonstrukcja średniowiecznego zamku,

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w hotelu***, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opiekę pi-

barokowa Basilica di Superga. Czas wolny. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

lota – przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.

3 dzień: Śniadanie. Przejazd do Parku Narodowego Gran Paradiso: wizyta w jego najpiękniejszej części – Val di Co-

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, rejsów statkiem (tyl-

gne z uroczą wioską Cogne. Krótki spacer do Valnontey szlakiem wiodącym doliną rzeki, skąd widoczne

ko jeden do wybou), napojów do obiadokolacji, opłat klimatycznych, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów

są lodowce. Następnie przejazd do Lillaz i spacer do wodospadów Lillaz. Powrót na obiadokolację i nocleg.

słuchawkowych, dopłaty do klimatyzacji.

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

1450 zł/os.

1680 zł/os.

Katowice

1430 zł/os.

1650 zł/os.

Rzeszów

1485 zł/os.

1730 zł/os.

Warszawa

1460 zł/os.

1700 zł/os.

Wrocław

1390 zł/os.

1595 zł/os.

miasto

AUSTRIA – SZWAJCARIA – LICHTENSTEIN – NIEMCY – 6 DNI
PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: W
 yjazd w godzinach wieczornych z umówionego miejsca. Nocny przejazd w kierunku Austrii.
2 dzień: Przyjazd do miejscowości Wattens w Austrii w godzinach południowych. Zwiedzanie Swarovski Kristall-

dach. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

ta – przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

Como. Przejazd do Mediolanu: zobaczymy tu między innymi Galerię Wiktora Emanuela II z butikami

dla 47 os.

kawiarenek, restauracji i sklepików z pamiątkami. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 4 noclegi w hotelu***, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, opiekę pilo-

no tu m.in. “Casino Royale” i drugą część “Gwiezdnych wojen”. Rejs statkiem oraz zwiedzanie miasteczka

miasto

dy Renu – z brzegu na brzeg przeprawiają turystów stateczki o wyglądzie chińskich łódek, pełno tu

6 Dzień: Śniadanie. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach nocnych.

szym miasteczkiem położonym w sercu Jeziora Como jest Bellagio, nazywane perłą tego jeziora. Kręco-

ilość osób

4 Dzień: Śniadanie. Lindau: Ratusz, kościół św. Piotra, latarnia morska. Meersburg: Schaffchausen – wodospa-

dla 47 os.

Kraków

ilość osób

4 Dzień: Śniadanie. Przejazd do Mediolanu: kosmopolitycznej stolicy mody. Zwiedzanie: Piazza del Duomo ze
słynną gotycką katedrą, Galleria Vittorio Emanuele, Piazza della Scala ze słynną operą La Scala, Castello
Sforzesco. Przejazd nad Jezioro Maggiore gdzie odbędziemy przeprawę promem na najpiękniejszą
wyspę: Isola Bella – kiedyś zamieszkała, dziś 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,

welten (Kryształowy Świat), kolekcji wspaniałych kryształów ułożonych w najróżniejsze wzory i kształty.

dokąd zmierzają liczni pielgrzymujący, chwilę odpoczniemy na Piazza Grande. Wyjazd do Polski.

Innsbruck: wieża ratuszowa, Złoty Dach, pałac cesarski Hofburg, kościół dworski, park, Katedra św. Ja-

6 Dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych/rannych.

kuba. Wyjazd na skocznię narciarską Bergisel (koszt dodatkowy). Przejazd na obiadokolację i nocleg.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 4 noclegi w hotelu***, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, opiekę pi-

3 dzień: Śniadanie. Zurich: największe miasto Szwajcarii – Stare Miasto, taras widokowy Lindenhof, kościół św.

lota – przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.

Piotra, kościół Fraumuster z witrażami Chagall’a i Giacometti’ego oraz Katedrę Grossmunster. Luzer-

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do obiadokola-

na: miasto położone nad Jeziorem Czterech Kantonów u stóp Góry Pilatus, najstarszy drewniany most

cji, opłat klimatycznych, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych, dopłaty do klimatyzacji.

w Europie, Starówka. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
ilość osób
miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

1420 zł/os.

1620 zł/os.

Katowice

1400 zł/os.

1600 zł/os.

Rzeszów

1460 zł/os.

1680 zł/os.

Warszawa

1450 zł/os.

1670 zł/os.

Wrocław

1340 zł/os.

1520 zł/os.

SZWAJCARIA I JEZIORO BODEŃSKIE – 6 DNI

4 dzień: Śniadanie. Berno: stolica Szwajcarii, starówka, dom Alberta Einsteina, wieża zegarowa, katedra z najwyższą w Alpach wieżą. Przejazd do Księstwa Lichtenstein i stolicy Vaduz: spacer główną ulicą miasta.
Przejazd na obiadokolację i nocleg.

PROGRAM WYCIECZKI:

5 dzień: Śniadanie. Monachium: neobarokowy zespół pałacowo – parkowy Nymphenburg – letnia rezydencja

1 dzień: W
 yjazd w godzinach wieczornych z umówionego miejsca. Nocny przejazd przez Czechy i Niemcy.

Wittelsbachów, Marienplatz, centrum Monachium – Nowy Ratusz, Stary Ratusz, bramy miejskie, pozo-

2 dzień: P
 rzyjazd do Stein am Rhein: spacer zaułkami średniowiecznej starówki, czas wolny, rejs statkiem po Renie do

stałości średniowiecznych fortyfikacji, Katedra Najświętszej Marii Panny z XV w., kościół św. Piotra, Alter

Szafuzy, spacer po zabytkowej części miasta. Neuhausen: największy w Europie Wodospad Rheinfall nazywa-

Hof – dawna rezydencja cesarska Ludwika IV Bawarskiego, pałac Wittelsbachów, Miasteczko Olimpij-

ny „Europejską Niagarą”, panorama 23–metrowej kaskady z zamku Laufen. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

skie. Po 9 h pobytu wyjazd do Polski.

3 dzień: Śniadanie. Zurych: spacer ulicą Bahnhofstrasse, pod którą znajdują się największe bankowe skarbce, taras

6 dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach południowych.

widokowy Lindenhof, kościół św. Piotra z największą tarczą zegarową w Europie, kościół Fraumünster, czas

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w hotelu***, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opiekę pi-

wolny. Lucerna: spacer po starówce, średniowieczne drewniane mosty – Kapellbrücke i Spreuerbrücke, frag-

lota – przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.

menty dawnych murów miejskich, urokliwe place starego miasta, pomnik Umierającego Lwa, czas wolny.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do obiadokolacji, opłat klimatycznych, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych, dopłaty do klimatyzacji. Zalecamy zabranie dodatkowo 17€/os na obiad w drodze powrotnej w Monachium

NIEMCY I WODOSPADY RENU 6 DNI
PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd w godzinach wieczornych z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy i Austrię do Niemiec.

dla 35 os.

Kraków

1470 zł/os.

1600 zł/os.

Katowice

1450 zł/os.

1645 zł/os.

Rzeszów

1475 zł/os.

1720 zł/os.

Warszawa

1485 zł/os.

1630 zł/os.

Wrocław

1380 zł/os.

1550 zł/os.

ilość osób

Przejazd na obiadokolację i nocleg.
4 dzień: Ś
 niadanie. Jezioro Bodeńskie, największe jezioro Niemiec. Wyspa Reichenau: jedno z ulubionych miejsc
wypoczynkowych Niemców (UNESCO). Możliwość zażycia 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. Konstancja: mury miejskie rodem z baśni Braci Grimm, ratusz z historycznymi freskami, rynek
Starego Miasta, przeprawa promem po jeziorze do Meersburga: Miasto Górne z górującymi Nowym i Sta-

2 dzień: Przejazd do Parku Narodowego Berchtesgaden, a dokładniej do miejscowości Königssee: widokowy rejs

rym Pałacem, taras widokowy, oraz Miasto Dolne z promenadą przypominającą nadmorskie deptaki krajów

stateczkiem po najpiękniejszym bawarskim jeziorze – Jeziorze Królewskim Königssee. Półwysep Św. Bartło-

śródziemnomorskich. Lindau: historyczne zabudowania klasztorne i świeckie, port z najsłynniejszym wido-

mieja: wizyta w jednym z najstarszych niemieckich kościółków pielgrzymkowych z charakterystycznymi cebulowatymi kopułami. Przejazd do Regensburga: zwiedzanie starówki. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Bamberg: wzgórze św. Michała, katedra romańska, Stary Ratusz. Wurzburg: Rezydencja

32 | wycieczki szyte na twoją miarę

dla 47 os.

miasto

kiem na Jezioro Bodeńskie i Alpy Szwajcarskie, czas wolny. Wyjazd do Polski.
6 dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach porannych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w hotelu***, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opiekę pi-

Książąt–Biskupów, twierdza Marienberg. Po zwiedzaniu Starego Miasta można uraczyć się frankońskim

lota – przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.

winem w jednej z licznych winiarni. Rotehenburg: zwiedzanie malowniczego miasteczka nad rzeką

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, rejsów podczas programu, napo-

Tauber. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

jów do obiadokolacji, opłat klimatycznych, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych, dopłaty do klimatyzacji.
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PARYŻ KLASYCZNIE 6 DNI
PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do Czech. Karlove Vary: zwiedzanie historycznego centrum miasta oraz głównego źródła leczniczego. Czas wolny. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Śniadanie we wczesnych godzinach rannych. Reims: Katedra koronacji królów Francji. Przejazd
na obiadokolację i nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Paryż: wjazd na Wieżę Eiffla, Ogrody Trocadero, Szkoła Wojskowa, Pałac Inwalidów
z grobowcem Napoleona, Łuk Triumfalny – symbol Francji, spacer po Polach Elizejskich, Opéra
Garnier – jeden z najpiękniejszych i największych teatrów muzycznych świata. Zwiedzanie Muzeum perfum Fragonard, wyspa La Cite – serca Paryża i Sainte Chapelle. Powrót na obiadokolację
i nocleg.
ilość osób
miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

1580 zł/os.

1795 zł/os.

Katowice

La Defense, zwana Manhattanem XXI w. Kolejnym punktem programu jest (do wyboru) Luwr

1565 zł/os.

1770 zł/os.

Rzeszów

1650 zł/os.

1880 zł/os.

– muzeum słynace z jednej z największych na świecie kolekcji dzieł sztuki lub Muzeum Orsay

Warszawa

1720 zł/os.

1950 zł/os.

Wrocław

1630 zł/os.

1830 zł/os.

4 dzień: Śniadanie. Wersal: najsłynniejszy zespół pałacowy, siedziba królów f rancuskich. Paryż: dzielnica

– prezentujące sztukę drugiej połowy XIX w. i początków XX w. Centrum Pompidou. Czas wolny.
Popołudniowy rejs statkiem po Sekwanie. Powrót na obiadokolację i nocleg.
5 dzień: Śniadanie. Paryż: St. Denis z nekropolią królów Francji, dzielnica Łacińska: romański kościół Saint–Germaindes–Prés – najstarsza świątynia miasta, Sorbona, Panteon – miejsca spoczynku m.in.

REJS PO sekwanie W CENIE!

Victora Hugo, Marii Skłodowskiej–Curie i Woltera, spacer po Ogrodach Luksemburskich. Czas
wolny. Montmartre – zwiedzanie: Bazylika Sacré–Coeur wzniesiona na szczycie wzgórza Montmartre, Place du Tertre, Plac Pigalle i Plac Blanche ze słynnym kabaretem Moulin Rouge. Wizyta

PODANE CENY DOTYCZĄ
WYCIECZKI SZEŚCIODNIOWEJ

na cmentarzu Montmartre. Wieczorem wyjazd do Polski.
6 dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
Możliwość wydłużenia wycieczki o jeden dzień: Dolina Loary i Zamki nad Loarą – szczegóły w Biurze
Cena dotyczy wycieczki 6–cio dniowej.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w Czechach w hotelu ***, 3 noclegi w Paryżu
w hotelach **/***, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, opiekę pilota–przewodnika, rejs po Sekwanie, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.

— P R O G RA M W Y C IE C Z K I —

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.

UROKI PÓŁNOCNYCH WŁOCH – 7 DNI
PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Przyjazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Ś
 niadanie. Wenecja: Rejs po Lagunie Weneckiej, Plac św. Marka, Bazylika św. Marka, Dzwonnica, Wieża Zegarowa, Most Westchnień, Most Rialto. Parma. Zobaczymy Piazza Garibaldi, kościół Madonna
Della Staccata, Katedra, kościół św. Jana, Baptysterium. Powrót 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 na obiadokolację i nocleg.
4 dzień: Śniadanie. Mediolan – światowa stolica mody. Zobaczymy: Piazza Duomo ze słynną gotycką katedrą,

ZAKARPACIE
AKTYWNIE
Z INTEGRACJĄ –
6 dni

Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do Lwowa, objazd po mieście i zwiedzanie: Cmentarz Łyczakowski
i cmentarz Orląt Lwowskich, powrót do Centrum, Opera Lwowska. Następnie wspólnie wypijemy piwo za wolną Ukrainę w ogromnym Piwnym Teatrze „Prawda”. Przejazd na obiadokolację i nocleg w hotelu.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Wykwaterowanie. Poranny spacer po Lwowie z przewodnikiem: dworzec, Katedra św. Jura, Uniwersytet Lwowski, starówka – Rynek, katedra łacińska, Kaplica Boimów, dzielnica ormiańska z katedrą, Cerkiew
Wołoska, dawne wały hetmańskie.Wyjazd w stronę ukraińskiego pasma Karpat. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg (W wypadku organizacji wycieczki w lipcu, możliwość wizyty i zabawy przy koncertach oraz
tańcach na festiwalu piwa Pivni Zakarpati we wsi Pilipiec).
DZIEŃ 3
Śniadanie. Wyjście na całodniowy trekking w Bieszczady (kilka propozycji szczytów do wyboru – trasy łatwe)
lub do wodospadu Szypot. Powrót do miejsca noclegu, obiadokolacja. W tym dniu wieczorek integracyjny.
W LECIE: w nietypowej formie – Świętowanie Nocy Kupały – słowiańskiego święta ognia, wody, płodności
i miłości. Ognisko, muzyka i zabawa do rana.

Gallerię Vittorio Emanuele z eleganckimi kawiarniami, Piazza della Scala ze słynną operą La Scala,
ilość osób

DZIEŃ 1

DZIEŃ 4

Castello Sforzesco. Przejazd nad Jezioro Como do hotelu na obiadokolację i nocleg.

miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

1550 zł/os.

1785 zł/os.

5 dzień: Śniadanie. Bergamo: wjazd kolejką do Bergamo Alta (koszt dodatkowy) – przepięknej starówki. Spa-

Katowice

1530 zł/os.

1760 zł/os.

cer od Piazza Vecchia ze średniowiecznym Palazzo della Raggione do Piazza del Duomo z katedrą,

Rzeszów

1590 zł/os.

1835 zł/os.

romańskim kościołem Santa Maria Maggiore i renesansową Capella Colleoni ze wspaniałą fasadą.

Warszawa

1615 zł/os.

1860 zł/os.

Wrocław

1580 zł/os.

1810 zł/os.

Sirmione: miejscowość nad Jeziorem Garda z bajkowym zamkiem Rocca Scaglieri. Możliwość zorga-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w kierunku Parku Narodowego
Synewyr, po trasie odwiedzając niewielki Monastyr we wsi Rozhurcze.

CENA*:

stasia, Katedra. Możliwość indywidualnego wyjazdu na wieżę de Lamberti, z której rozciąga się wspa-

Od 990 zł z Krakowa, Katowic, Warszawy
Od 975 zł z Rzeszowa | Od 970 zł z Wrocławia

niały widok na miasto. Vicenza: historyczne centrum miasta (zostało wpisane na Listę UNESCO). Zo-

*przy 47 uczestnikach

nizowania rejsu statkiem po jeziorze Garda. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
6 dzień: Śniadanie. Werona: rzymska Arena, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, dom Julii, kościół Sant Ana-

baczymy 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, NNW od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.
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.

Dalsza podróż, dojazd do Synewyr, gdzie podczas wędrówki dojdziemy
nad największe jezioro ukraińskich Karpat o tej samej nazwie. Następnie spacer na połoninę Pereniz, z piękną panoramą gór. Wizyta
u pasterzy zakarpackich – degustacja produktów (bryndza i palinka).

Cena zawiera:
Opiekę pilota, będącego przewodnikiem górskim na Zakarpaciu, przejazd
komfortowym autokarem, wszystkie opłaty drogowe i parkingowe, 4 noclegi:

Przejazd na nocleg, obiadokolacja.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do niewielkiej miejscowości
Palanka – monumentalny Zamek. Następnie Użhorod – stolica
i największego miasta Zakarpacia słynącego z winiarstwa i kuchni.

1 we Lwowie w hotelu **/***,
3 na Zakarpaciu w hostelach/ hotelach,
4 śniadania, 4 obiadokolacje, 1 obiad pożegnalny na powrocie, wieczór integracyjny,
degustację piwa we Lwowie, Ubezpieczenie NNW + KL, od chorób przewlekłych, bilety
wstępów i przewodnika lokalnego we Lwowie
Cena nie zawiera:
Biletów wstępu w pozostałych atrakcjach, wstępu na festiwal piwa, degustacji palinki i serów

34 | wycieczki szyte na twoją miarę

Spacer po mieście: najdłuższa aleja lipowa w Europie, wzdłuż
rzeki Uż, skromne secesyjne kamieniczki, ulica Korzo – deptak
turystyczny ze sklepikami. Wyjazd w drogę powrotną.
DZIEŃ 6
Powrót do Polski w godzinach porannych, zakończenie
imprezy.

WYCI ECZK I ZAGRANI CZNE

WYC I EC Z KI z ag r a n i c z n e

PROGRAM WYCIECZKI:

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ: CHORWACJA
– WYSPA KRK 6 DNI

1 dzień: Wyjazd w godzinach wieczornych z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy w kierunku Austrii.

PROGRAM WYCIECZKI:

BAJKOWA SŁOWENIA – 6 DNI
2 dzień: D alsza podróż przez Austrię do Słowenii. Lublana: Plac Preserena, Kościół Zwiastowania, Most

1 dzień: W
 yjazd w godzinach wieczornych z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy w kierunku Austrii.

Potrójny, Kolumnada Plecznika, Katedra św. Mikołaja, Ratusz, Most Szewski, Zamek Lubljański.

2 dzień: Dalsza podróż przez Austrię i Słowenię. Rijeka – miasto mieści w sobie wiele pięknych zabytków

Przejazd na obiadokolację i nocleg.

architektury w tym kościoły, cerkiew i ratusz. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

3 dzień: Ś niadanie. Przejazd do Wąwozu Vintgar. Następnie odwiedzimy Bled, położony u stóp Alp Ju-

3 dzień: Śniadanie. Wycieczka na Wyspę Krk. Przejedziemy przez Most Krcki (1430 m) łączący stały ląd z Wy-

lijskich. Zamek Bled, rejs na wyspę znajdującą się na środku jeziora. Bohinj: uznawane za jedno

spą Krk. Krk: stare miasto, katedra Wniebowzięcia NMP, kościół św. Kwiryna, pozostałości murów

z najbardziej uroczych zakątków Alp Julijskich. Planica: gdzie odbywa się zakończenie sezonu

obronnych. Wyspa Košljun: klasztor franciszkanów z XVI wieku (na wysepkę dostaniemy się tak-

skoków narciarskich. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

sówkami wodnymi). Vrbnik – miasteczko słynące z licznych winiarni i specjału regionu, białego

4 dzień: Ś niadanie. Skof ija Loka: jedno z najlepiej i najpiękniej zachowanych średniowiecznych miast

wina Žlahtina, jest położone na szczycie wzgórza. Następnie Klancic, czyli jedna z najwęższych uli-

w Słowenii. Zobaczymy m.in. spichlerz, stary Ratusz Miejski z XVI w., barokowy Kościół Kapucy-

czek świata. Powrót na obiadokolację i nocleg.

nów. Koper: kolumna św. Justyny, pałac Totto, główny plac miasta Titov Trg. Piran: Plac Tarti-

4 Dzień: Wczesne śniadanie. Przejazd do Parku Narodowego Jeziora Plitwickie. 16 połączonych ze sobą ka-

niego, Ratusz, kościoły św. Jerzego i św. Piotra. Czas wolny. Przejazd przez najważniejszy kurort

skadowo jezior na które składają się liczne wodospady i kaskady. 4/5 kilometrowym spacerem wzdłuż

Słowenii – Portoroz. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

jezior i wodospadów przejdziemy się do najgłębszego jeziora Kozjak, który przekroczymy łodzią. Po po-

5 dzień: Ś niadanie. Klasztor Kartuzów w Pleterje. Okolice słyną z sadów, gdzie w butelkach rosną grusz-

łudniu powrót do hotelu, czas wolny na kąpiele słoneczne i wodne. Wieczorem obiadokolacja i nocleg.

ki, będące później efektownym wkładem likieru gruszkowego sprzedawanego w klasztorze.

Możliwość zorganizowania wieczoru integracyjnego.

Maribor: Starówka, kolumna morowa, dzielnica Lent z pięknymi kamieniczkami, mnóstwem

5 Dzień: Śniadanie. Zagrzeb: Gornji Grad i Kapitol, Katedra Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny,

sklepików oraz kawiarni przy rzecznej promenadzie. Przejazd do Polski.

budynki Parlamentu, kościół św. Marka, wieża Lotrszczak, Brama Kamienna z cudownym obrazem

6 dzień: Z akończenie wycieczki we wczesnych godzinach rannych.

Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Wyjazd do Polski.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w hotelach***, 3 śniadania, 3 obiadoko-

6 Dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach wczesno rannych.

lacje, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w hotelu***, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opieka pi-

parkingi, TFG.

lota – przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, rejsów

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, rejsu statilość osób
miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

1190 zł/os.

1350 zł/os.

Katowice

1170 zł/os.

1330 zł/os.

Rzeszów

1225 zł/os.

Warszawa

1225 zł/os.

Wrocław

1200 zł/os.

dla 47 os.

dla 35 os.

podczas programu, napojów do obiadokolacji, opłat klimatycznych, dopłaty do pokoju 1–osobowego,

Kraków

1280 zł/os.

1465 zł/os.

Katowice

1260 zł/os.

1435 zł/os.

zestawów słuchawkowych.

1400 zł/os.

Rzeszów

1285 zł/os.

1470 zł/os.

14100 zł/os.

Warszawa

1300 zł/os.

1490 zł/os.

1360 zł/os.

Wrocław

1270 zł/os.

1445 zł/os.

kiem, napojów do obiadokolacji, opłat klimatycznych, dopłaty do pokoju 1–osobowego, dopłaty do klimatyzacji, zestawów słuchawkowych.

miasto

ilość osób

UMBRIA: ZIELONE SERCE WŁOCH – 7 DNI

ZAPACH TOSKANII – 7 DNI

PROGRAM WYCIECZKI:

PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: Wyjazd w godzinach wieczornych z umówionego miejsca. Nocny przejazd do Włoch przez Czechy i Austrię.

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch, na obiadokolację i nocleg.

2 dzień: Przyjazd do Gubbio, które uchodzi za jedno z najpiękniejszych średniowiecznych miast. Spacer po

2 dzień: Śniadanie. Lukka: m.in. katedra, kościół San Michele in Foro, Casa di Puccini, Katedra San Marti-

mieście z urokliwymi uliczkami. Palazzo dei Consoli, Palazzo Ducale, katedra, Via dei Consoli z za-

no, mury obronne, Piazza dell’Amf iteatro, kościół San Frediano. Piza: zwiedzanie „Pola Cudów”

gadkowymi „drzwiami umarłych” i Fontannę Szaleńców. Po jej okrążeniu można otrzymać honorowy

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.

tytuł Szaleńca z Gubbio. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Asyż: Bazylika św. Franciszka, Piazza Comune, kościół św. Klary, katedra św. Rufino, ko-

Przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Piombino: rejs promem na Wyspę Elbę – trzecią co do wielkości wyspę na Morzu Ty-

ściół Santa Maria degli Angeli z Porcjunkulą. Rivotorto: miejsce powstania pierwszej wspólnoty franciszkańskiej. W neogotyckim kościele z XIX w. można zobaczyć Święte Tugurium – chatki, w których

rreńskim. Zwiedzanie stolicy wyspy Portoferraio: Palazzina dei Mulini – Piazza della Repubblica.

święty Franciszek spotykał się ze swoimi pierwszymi naśladowcami. Spello – miasteczko znane z dy-

Powrót promem do Piombino. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
4 dzień: Śniadanie. Arezzo: jedno z najpiękniejszych miast toskańskich. Zwiedzimy Kościół San Fran-

wanów układanych z kwiatów, z okazji Bożego Ciała. Zwiedzanie historycznego centrum z kościołem

cesco, Piazza Grande, Palazzo delle Logge, park Passagio del Prato, Katedra. Cortona: miasto

Santa Maria Maggiore. Powrót na obiadokolację i nocleg.
4 Dzień: Śniadanie. Orvieto – dawnego miasta etruskiego, obecnie słynącego z katedry i orzeźwiającego białe-

z niepowtarzalną toskańską atmosferą. Kościoły: San Nicolo, San Domenico. Abbazia di Monte
Olivieto Maggiore: najpotężniejszy klasztor w Toskanii. Powrót na obiadokolację i nocleg.

go wina. Spacer główną aleją do Piazza Duomo, katedra z kaplicą San Brizio. Perugia: spacer po histo-

5 dzień: Śniadanie. Siena: m.in. plac Il Campo, Palazzo Publico, Wieża Obżarstwa (z zewnątrz), kapli-

rycznym centrum wzdłuż Corso Vanucci. Zobaczymy pozostałości XVI–wiecznej twierdzy papieskiej,

ca Capella di Piazza, katedra, baptysterium. San Gimignano: tzw. średniowieczny Manhattan,

Piazza Grande z katedrą, fontannę Maggiore. Powrót na obiadokolację i nocleg.
5 Dzień: Śniadanie. Marmurowe Wodospady: wybudowane przez Rzymian w 271 roku p.n.e., należą do jed-

z imponującymi kamiennymi wieżami. Zobaczymy panoramę z tarasu na piękne toskańskie

nych z najwyższych w Europie. Spoleto. Spacer w kierunku katedry oraz Ponte dei Torri – akweduktu

wzgórza. Przejazd przez winnice, gaje oliwne, miasteczka i zadrzewione wzgórza regionu Chia-

z XIV w. Następnie wzdłuż Valnerina, malowniczej doliny rzeki Nery, do spokojnej Nursji, gdzie urodził

nti. Powrót na obiadokolację i nocleg. Możliwość zorganizowania degustacji win i lokalnych
zakąsek.

się św. Benedykt. Dzisiaj miasteczko słynie z wyrobów wędliniarskich oraz czarnych trufli. Spacer po

6 dzień: Śniadanie. Florencja: m.in. Palazzo Pitti, Ponte Vecchio, plac Signorii, Palazzo Vecchio, kościół

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 Hanni-

Santa Croce, Katedra NMP Kwietnej, baptysterium, dzwonnica, kościół San Lorenzo. Możliwość
fakultatywnego zwiedzenia Galerii Uff izi – (dużo wcześniejsza rezerwacja). Wyjazd do Polski.

balem. Spacer po Castiglione del Lago, malowniczo położonym na półwyspie miasteczku otoczonym
ilość osób

murami. Czas wolny. Wyjazd do Polski.

miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

1470 zł/os.

1720 zł/os.

7 Dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach porannych.

Katowice

1460 zł/os.

1700 zł/os.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 4 noclegi w hotelu***, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, opie-

Rzeszów

1510 zł/os.

1770 zł/os.

kę pilota, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.

Warszawa

1525 zł/os.

1790 zł/os.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, napojów do obiado-

Wrocław

1460 zł/os.

1700 zł/os.

kolacji, opłat klimatycznych, dopłaty do klimatyzacji, dopłaty do pokoju 1–osobowego, zestawów słuchawkowych.

dla 47 os.

dla 35 os.

7 dzień: Przejazd przez Austrię i Czechy. Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.

Kraków

1570 zł/os.

1820 zł/os.

Katowice

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 5 noclegów w hotelach ***, 5 śniadań, 5 obiado-

1565 zł/os.

1815 zł/os.

kolacji, opiekę pilota–przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty

Rzeszów

1605 zł/os.

1870 zł/os.

Warszawa

1650 zł/os.

1910 zł/os.

drogowe oraz parkingi, TFG.

Wrocław

1695 zł/os.

1965 zł/os.

miasto

ilość osób

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.
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WYC I EC Z KI z ag r a n i c z n e

BELLA ITALIA – 7 DNI
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

Czar Chorwacji 7 dni

pobyt w Mirabilandii. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

CENA*:
Od 1800 zł z Krakowa
Od 1785 zł z Katowic
Od 1790 zł z Rzeszowa
Od 1850 zł z Warszawy
Od 1815 zł z Wrocławia

4 dzień: Śniadanie. Watykan: Muzea Watykańskie i Kaplica Sykstyńska. Przejście do Bazyliki św. Piotra,
Kaplica św. Sebastiana. Chwila modlitwy przy grobie bł. Jana Pawła II. Powrót na obiadokolację
ilość osób

i nocleg.
5 dzień: Śniadanie. Rzym: Zamek św. Anioła, Piazza Navona z fontanną „Czterech Rzek” Berniniego,
Panteon – perełka architektoniczna. Następnie Plac Wenecki, Kapitol – najsłynniejszy amf iteatr
świata – Koloseum, Forum Romanum, Fontanna Di Trevi, Plac i Schody Hiszpańskie. Przejazd
na obiadokolację i nocleg.

*przy 47 uczestnikach

6 dzień: Śniadanie. Florencja: m.in. Fortezza da Basso, Santa Maria Novella, Bazylika, Dom Dantego,
najsłynniejszy włoski most Ponte Vecchio, następnie Plac i Pałac Pitti (czas pobytu około 9h).
Wyjazd do Polski.
7 dzień: Z akończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy i Austrię do hotelu

Dioklecjana – jedna z najwspanialszych, zachowanych do dziś budowli

w Chorwacji. Obiadokolacja i nocleg.

z czasów imperium rzymskiego, Ratusz, „pusti me da prodem” – jedna

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 4 noclegi w hotelach ***, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, opiekę pilota–przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi, TFG.

2 dzień:

z najwęższych ulic w Europie, port. Spacer po promenadzie, powrót na

Śniadanie. Park Narodowy Krka: położony na terenie ukształtowanym przez

obiadokolację i nocleg.

miasto

rzekę o tej samej nazwie. Spacer pieszą trasą, umożliwiającą zaobserwowanie

6 dzień:

17 kaskad, jakie pokonuje rzeka przy niewielkiej różnicy wysokości. Dla chęt-

Śniadanie. Przejazd do Parku Narodowego Plitvickie Jeziora, obej-

nych – kąpiel pod wodospadem. Sibenik: zwiedzanie historycznego centrum

mujący 16 jezior połączonych 92 malowniczymi wodospadami i ka-

miasta, jednej z najpiękniejszych budowli Dalmacji, jaką jest renesansowa ka-

skadami, położonych tarasowo na długości 7km, otoczonych lasem

tedra św. Jakuba. Czas wolny, powrót na obiadokolację i nocleg.

i kamiennymi wzgórzami. Wyjazd do Polski.

3 dzień:

7 dzień:

Śniadanie. Przejazd wzdłuż wybrzeża Adriatyku. Dubrownik – zwany „Perłą

Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, rejsu po lagu-

dla 47 os.

dla 35 os.

nie, wycieczek fakultatywnych, napojów do obiadokolacji, opłaty klimatycznej, dopłaty do pokoju 1–oso-

Kraków

1460 zł/os.

1720 zł/os.

bowego, zestawów słuchawkowych, dopłaty do klimatyzacji.

Katowice

1445 zł/os.

1700 zł/os.

Rzeszów

1480 zł/os.

1740 zł/os.

Warszawa

1540 zł/os.

1810 zł/os.

Wrocław

1520 zł/os.

1780 zł/os.

ilość osób

KRAINA SŁOŃCA: CZARNOGÓRA – ALBANIA – 8 DNI

Adriatyku”. Zwiedzanie kamiennej starówki, znanej fanom serialu „Gra o Tron”,

PROGRAM WYCIECZKI:

otoczonej najdłuższym systemem fortyfikacyjnym w Europie: m.in. Brama

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Przyjazd do Zagrzebia w godzinach południowych – krótki spa-

Pile, Studia 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 i 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, kościół św. Jana Chrzciciela, stare mury okalające
starówkę (UNESCO). Następnie Split: zwiedzanie Starego Miasta, m.in. Pałac

cer po stolicy Chorwacji: Plac z konnym pomnikiem Jelacica i Kapitol–najstarsza część miasta

Cena zawiera:

– Dolnyj i Gornyj Grad. Przejazd na obiadokolację i nocleg tranzytowy.

przejazd komfortowym autokarem, 5 noclegów w hotelach **/***,

2 dzień: Śniadanie. Dalsza podróż przez Chorwację w kierunku Czarnogóry. Przyjazd do hotelu. Zakwa-

5 śniadań, 5 obiadokolacji, opiekę pilota–przewodnika,

terowanie, obiadokolacja i nocleg.

ubezpiecznie NNW + KL + od chorób przewlekłych, TFG, wszystkie

3 dzień: Śniadanie. Stary Bar: ruiny starego miasta, które prawdopodobnie pochodzą z X wieku, zoba-

ilość osób

opłaty drogowe i parkingi.

czymy Starówkę, mury obronne, orientalną ulicę w Starym Barze z dwoma meczetami, Starą

Cena nie zawiera:

Oliwkę. Ulcińj – jedno z najstarszych miast na Adriatyku. Spacer promenadą, zobaczymy Sta-

biletów wstępu, lokalnego przewodnika, napojów do obiadokolacji,

rówkę, mury obronne, czas wolny na jednej z najsłynniejszych plaż na wybrzeżu Czarnogórskim,

dopłaty do pokoju 1 os., dopłaty do klimatyzacji, wycieczek

plaża z drobnym piaskiem o leczniczych właściwościach. Wieczorem obiadokolacja i nocleg.
4 dzień: Śniadanie. Wycieczka objazdowa po Czarnogórze: Przejazd do Budvy – zwanej „małym Dubrow-

fakultatywnych, zestawów słuchawkowych.

nikiem”, Starówka, Katedra św. Jana, pozostałości starożytnych budowli i średniowiecznych
kaplic. Następnie Zatoka Kotorska – największy i najgłębszy f iord 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. Dla uczestników zapewniony jest rejs statkiem i regionalny rybny obiad – Fish Picnic. Powrót na obiadokolację,
czas wolny, nocleg.
6 dzień: Śniadanie. Całodniowa wycieczka do Albanii. Tirana: zwiedzanie stolicy, Kruje: zamek Skenderbega, oraz orientalna uliczka handlowa. Szkoder: największe miasto w północnej Albanii. Znajduje się tu największa katedra katolicka na całych Bałkanach i duży meczet. Powrót do hotelu

miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

1685 zł/os.

1920 zł/os.

Katowice

1670 zł/os.

1900 zł/os.

Rzeszów

1620 zł/os.

1850 zł/os.

Warszawa

1810 zł/os.

2080 zł/os.

Wrocław

1770 zł/os.

2020 zł/os.

ilość osób

na późną obiadokolację i nocleg.
7 dzień: Śniadanie. Czas na kąpiele morskie i słoneczne. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.
8 dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg tranzytowy hotelu*** w okolicach Zagrzebia,
5 noclegów w Czarnogórze w willi lub hotelu***, 6 śniadań, 6 obiadokolacji, Fish Picnic, opiekę pilota –przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.
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.

REJS i fish picnic W CENIE!
wycieczki szyte na twoją miarę | 39
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CENA*:
Od 1930 zł
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*przy 45 uczestnikach
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— RA M O W Y P R O G RA M W Y C IE C Z K I —
1 dzień:
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Możliwe
wycieczki
fakultatywne:

Zbiórka na lotnisku i wylot na Maltę. Wyjazd do Valetty – miasta o zapachu anyżu, daktyli…i suszącego się prania. Jest to jedno z najbardziej zagęszczonych pod względem zabytków miejsc na

Pałac Wielkich Mistrzów. Przyjazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Wyjazd do Mdiny – byłej historycznej stolicy wyspy. Spacer po Starym Mieście. Następnie przejazd do miejscowości Rabat – zwiedzanie miasta, Groty św. Pawła i Katakumb. Przejazd
nad Klify Dingli, oraz do wioski rękodzieła, czyli Ta Qali. Tam zwiedzimy słynne Ogrody Botaniczne św. Antoniego. Później Mosta – miejscowość nad którą góruje przepiękny kościół, mający jedną z największych kopuł na świecie – Mosta Dome. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Całodniowy rejs na Comino, po drodze krótkie postoje w interesujących miejscach

CENA*:
Od 1360 zł

ZAPYTAJ O CENĘ DLA
TWOJEGO MIASTA
I W DOGODNYM TERMINIE!

Cena zawiera:

i nocleg.

4 noclegi w Hotelu ***, 4 śniadania, 4

4 dzień:

obiadokolacje, opiekę pilota, realizację

Po wczesnym śniadaniu wyjazd na prom na wyspę Gozo. Tam zwiedzimy najważniejsze atrak-

programu na miejscu (autokar, pilot),

cje wyspy: Ramla Bay, Marsalforn, Salt Pans – miejsce słynące z produkcji soli morskiej na tzw.

ubezpieczenie: KL, NNW, od chorób

Salinach. Nastepnie Dwejra i pozostałości po Azurowym Oknie, Inland Sea, Xlendii i inne. Powrót

przewlekłych, TFG.

promem na Maltę, transfer do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Cena nie zawiera:

5 dzień:

biletów wstępu, lokalnych przewodników,

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Vittoriosa – zwiedzanie malowniczego portowego

kosztów przelotu, transferu do i z lotniska

miasta: fortyfikacje, kościół św. Wawrzyńca, marina oraz świątynia Tarxien. Marsaxlokk – niewiel-

w Polsce, napojów do obiadokolacji, taksy

ka malownicza wioska rybackia, której centrum stanowi targ rybny, port oraz kolorowe łódeczki.

klimatycznej, dopłaty do pokoju 1–os.

Zakończenie imprezy.

1 dzień:
Zbiórka na lotnisku. Przelot do Turcji, czas na odświeżenie w hotelu. Wyjazd na

*przy 45 uczestnikach

na podziwianie pięknych, naturalnych formacji skalnych Blue Lagoon. Powrót na obiadokolację

Przerwa na lunch. Przejazd na Blue Grotto, rejs łodziami. Przejazd na lotnisko, odprawa. Przelot.

• BŁĘKITNY REJS PO ZATOKACH KEMER

Rejs po morzu statkiem pirackim + po zatokach

zwiedzanie Antalyi. Spacer krętymi uliczkami starego miasta: wieża zegarowa

— RA M O W Y P R O G RA M W Y C IE C Z K I —

świecie – może pochwalić się ponad 320 zabytkami. Spacer po mieście z przewodnikiem: ogrody
Barraca z widokiem na Wielki Port, Katedra św. Jana, muzeum kościelne, ulica Republikańska,

i bramna, meczet, Plac Republiki. Czas wolny. Następnie degustacja słynnej tureckiej chałwy i lokum czyli tradycyjnych słodyczy (koszt dodatkowy). Przejazd
nad romantyczny wodospad Duden. Wodospad spada z klifowego wybrzeża
wprost do Morza Śródziemnego. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2–3 dzień:

Kemer z przerwami na pływanie, dodatkowo odwiedzimy starożytne miasto Phaselis. Obiad. (wycieczka w grupach międzynarodowych). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. Cena
około 25€/os
• DEMRE MYRA KEKOVA Zwiedzanie miast Demre i Myra.
Obiad. Następnie godzinny rejs w kierunku zaginionej Atlantydy – wyspy Kekova, które zniszczyło trzęsienie ziemi. Możliwość
kąpieli w zatoce. Cena około 50€/os.

Śniadanie. Czas na kąpiele słoneczne i morskie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień:

CENA ZAWIERA:

Śniadanie. Wyjazd w kierunku Pamukkale – kompleksu wapiennych tarasów,

6 noclegów w hotelu *** w Antalyi w pokojach, 6 śniadań, 5 obia-

które ze względu na ich kolor nazywane są Bawełnianą Twierdzą. Dla chętnych

dokolacji, opieka pilota, polskiego przewodnika podczas realizacji

możliwość kąpieli w basenie termalnym Kleopatry (koszt dodatkowy ok 10€). Na-

programu, 2 wycieczki fakultatywne zawarte w ofercie razem

stępnie spacer po ruinach Hierapolis – antycznego uzdrowiska (UNESCO). Obiad

z transportem i opieką przewodnika polskiego, biletami wstę-

w formie szwedzkiego stołu z tureckim kebabem. Odwiedzimy też bliźniacze

pu oraz posiłkami zawartymi w ofercie: Antalya w pigułce z wo-

termalne źródła tzw. Czerwone Gejzery w uroczej wiosce Karahayit. Powrót na

dospadem Duden, oraz Pammukale+ termy, ubezpieczenie KL,

obiadokolację i nocleg.

NNW oraz od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe

5–6 dzień:

i parkingowe, TFG.

Śniadanie. Czas na kąpiele słoneczne i morskie, lub na inne wycieczki fakultatyw-

CENA NIE ZAWIERA:

ne (płatne dodatkowo) obiadokolacja, nocleg.

kosztu przelotu rejsowego, kosztu transferu z i na lotnisko w Pol-

7 dzień:

sce, wizy do Turcji ok ok. 35€/os., dodatkowych atrakcji fakultatyw-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko, przelot do Polski. Zakończenie

nych, dopłaty do pokoju jednoosobowego, opłaty klimatycznej,

imprezy w godzinach wieczornych.

napojów do obiadokolacji.

W Y CIE C Z

E

CENA*:
Od 2365 zł

izrael –8 dni.

O
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M O LOT
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Podróż w czasie i przestrzeni

*przy 45 uczestnikach

1 dzień:
Spotkanie na lotnisku i odlot do Tel Avivu.

ZAPYTAJ O CENĘ DLA
TWOJEGO MIASTA
I W DOGODNYM
TERMINIE!

2 dzień:
Po wylądowaniu i spotkaniu z przewodnikiem, przejazd do Cezarei

Madera –8 dni
wyspa wiecznej wiosny

— RA M O W Y P R O G RA M W Y C IE C Z K I —

Nadmorskiej – podziwianie akweduktu z czasów rzymskich. Następnie
Hajfa: kościół Stella Maris, klasztor Karmelitański, panorama na ogrody
Bahajskie i zatoka Hajfa. Kana Galilejska: dla chętnych możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz zakupu wina. Zakwaterowanie
i odpoczynek w hotelu. Nazaret: Bazylika Zwiastowania i dom św. Józefa. Obiadokolacja i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Wjazd taksówkami wieloosobowymi na górę Tabor. Następnie przejazd dookoła Jeziora Galilejskiego: Góra Błogosławieństw,
Tabha – miejsce cudownego rozmnożenia ryb i chleba oraz miejsce
prymatu Piotra, Kafarnaum: Dom Piotra i stara synagoga, rejs po Jeziorze Galilejskim Przejazd Doliną Jordanu przez Pustynię Judzką do
Betlejem. Obiadokolacja i nocleg.
4 dzień:
Śniadanie. Ein Karem i Muzeum Holokaustu: Yad Vaszem. Przejazd
do Betlejem: Bazylika Narodzenia Pana Jezusa. Kościół ten powstał
w miejscu narodzenia Jezusa i jest najstarszym czynnym kościołem na
świecie. Grota Mleczna, Grota św. Hieronima w kościele św. Katarzyny,
Pole Pasterzy. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
5 dzień:
Śniadanie. Wyjazd autokarem na Górę Oliwną – widok na Wzgórze Świątynne oraz mury Starego Miasta. Następnie zwiedzanie kościoła Pater

1 dzień:

— RA M O W Y P R O G RA M W Y C IE C Z K I —

wjedziemy kolejką na Monte, gdzie z wysokości ok. 550 m n.p.m

fów w Europie – Cabo Girao (580m n.pm.). Dalszy przejazd: przełęcz

można podziwiać niesamowity amf iteatr Funchal. Ze wzgórza zje-

Encumeada, skąd rozpościera się przepiękny widok na południowe

dziemy na wiklinowych saniach – wizytówka miasta. Opcjonalnie

i północne wybrzeże wyspy. Sao Vincente: odwiedzimy Centrum Ja-

wizyta w winiarni z degustacją. Przejazd do hotelu na obiadoko-

skiń i Wulkanizmu Madery. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

lację i nocleg.

6–7 dzień:

2 dzień:
Śniadanie. Czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja i nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Przejazd na wschodnią część wyspy: wjazd autokarem
na Pico Arieiro (1810m n.p.m). Przejście bardzo łatwą i widokowo

Śniadanie. Czas na plażowanie. Obiadokolacja i nocleg.
8 dzień:
Wykwaterowanie. Lunchbox na drogę zamiast śniadania. Przejazd
na lotnisko, wylot z Funchal, powrót do Polski. Zakończenie imprezy.

przepiękną krótką lewadą – wzdłuż kanału wodnego w głąb Ma-

CENA ZAWIERA:

dery do punktu widokowego Balkony – z którego przy dobrej po-

7 noclegów w hotelu ***, 5 śniadań, 6 obiadokolacji, 1x lunchbox,

godzie dojrzymy 3 najwyższe szczyty wyspy. Następnie Santana

opiekę pilota polskiego, transfery lotniskowe w Portugalii, Wy-

– bajkowa miejscowość rodem z Jasia i Małgosi, stanowiąca rezer-

cieczki fakultatywne: 1. po Funchal z przewodnikiem polskim

wat Biosfery UNESCO. Dojazd do Porto da Cruz – wizyta w młynie

i transportem i zjazdem wiklinowymi saniami, 2. po wschodzie

cukrowym – miejsca produkcji lokalnego rumu. Następnie prze-

wyspy z przewodnikiem i transportem, 3. po zachodzie wyspy

jazd na wschodni kraniec wyspy – Półwysep św. Wawrzyńca – czas

z przewodnikiem i transportem, 4. 3 godzinny rejs katamara-

wolny. W drodze powrotnej do Funchal przejedziemy pod usytu-

nem na wyłączność, z przewodnikiem transportem z i do hote-

owanym na 180 kolumnach lotniskiem. Przyjazd do hotelu, obia-

lu, ubezpieczenie NWW+ KL oraz od chorób przewlekłych, skład-

dokolacja, nocleg.

ki na TFG, opłaty drogowe i parkingowe

4 dzień:

CENA NIE ZAWIERA:

Śniadanie. Wycieczka wodna – rejs katamaranem (około 3h) po

kosztów przelotu, transferów z i na lotnisko w Polsce, degustacja

oceanie wśród delf inów. Na pokładzie katamaranu open bar: wina,

wina w Funchal, obiad w Sao Vincente, wieczoru integracyjnego,

piwo, wino, przekąski (orzeszki, chipsy, oliwki). Powrót do Funchal.

pozostałych wycieczek fakultatywnych, napojów do obiadokola-

Czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja, nocleg.

cji, kosztów nie ujętych w ofercie, opłaty klimatycznej.

6 dzień:
Śniadanie. Przejazd do kanionu Wadi Qelt (panorama), Jerycho (najstarsze miasto świata) – krótki postój pod Qarantal – Góra Kuszenia
Jezusa. Plażowanie i kąpiel w Morzu Martwym. Następnie Qumran
– panorama na groty, gdzie znaleziono słynne zwoje Pisma Świętego. Możliwość odnowienia chrztu dla Pielgrzymów w rzecze Jordan
– Kacar El Jahud – prawdziwe miejsce chrztu Pana Jezusa. Następnie
Betania – kościół i grobowiec Łazarza. Obiadokolacja i nocleg.
7 dzień:
Śniadanie. Jerozolima: brama Św. Szczepana, Kościół św. Anny i sadzawka Betesda, Droga Krzyżowa od miejsca skazania Jezusa – Via Dolorosa – do Golgoty i Bazyliki Grobu Pańskiego. Czas na osobistą modlitwę. Zwiedzanie Kotel Maarawi (Ściana Płaczu). Obiadokolacja i nocleg.
8 dzień:
Wczesne śniadanie. Wyjazd na lotnisko. Wylot z Tel Avivu i przylot
do Polski. Zakończenie imprezy
CENA ZAWIERA:
transfery klimatyzowanym autokarem w Izraelu, polskojęzyczny
przewodnik, 6 noclegów w hotelach ze śniadaniem i obiadokolacją,
ubezpieczenie KL, NNW oraz od chorób przewlekłych, TFG, wszystkie
wstępy płatne do obiektów podanych w programie (koszt dodatkowy powyżej), taksówki na Górę Tabor, prom po Jeziorze Galilejskim,
zestawy słuchawkowe, codzienne msze święte.
CENA NIE ZAWIERA:
przelotu samolotem, pilota z ramienia biura, dopłaty do pokoju 1–os., napoi do posiłków, wycieczek fakultatywnych („Jerozolima nocą”, „G. Kuszenia”), tacy pielgrzymów z Mszy świętej, opieki duchowej na całej trasie.

YC

IE C Z KI

S

O L OT O W E

z przeszkloną podłogą z którego zobaczymy jeden z najwyższych kli-

grób króla Dawida. Kościół In Galicantu. Obiadokolacja i nocleg.

M

Rozpoczniemy od mocnych wrażeń – wyjście na taras panoramiczny

Pawła II, Targ Rolników, Stare Miasto, ulica Santa Maria. Następnie

Syjon – Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, Wieczernik oraz

W

Śniadanie. Całodniowa wycieczka na zachodnie wybrzeże wyspy.

Parlament, Fort Palacio de Sao Lourenco, Katedra, pomnik Jana

Oliwny – Getsemani i Bazylika Męki Pańskiej, kościół grobu Maryi. Góra

A

Zbiórka na lotnisku i wylot. Przylot do Funchal – zwiedzanie stolicy.

5 dzień:

Noster – Ojcze Nasz, Kościół Dominus Flevit (Pan zapłakał), Ogród

CENA*:
Od 1750 PLN/os.
*przy 45 uczestnikach

+ 100 USD/OS. płatne na miejscu po
przylocie (wstępy i napiwki)
ZAPYTAJ O CENĘ DLA
TWOJEGO MIASTA
I W DOGODNYM
TERMINIE!

M

O L OT O W E

WYC I EC Z KI z ag r a n i c z n e

IE C Z KI

S

A

YC

HISZPANIA – 9 DNI

W

PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: W
 yjazd z Polski z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.
2 dzień: Przyjazd do San Remo. Zwiedzimy Stare Miasto, San Remo: Stare Miasto i kasyno. Czas wolny na relaks
na plaży. Wieczorem obiadokolacja i nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Wyjazd w kierunku Hiszpanii do Lloret de Mar. Przejazd na obiadokolację.
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 miasta. Zwiedzanie – Kościół Sagrada Familia, secesyjna dzielnica Eixample z architekturą
Gaudiego, Wioska Olimpjska na wzgórzu Montjuic, słynny stadion Camp Nou, 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 sank-

Gruzja –
8 dni
ormiańskie
klimaty

tuarium Maryjnym Katalonii związanym z kultem Czarnej Madonny. Następnie Barcelona: możliwość wizyty
w oceanarium, wieczorem przepiękny pokaz światła i cienia przy Fontannach Barcelońskich. Powrót na obiadokolację i nocleg.

CENA:
Od 2615 PLN/os.

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 i nocleg.

*przy 40 uczestnikach

Zapytaj o cenę
dla twojego miasta
i w dogodnym terminie!

— RA M O W Y P R O G RA M W Y C IE C Z K I —
1 dzień:

7 dzień: Śniadanie. Wyjazd w kierunku Włoch. Po drodze zwiedzanie Girony: miasteczko ze wspaniale zachowaną

8 dzień: Śniadanie. Wyjazd do Polski. Podróż przez Austrię i Czechy.
9 dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach południowych.

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

2085 zł/os.

2350 zł/os.

Katowice

2085 zł/os.

2345 zł/os.

Rzeszów

2130 zł/os.

2405 zł/os.

Warszawa

2210 zł/os.

2495 zł/os.

Wrocław

2090 zł/os. 2340 zł/os.

ilość osób

miasto

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, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG..
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.

ITALIA WZDŁUŻ ADRIATYKU – 10 DNI

5 dzień:

Wylot z Polski i przylot do Kutaisi. Przejazd na zwiedzanie Jaskini Pro-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do dawnej stolicy Gruzji –

PROGRAM WYCIECZKI:

meteusza. Uplisciche – „Twierdza Pana”, starożytne miasto skalne.

Mcchety. Zwiedzanie starego miasta: świątynia Sweti Cchoweli.

1 dzień: Wyjazd w godzinach rannych z umówionego miejsca. Przejazd do Włoch. Obiadokolacja i nocleg.

Następnie Gori: opcjonalna wizyta w muzeum Stalina, zobaczymy wa-

Następnie monastyr Jvari – z miejsca tego rozciąga się wspaniały

gon, którym dyktator pojechał na konferencję do Poczdamu. Obfita

widok ujście rzeki Aragwy do Kury. Przejazd na obiadokolację – Cha-

obiadokolacja z winem gruzińskim. Przyjazd do Tbilisi, zakwaterowa-

czapuri Adżaruli. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.

nie w hotelu, nocleg.

6 dzień:

2 dzień:

śniadanie. Czas wolny nad brzegiem Morza Czarnego. Następnie

śniadanie. Tbilisi: jedna z najstarszych stolic na świecie, gdzie w wyjąt-

przejazd do Batumi – „Perły Morza Czarnego”. Zwiedzanie nadmor-

kowy sposób łączą się style Europy i Orientu. Zwiedzanie m.in.: Cminda

skiego kurortu, promenada, wieże alfabetu Gruzińskiego, Plac Pia-

Sameba – Katedry Świętej Trójcy, most Pokoju oraz twierdza Narika-

zza, Tańczące Fontanny, pomniki Ali i Nino. Czas wolny. Obiadokola-

la – zbudowana na wzgórzu Sololaki – wjazd kolejką linową. Spacer

cja w Batumi. Powrót do hotelu, nocleg.

zabytkowymi dzielnicami miasta, Banie w Tbilisi – dzielnica łaźni pu-

7 dzień:

blicznych. Wystawna obiadokolacja z pokazem tańców narodowych

Śniadanie, czas wolny nad Morzem Czarnym. Obiadokolacja i nocleg.

i śpiewu Gruzińskiego w Tbilisi. Powrót do hotelu na nocleg.

8 dzień:

3 dzień:

Śniadanie. Transfer na lotnisko w Kutaisi. Pożegnanie z Gruzją i wy-

Obfite śniadanie. Przejazd w kierunku Kacheti, słynącego z uprawy

lot do Polski.

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, katedra Dogale i pałace. Przejazd
na obiadokolację i nocleg.
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 Riwierą Palm ze względu
na dużą ilość tych drzew, które licznie porastają tereny miasta. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
4 dzień: Ś
 niadanie. San Giovanni Rotondo – miasto Świętego Pio, który spędził w nim 52 lata. Monte Sant’Angelo: sank-

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

2345 zł/os.

2675 zł/os.

tuarium z V wieku, kiedy objawił się tutaj na górze św. Michał Archanioł. „Las Cieni” (Foresta Umbra), ostatni

Katowice

2325 zł/os.

2650 zł/os.

fragment starożytnego lasu, który porastał większość Apulii. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

Rzeszów

2380 zł/os.

2725 zł/os.

Warszawa

2395 zł/os.

2745 zł/os.

centrum, kościół św. Franciszka, latarnia morska, zamek, katedra, Plac Petrone, rejs dookoła Półwyspu Garga-

Wrocław

2315 zł/os.

2600 zł/os.

no. Możliwość skorzystania z kąpieli słonecznych i wodnych. Powrót na obiadokolację i nocleg.

miasto

ilość osób

5 dzień: Śniadanie. Vieste, z cudownym białym starym miastem, wysuniętym punktem Półwyspu Gargano. Spacer po

6 dzień: Śniadanie. Alberobello: spacer po dzielnicy Trulli, gdzie podziwiać można bajkowe domki o kamiennych stoż-

winorośli. Odwiedzimy monastyr Bodbe – z kompleksem klasztor-

kowych dachach, budowane z wapiennych łupków bez użycia zaprawy murarskiej, wpisane na listę UNESCO.

nym św. Jerzego oraz grobem św. Nino. Sighnaghi – zwane miastecz-

Matera: wizyta w zjawiskowym mieście, zawieszonym na skale głębokiego wąwozu, zwiedzanie dzielnicy Sassi,

kiem miłości: spacer miejskimi uliczkami, kamieniczki z charaktery-

CENA ZAWIERA:

stycznymi balkonami. Wizyta w winnicy: degustacja wina i lokalnej

pełna usługa transportowa klimatyzowanym autokarem w Gruzji,

Uwaga !!! Wycieczkę można rozszerzyć o dodat-

7 dzień: Śiadanie. Lecce: spacer po zabytkowym starym mieście, Piazza Sant’Oronzo, bazylika Santa Croce, Teatro Ro-

czaczy (wizyta w tunelu winnym). Obfita obiadokolacja. Powrót do

7 noclegów w hotelach ***; wyżywienie HB: śniadania i obiadoko-

kowy dzień na Półwyspie Gargano i skorzystać

mano, Piazza del Duomo. Bari – stolica regionu Apulia – posiadającego duży port wojenny, handlowy i pasa-

hotelu w Tbilisi.

lacje z trunkami regionalnymi i napojami, polskojęzycznego prze-

z wycieczki na Wyspy Tremiti – mała grupa wysp

żerski, bazylika San Nicola z grobem Bony Sforzy, żony polskiego króla oraz katedra San Sabino. Przejazd na

4 dzień:

wodnika; opieka pilota z ramienia biura, bilety wstępu do atrak-

oddalonych o mniej więcej 40 km od wybrzeża

Śniadanie. Przejazd w stronę regionu Kazbegi. Po drodze zwiedza-

cji, wjazd samochodami na wzgórze Gergetii (Cminda Sameba);

Gargano słynie ze wspaniałych krajobrazów, krysz-

nie zabytkowego kompleksu zamkowego – Ananuri. W Stepanc-

degustacja lokalnych win w winnicach Kachetii; wystawna obia-

tałowo czystego morza i pięknych plaż. Szczegóły

minda przeprawa samochodami 4x4 na wzgórze Gergeti, do Cmin-

dokolacja w postaci gruzińskiej Supry, z pokazem tańców narodo-

dotyczące ceny – informacja w biurze.

da Sameba – zabytkowej cerkiwi „Trójcy Świętej”, na wysokości 2170

wych i śpiewu; zapas tradycyjnego gruzińskiego wina dla gości,

m. Przy dobrej pogodzie można dostrzec najwyższą górę w regionie

ubezpieczenie KL NNW od chorób przewlekłych, TFG.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 8 noclegów w hotelach***, 8 śniadań, 8 obiadokolacji, opiekę pilo-

– Kazbeg. Czas wolny w Stepancminda. Wizyta w kurorcie Gudauri

CENA NIE ZAWIERA:

ta, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.

oraz przejście przez Przełęcz Krzyżową. Obiadokolacja. Powrót do

kosztów przelotu, transferu autokarem na i z lotniska w Polsce, zesta-

hotelu, nocleg.

wów słuchawkowych, dopłaty do pokoju 1-os, opłat klimatycznych.

dawnego centrum Matery, z domami wykutymi w skale. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

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.

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.
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PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd w godzinach popołudniowych z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy i Austrię.
2 dzień: San Remo: zwiedzimy Stare Miasto, San Remo, Czas wolny na relaks na plaży. Wieczorem obiadokolacja i nocleg.

C

WY

CZK

I PRO
M

WE

FRANCJA + HISZPANIA – 10 DNI

IE

O

CENA*:
Od 1820 zł z Krakowa
Od 1795 zł z Katowic
Od 1850 zł z Rzeszowa
Od 1830 zł z Warszawy
Od 1955 zł z Wrocławia

WYCI ECZK I ZAGRANI CZNE

*przy 47 uczestnikach

3 dzień: Wczesne śniadanie. Przejazd do Lloret de Mar. Po drodze zatrzymamy się na krótko w Monaco: Pałac
Książęcy (z zewnątrz), katedra z grobowcem m.in. księżnej Grace, słynne kasyna. Przyjazd do Lloret de
Mar na obiadokolację i nocleg.
4 dzień: Śniadanie. Barcelona: Bazylika Sagrada Familia, Park Güell, Wzgórze Montjuic, stadion – Camp Nou.
Stare Miasto, dzielnica gotycka. Ulica Rambla – ulubiony deptak mieszkańców Barcelony. Powrót na
obiadokolację i nocleg.
5 dzień: Śniadanie. Wyjazd z Lloret de Mar. Przejazd do Saragossy: panorama Palacio de la Aljaferia, zwiedzanie bazyliki katedralnej Nuestra Seora del Pilar z katedrą La Seo. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
6 dzień: Po śniadaniu Toledo, dawna stolica kraju. Zwiedzanie: Katedra, Kościół Santo Tome z XIV wieku ze
słynnym arcydziełem El Greco – Pogrzeb Orgaza, synagoga Santa Maria la Blanca z XII oraz gotycki
klasztor San Juan. Po południu powrót do Madrytu. Panoramiczny objazd stolicy Hiszpanii, następnie
spacer po centrum miasta: Pałac Królewski – Palacio Real i słynny Plaza Mayor, Puerta del Sol (Brama Słońca), największy dworzec kolejowy w Madrycie – Atocha, uważany za arcydzieło architektury
kolejowej, Puerta del Alcala (wszystko z zewnątrz). Następnie najpopularniejsza ulica czyli Gran Via
oraz stadion piłkarski Realu Madryt – Santiago Bernabeu. Obiadokolacja, powrót do hotelu na nocleg.
7 dzień: Śniadanie. Wyjazd z Madrytu. Przejazd do hotelu w Lloret de Mar. Powrót na obiadokolację i nocleg.
8 dzień: Śniadanie. Wyjazd z Hiszpanii. Przejazd do Francji do Carcassonne średniowiecznego grodu–twierdzy
(UNESCO), otoczonego potrójnym murem obronnym, należącego do najcenniejszych i najwspanialszych zabytków Europy. Zwiedzanie bazyliki Saint–Nazaire, zamku z XII w. Przejazd do Grenoble na
ilość osób

obiadokolację i nocleg.

miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

2615 zł/os.

3030 zł/os.

Katowice

2570 zł/os.

3010 zł/os.

Rzeszów

2610 zł/os.

3080 zł/os.

Warszawa

2655 zł/os.

3100 zł/os.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 7 noclegów w hotelach**/***, 7 śniadań, 7 obiadokolacji,

2960 zł/os.

opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.

Wrocław

2500 zł/os.

9 dzień: Ś
 niadanie. Przejazd do miejscowości Fallavaux. Nawiedzenie Sanktuarium w La Salette przepięknie
położonego we Francuskich Alpach (czas pobytu 9h). Wyjazd do Polski.
10 dzień: Przejazd przez Niemcy. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych

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.

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE
W EUROPEJSKICH MIASTACH -3DNI
Serdecznie zapraszamy Państwa do przeżycia cudownych chwil w świątecznej scenerii na Jarmarkach Bożonarodzeniowych. Nasze propozycje zachwycą Państwa nadzwyczajnymi atrakcjami nadchodzących Świąt.

Kraków

215 zł/os.

270 zł/os.

Katowice

200 zł/os.

270 zł/os.

Rzeszów

245 zł/os.

310 zł/os.

Warszawa

265 zł/os.

335 zł/os.

Wrocław

175 zł/os.

220 zł/os.

PRAGA
BERLIN

ilość osób
miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

235 zł/os.

300 zł/os.

Katowice

220 zł/os.

280 zł/os.

Rzeszów

270 zł/os.

345 zł/os.

Warszawa

260 zł/os.

330 zł/os.

Wrocław

195 zł/os.

245 zł/os.

WIEDEŃ

ilość osób
miasto

dla 47 os.

dla 35 os.

Kraków

215 zł/os.

270 zł/os.

Katowice

200 zł/os.

250 zł/os.

Rzeszów

250 zł/os.

320 zł/os.

Warszawa

290 zł/os.

370 zł/os.

Wrocław

250 zł/os.

310 zł/os.

46 | wycieczki szyte na twoją miarę

Nafplio. Powrót do hotelu na Peloponezie. Obiadokolacja. Nocleg.

spędzenie wspaniałych chwil. Zapraszamy do Pragi, Berlina lub Wiednia.

6 dzień:

2 dzień:

Śniadanie. Ateny: całodzienne zwiedzanie zabyt-

Praga – Hradczany: Zamek Praski, Katedra św. Vita, Złota Uliczka, Mała Strana, Mosta Karola, Rynek staromiej-

dla 35 os.

żowanie i odpoczynek nad morzem w okolicach

Wyjazd z umówionego miejsca w godzinach wiei Austrię.

2 dzień: Zwiedzanie jednego z miast z najważniejszymi zabytkami:

dla 47 os.

1 dzień:
czornych. Nocny przejazd do Wenecji przez Czechy

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd do jednej ze stolic.

ilość osób

— RA M O W Y P R O G RA M W Y C IE C Z K I —

Nastrojowe koncerty, klimatyczne stoiska ozdobione tysiącami światełek, zapach grzanego wina pozwolą na

PROGRAM WYCIECZKI:

miasto
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wka z prom
Grecj

ski, 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 po-

Przyjazd do Wenecji, przepłyniemy tramwajem wod-

ków: Akropol, Parlament, Pałac Prezydencki, Areo-

przejazd komfortowym autokarem

nym do Placu św. Marka Bazylika św. Marka, Most

pag, Odeon, Forum Rzymskie, Muzeum Akropolu,

oraz wszystkie opłaty drogowe

Rialto, Pałac Dożów, Dzwonnica św. Marka. Przejazd

stary targ miejski. Przejazd na odpoczynek nad

i parkingowe, 1 nocleg po stronie

na obiadokolację i nocleg.

morzem. Obiadokolacja. Nocleg.

włoskiej w hotelu***, 3 noclegi

3 dzień:

7 dzień:

w Grecji na Peloponez w hotelach***,

Śniadanie. Przejazd do San Marino, zwiedzanie: Ra-

Śniadanie. Przejazd do Delf położonych wśród

2 noclegi w Leptokarii w hotelu***,

tusz, kościół św. Agata, św. Marino i św. Leo, kośció-

skał Parnasu. Święty Okrąg Apollina, w którym

6 śniadań, 6 obiadokolacji, opieka

łek św. Piotra, zamek La Rocca o Guaita. Przyjazd do

wróżyły antyczne wróżki Pytie, Źródło Kastalia
uważane przez Greków za święte oraz Muzeum

Cena zawiera:

mnikiem Straussa. Czas wolny na Jarmarku Bożonarodzeniowym. Możliwość zorganizowania obiadu – koszt

pilota, ubezpieczenie KL, NNW oraz

portu w Ankonie. Zaokrętowanie na prom. Przeprawa

dodatkowy. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych

od chorób przewlekłych, TFG.

promem do Grecji do Patras. (koszt dodatkowy kabi-

Delfickie ze słynnym Woźnicą Delfickim. Przejazd

3 dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach porannych.

Cena nie zawiera:

na lub fotele na pokładzie).

przez Termopile. Przyjazd do hotelu w Leptokarii,

UWAGA: Możliwość zorganizowania wyjazdu na Jarmarki również do innych europejskich miast np. Drez-

kosztu 1 noclegu na promie z Ankony

4 dzień:

obiadokolacja, nocleg w Leptokarii.

do Patras w kabinach 4 osobowych

Przypłynięcie do Grecji – Patras: wyokrętowanie.

8 dzień:

(ok. 90€/os) lub na pokładzie (ok.

Przejazd na Półwysep Peloponeski. Zakwaterowanie

Śniadanie. Dalsza podróż. Meteory – zwiedzanie

27€/os.) z obiadokolacją, lokalnych

w hotelu, odpoczynek po podróży nad morzem. Obia-

klasztorów wzniesionych na skalnych szczytach, za-

przewodników, biletów wstępów

dokolacja. Nocleg.

kupy w sklepie z ikonami. Powrót do hotelu w Lep-

no, Budapeszt, Salzburg oraz do miast w Polsce!
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika

do zwiedzanych obiektów,

5 dzień:

opłaty klimatycznej, zestawów

Śniadanie.

słuchawkowych.

go Koryntu będącego pozostałością największej

Czas wolny na plażowanie.Wyjazd w drogę powrot-

rzymskiej aglomeracji na terenie Grecji. Przejazd do

ną do Polski.

Myken, jednego z najwcześniejszych przykładów ar-

10 dzień:

chitektury mieszkalno – obronnej. Przejazd na pla-

Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.

tokarii na obiadokolację i nocleg.
Zwiedzanie

Peloponezu:

starożytne-

9 dzień:

PR

C IE CZ

KI

WENECJA PÓŁNOCY

OMOWE

WY

– 7 dni

TALLIN – PETERSBURG – HELSINKI – RYGA 7 DNI

Przejazd w kierunku Tallina.
2 dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie Tallina, przepłynięcie promem

KOPENHAGA+OSLO

do Helsinek.
3 dzień:
Śniadanie.

Zwiedzanie

Petersburga,

obiadokolacja

— RA M O W Y P R O G RA M W Y C IE C Z K I —

i nocleg na promie.
4 dzień:

1 dzień:

Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Petersburga, wieczorem
wypłynięcie w powrotny rejs do Helsinek. Obiadokola-

Wyjazd w godzinach popołudniowych. Świnoujście –

cja i nocleg na promie.

wieczorne zaokrętowanie na prom do Ystad. Wieczór

5 dzień:

rozrywki i nocleg na promie.

Śniadanie. Wyokrętowanie, zwiedzanie Helsinek, za-

2 dzień:

okrętowanie na nocny rejs do Tallinna. Obiadokolacja

Śniadanie na promie. Wyokrętowanie w Ystad. Prze-

i nocleg na promie.

jazd mostem Øresund malowniczą przeprawą łącząca
stolicę Danii – Kopenhagę ze szwedzkim Malmö. Ko-

6 dzień:
Śniadanie. Wyokrętowanie, wyjazd w drogę powrotną

penhaga: to miasto na wszystkie pory roku – pierwot-

do Polski, po drodze zwiedzanie Rygi.

nie osada rybacka urosła do rangi stolicy, pomimo nę-

7 dzień:

kających ją nieszczęść. Spacer: Pałac Christiansborg,

Zakończenie imprezy.

port Nyhavn, Opera Królewska, Pałac Królewski Ama-

Możliwość skrócenia wycieczki o jeden dzień –

lienborg. Zaokrętowanie na prom do Oslo. Rozrywka

z pominięciem zwiedzania RYGI. Szczegóły na zapytanie.

i nocleg na promie.
3 dzień:
Śniadanie na promie. Wyokrętowanie w Oslo. Oslo:

NADBAŁTYCKIE
WOJAŻE – 6 dni
RYGA – SZTOKHOLM – TURKU – HELSINKI – TALLIN

Katedra, Ratusz – miejsce wręczania Nagrody Nobla,
Twierdza Akershus – narodowy symbol Norwegii, park
rzeźb Vigelanda. Lunch w Oslo. Zaokrętowanie i nocleg na promie do Kopenhagi.
4 dzień:
Śniadanie. Wyjazd z Kopenhagi na wyspę Møn słyną-

— RA M O W Y P R O G RA M W Y C IE C Z K I —

cą z najwyższego wybrzeża klifowego nad Bałtykiem.

1 dzień:

najokazalszy z nich to Møns Klint, obok słynne duń-

Przejazd w kierunku Rygi.

skie GeoCenter oraz zejście na plażę. Przejazd do Ged-

2 dzień:

Bajeczne białe klify dochodzą do 128 m wysokości,

ser, zaokrętowanie na prom do Rostocku, rejs trwa 2

Śniadanie. Zwiedzanie Rygi, zaokrętowanie na prom do Sztokhol-

godziny. Wyokrętowanie w Rostock o 17.30. Wyjazd

mu. Obiadokolacja i nocleg na promie.

w stronę Polski.

3 dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie Sztokholmu – spacer po centrum. Zaokrętowanie na prom do Turku – obiadokolacja i nocleg na promie.
4 dzień:
Śniadanie. Krótkie zwiedzanie Turku, następnie przejazd na zwie-

5 dzień:
Szczecin – krótkie zwiedzanie miasta, które pod
względem układu ulic wzorowany jest na Paryżu. Czas
wolny na obiad – we własnym zakresie. Dalsza podróż.
Zakończenie imprezy.

dzanie Helsinek. Zaokrętowanie na prom do Tallinna. Obiadokolacja i nocleg na promie.
5 dzień:

CENY NA ZAPYTANIE w zależności od daty
wycieczki, liczby uczestników, dostępności miejsc,

Śniadanie. Wyokrętowanie, zwiedzanie Tallina, popołudniu wy-

opcji żywieniowej i rodzajów kabin.

jazd w drogę powrotną do Polski.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem, w ofercie mamy

6 dzień:
Zakończenie imprezy.
CENY NA ZAPYTANIE w zależności od daty wycieczki,
liczby uczestników, dostępności miejsc, opcji żywieniowej
i rodzajów kabin.
Zapraszamy do kontaktu z Biurem, w ofercie mamy również
inne propozycje wyjazdów promowych.

również inne propozycje wyjazdów promowych.

PR

KI

1 dzień:

C IE CZ

— RA M O W Y P R O G RA M W Y C IE C Z K I —

WY

DWIE STOLICE:
DWA OBLICZA
– 5 DNI

U NAS BEZ WIZY!

OMOWE

Z POLSKIEGO MORZA
NA CARSKIE WŁOŚCI 9 DNI
CIE C Z

KI

PR

GDAŃSK – SZTOKHOLM – HELSINKI – PETERSBURG – TALLINN

OMOWE

WY

— RA M O W Y P R O G RA M W Y C IE C Z K I —
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do Gdańska – zwiedzanie miasta lub rejs na Westerplatte.
Zaokrętowanie na prom do Nynashamn.
2 dzień:

NORWESKIE
FIORDY
– 6 DNI
HAMBURG
STAVANGER
KOPENHAGA

Przypłynięcie do Nynashamn, wyokrętowanie. Przejazd do Sztoholmu – zwiedzanie miasta. Zaokrętowanie na statek do Helsinek. Obiadokolacja na promie, nocleg.
3 dzień:
Śniadanie na promie. Zwiedzanie Helsinek – spacer po centrum. Zaokrętowanie, obiadokolacja, nocny
rejs do Petersburga. Korzystanie z atrakcji na promie.
4 dzień:
Śniadanie, ranne wykwaterowanie. Petersburg – przejazd do apartamentów na Wyspie Wasilewskiej.
Pozostawienie bagaży i zwiedzanie miasta. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Nadbrzeże Piotrogrodzkie i krążownik „Aurora”. Czas wolny na zwiedzanie muzeów według
indywidualnego wyboru np. Ermitaż. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień:
Śniadanie. Przejazd na Carskie Sioło. Zwiedzanie niezwykłego barokowego kompleksu pałacowo parkowego ze słynną Bursztynową Komnatą. Powrót do portu, zaokrętowanie na prom do Tallinna, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień:
Śniadanie. Wyokrętowanie i zwiedzanie Tallina: Górne i Dolne Miasto. Zaokrętowanie na prom, obiadokolacja, rejs do Sztokholmu.
8 dzień:
Śniadanie. Sztokholm: tym razem rejs pomiędzy wyspami miasta. Przyjazd do Nynashamn zaokrętowanie na prom do Gdańska, obiadokolacja i nocleg na promie.
9 dzień:
Śniadanie. Przypłynięcie do Gdańska w okolicach południa, ciąg dalszy zwiedzania miasta lub wyjazd
w drogę powrotną. Zakończenie imprezy.

CENY NA ZAPYTANIE w zależności od daty wycieczki, liczby
uczestników, dostępności miejsc, opcji żywieniowej i rodzajów kabin.

O
PR

1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca, przejazd w kierunku Hamburga.

starówka z białymi drewnianymi domkami, ogrodami pełnymi kwiatów

2 dzień:

i brukowanymi spokojnymi uliczkami z XII wieku. Dodatkowo Katedra

Przyjazd do Hamburga: Kościół św. Michała z wieżą widokową – pa-

Stavanger Domkirke. Wieczorem powrót na prom i rejs powrotny do

norama, Stare Miasto, Ratusz, schody Blankenese. Przejazd na nocleg

Hirtshals. Obiadokolacja i zabawa w barach promowych do rana.

i obiadokolację.

5 dzień:

3 dzień:

Wyokrętowanie w Danii, przejazd do Kopenhagi: Ogrody Tivoli, Mała

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd autokarem do Aarhus, drugiego

Syrenka, Zamek Kronborg, Pałac Christianborg, port Nyhavn, ulica

co do wielkości akademickiego miasta Danii. Spacer po Starym Mieście

Stroget. Przejazd do Ystad mostem Oresund. Zaokrętowanie na prom

i wizyta w Skansenie Den Gamble By lub przejazd do Hirtshals – oce-

do Świnoujścia.

anarium Morza Północnego z ławicami ryb, rekinami i płaszczkami oraz

6 dzień:

na wejście na latarnię morską. Wieczorem zaokrętowanie na prom do

Przypłynięcie do Świnoujścia, wyokrętowanie. Dalsza podróż. Zakoń-

Stavanger w Norwegii. Obiadokolacja na promie. Zabawa w barach pro-

czenie imprezy.

mowych i dyskotece do białego rana.
4 dzień:

CENY NA ZAPYTANIE w zależności od daty wycieczki, liczby

Śniadanie na promie. Przejazd autokarem ze Stavanger na trekking

uczestników, dostępności miejsc, opcji żywieniowej i rodzajów kabin.

w jedno z najpiękniejszych widokowo miejsc na świecie: Preikestolen.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem, w ofercie mamy również inne

Po południu powrót do Stavanger i zwiedzanie miasta: malownicza

propozycje wyjazdów promowych.

CIE C Z

propozycje wyjazdów promowych.

WY

— RA M O W Y P R O G RA M W Y C IE C Z K I —

KI

Zapraszamy do kontaktu z Biurem, w ofercie mamy również inne

MOWE

Wczasy
z Odyseuszem

Wczasy
z Odyseuszem

CENA*:
LIPIEC/SIERPIEŃ 2021
JUŻ OD 1860 ZŁ/OS!
*przy 47 uczestnikach
ZAPYTAJ O CENĘ Z TWOJEGO MIASTA!

MOJE GRECKIE WAKACJE 10 DNI
— RA M O W Y P R O G RA M W Y C IE C Z K I —

MACEDOŃSKI
KLEJNOT – 10 DNI

DODATKOWE WYCIECZKI
FAKULTATYWNE:
(ceny przy komplecie uczestników)
– Skopje – miasto Matki Teresy 25€/os
– Jezioro Prespansko – kraina
pelikanów i kormoranów 40€/os

— RA M O W Y P R O G RA M W Y C IE C Z K I —

1 dzień:

Cena zawiera:

1 dzień:

Wyjazd we wczesnych godzinach rannych. Przejazd przez Słowację, Węgry

przejazd przejazd komfortowym autokarem, 7 noclegów

Wyjazd we wczesnych godzinach południowych. Przejazd w kierunku Macedonii Północnej przez

w kierunku Serbii.

w Hotelu Ira ***, 7 śniadań, 7 obiadokolacji, ubezpieczenie KL,

Słowację, Węgry, Serbię.

2 dzień:

NNW, od chorób przewlekłych, opieka pilota, TFG, wycieczka

2 dzień:

Ochryd – Ze względu na to, że mia-

Dalsza podróż przez Serbię. Przyjazd do Leptokarii w godzinach popołudnio-

na Meteory (autokar + przewodnik + wstęp do klasztoru).

Dalsza podróż. Przyjazd w godzinach przedpołudniowych. Zakwaterowanie. Czas wolny, obiadoko-

sto jest położone na wysokości ok

wych, zakwaterowanie. Czas wolny, obiadokolacja, nocleg.

Cena nie zawiera:

lacja, nocleg.

800 m n.p.m. a otoczone wysokimi

3 – 8dzień:

taksy klimatycznej, dopłaty do klimatyzacji, dopłaty

3 – 8 dzień:

górami, sięgającymi nawet 2000 m

Pobyt wypoczynkowy w Hotelu Ira *** w Leptokarii (świadczenia: śniadania

do pokoju 1–os, napoi do obiadokolacji, dodatkowych

Pobyt i wypoczynek w Hotelu Desaret nad Jeziorem Ohryd. W trakcie pobytu świadczenia żywie-

n.p.m. – to nawet w maju i czerwcu

i obiadokolacje). Korzystanie z kąpieli wodnych i słonecznych na miejscu.

wycieczek nie ujętych w ofercie.

niowe śniadania i obiadokolacje.

potrafi być dość chłodno, dlatego

W trakcie pobytu wycieczka: METEORY – klasztory zawieszone w chmurach!

W trakcie pobytu wycieczka: OCHRYD W PIGUŁCE – zwiedzanie ruin twierdzy, amfiteatru i mo-

najlepszym miesiącem aby tutaj

9 dzień:

nastyru św. Nauma

zawitać jest lipiec i sierpień. Ochryd

9 dzień:

jest jednym z najstarszych ośrod-

Śniadanie. Ostanie chwile na Riwierze Olimpijskiej, popołudniem wyjazd
w kierunku Polski.
10 dzień:
Dalsza podróż do kraju, zakończenie imprezy w godzinach popołudniowych/
wieczornych.
DODATKOWE WYCIECZKI FAKULTATYWNE: (ceny przy komplecie
uczestników)
– Rejs na Skiathos 45€/os
– Klimaty Starożytnej Grecji (Litochoro – Olimp) 20€/os
– Saloniki 25€/os

LEPTOKARIA

Śniadanie. Ostatnie wolne chwile nad Jeziorem Ochrydzkim. Wyjazd w kierunku Polski

ków chrześcijaństwa na całych Bał-

10 dzień:

kanach, słynie z pięknego położenia,

Zakończenie imprezy w godzinach przedpołudniowych.

fantastycznie czystych wód Jeziora,
pięknej starówki i niespotykanego,

Leptokaria – jeden z największych kurortów położonych w południowej części Ri-

Cena zawiera:

wiery Olimpijskiej, u wschodnich zboczy

przejazd komfortowym autokarem, 7 noclegów w Hotelu Desaret ***, 7 śniadań, 7 obiadokolacji,

masywu Olimpu, w niedalekiej odległo-

ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, opieka pilota, TFG, wycieczka po Ochrydzie (autokar)

ści od stolicy regionu: Katerini. Niegdyś

Cena nie zawiera:

miasto rolnicze i handlowe, dziś ośrodek

biletów wstępu podczas wycieczki (+ok. 8€/os), taksy klimatycznej, dopłaty do klimatyzacji, dopłaty do

turystyczny z pamiątką przeszłości – sta-

pokoju 1-os, napoi do obiadokolacji, dodatkowych wycieczek nie ujętych w ofercie

rochrześcijańską bazyliką. W centrum
Hotel Ira *** – położony jest przy centralnej ulicy Leptokarii w Grecji. Plaża

miasta znajdziemy mały ryneczek otoczo-

znajduje się zaledwie 70 metrów od obiektu. Hotel posiada 27 pokoi 2 i 3

ny parkiem oraz sklepikami i tawernami.

osobowych, które oferują szeroką gamę usług, które zadowolą nawet najbardziej

Jest to świetny punkt wypadowy do zwie-

wybrednego gościa. Wszystkie z klimatyzacją, TV, dostępem do Wi–Fi, balkonem.

dzania wnętrza Grecji.

Ochryd

Hotel Desaret*** – położony w pięknej, spokojnej okolicy, z dostępem do prywatnej żwirkowej plaży
i dużym basenem. Idealny zarówno dla osób pragnących w spokoju wypocząć jak i dla wielbicieli
zwiedzania, ze względu na wygodne opcje dojazdu do Ochrydy oraz innych lokalnych atrakcji.
Zlokalizowany na brzegu Jeziora Ochrydzkiego obiekt posiada wygodnie urządzone pokoje
z klimatyzacją, serwuje bardzo smaczne posiłki, posiada dostęp do Wi-Fi oraz boiska wielofunkcyjne.

bałkańskiego klimatu.

CENA*:
LIPIEC/SIERPIEŃ
JUŻ OD 1685 ZŁ/OS!
*przy 47 uczestnikach
ZAPYTAJ O CENĘ Z TWOJEGO MIASTA!

Wczasy
z Odyseuszem

Wczasy
z Odyseuszem

Cena zawiera:
przejazd komfortowym autokarem,
2 noclegi tranzytowe w San Remo w hotelu ***,
7 noclegów w Lloret de Mar w hotelu Surf Mar ****,
9 śniadań, 9 obiadokolacji, ubezpieczenie KL, NNW,
od chorób przewlekłych, opieka pilota, TFG, wycieczka
Miasto Gaudiego (autokar + przewodnik)
Cena nie zawiera:

Tajemnicza
Czarnogóra 10 dni

biletów wstępu do atrakcji podczas wycieczki
(ok.40€/os), taksy klimatycznej, dopłaty do
klimatyzacji, dopłaty do pokoju 1–os, napoi do
obiadokolacji, dodatkowych
wycieczek nie ujętych w ofercie

— RA M O W Y P R O G RA M W Y C IE C Z K I —
1 dzień:
Wyjazd we wczesnych godzinach rannych. Przejazd przez Słowację,
Węgry w kierunku Serbii.

Dobra Voda

2 dzień:
Dalsza podróż przez Serbię. Przyjazd do Czarnogóry w godzinach
przedpołudniowych, zakwaterowanie. Czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
3—8 dzień:

Dobra Voda – małe miasteczko znaj-

Pobyt wypoczynkowy w Apartamentach Usezic (świadczenia: śniadania i obiadokolacje). Korzystanie

dujące się 13km od centrum miasta

z kąpieli wodnych i słonecznych na miejscu.

Bar, posiadające piękną piaszczysto

W trakcie pobytu wycieczka: CZARNOGÓRSKA PĘTLA – najważniejsze atrakcje regionu!

– żwirową plażę w kształcie łuku o na-

Słoneczna H iszpania 12 dni

— RA M O W Y P R O G RA M W Y C IE C Z K I —
1 dzień:

Wyjazd we wczesnych godzinach rannych. Przejazd przez Czechy i Austrię.
2 dzień:
Dalsza podróż Austrię i Włochy. Przyjazd do San Remo w godzinach przedpołudniowych, zakwaterowa-

LLORET DE MAR

9 dzień:

zwie Veliki Pijesak. To tutaj miesza się

nie. Czas wolny. Spacer po mieście znanym na cały świat z Festiwalu Piosenki Włoskiej. Obiadokolacja,

Śniadanie. Ostanie chwile nad Adriatykiem, popołudniem wyjazd w kierunku Polski.

powietrze wysokich gór i morza, co ma

Lloret de Mar jest chyba najsłyn-

10 dzień:

nocleg.

wpływ na lecznicze właściwości tego

Dalsza podróż do kraju, zakończenie imprezy w godzinach popołudniowych/ wieczornych.

miejsca – szczególnie na choroby płu-

3 dzień:

niejszym wakacyjnym kurortem na

Przejazd do Hiszpanii do Lloret de Mar. Przyjazd do hotelu w godzinach wieczornych, zakwaterowanie,

Costa Brava – krainy wina i słońca,
długich piaszczystych plaż i roman-

cne i astmę. Plaża znana jest z bardzo
DODATKOWE WYCIECZKI FAKULTATYWNE: (ceny przy komplecie uczestników)

czas wolny, wieczorem obiadokolacja i nocleg.

malowniczego zachodu słońca. Na

– Fish Picnic z rejsem po Jeziorze Szkoderskim + obiad rybny 30€/os POLECAMY!

promenadzie znaleźć można mnó-

4–9 dzień:

gwarne kurorty i kosmopolityczne

Pobyt wypoczynkowy w Hotelu Surf Mar **** (świadczenia: śniadania i obiadokolacje). Korzystanie z ką-

– Dubrownik 30€/os i ok. 180 KUN/os

stwo kawiarenek, restauracji i cukierni

miasta jak Barcelona. Ten symbol

pieli wodnych i słonecznych na miejscu.

–Stary Bar + Ulcinj 27€/os

w których miejscowi oferują lokalne

hiszpańskiej prowincji Katalonii roz-

W trakcie pobytu wycieczka: MIASTO GAUDIEGO – Barcelona w pigułce!

specjalności
Apartamenty Usezic znajdują się niecałe 80 m od plaży Veliki

polecamy dania rybne i słodką baklavę.

10 dzień:

ciąga się na długości około 200 km

Cena zawiera:
przejazd komfortowym
autokarem, 7 noclegów

Szczególnie

Pijesak. Do dyspozycji gości są 22 pokoje 2 i 3 osobowe

w Pensjonacie Usezic, 7 śniadań, 7
obiadokolacji, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób

TV, dostępem do Wi–Fi, balkonem. Dodatkowo
wieczorami można spędzić wolny czas

objazdowa po Czarnogórze (autokar + przewodnik)
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do atrakcji podczas wycieczki, taksy klimatycznej,
dopłaty do klimatyzacji, dopłaty do pokoju 1–os, napoi do obiadokolacji,

w restauracjach w pobliżu –
najbliższa z nich jest niecałe
30m od obiektu.

od granicy z Francją po Barcelonę.

Śniadanie. Wyjazd w kierunku Włoch. Przejazd przez Francję, przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
11 dzień:

z aneksem kuchennym – wszystkie z klimatyzacją,

przewlekłych, opieka pilota, TFG, wycieczka

dodatkowych wycieczek nie ujętych w ofercie.

kulinarne.

tycznych zatok. Costa Brava to także

Śniadanie. Dalsza podróż do kraju..

CENA*:
LIPIEC/SIERPIEŃ
JUŻ OD 1680 ZŁ/OS!
*przy 47 uczestnikach
ZAPYTAJ O CENĘ Z TWOJEGO MIASTA!

12 dzień:
Zakończenie imprezy w godzinach rannych.
Hotel Surf Mar **** mieści się w spokojnej okolicy przy plaży Fenals, blisko tętniącej życiem miejscowości
Lloret. Obiekt oferuje odkryty basen z oddzielnym jaccuzzi, korty tenisowe i pole do minigolfa. Klimatyzowane pokoje z łazienkami wyposażone są w telewizor z dostępem do kanałów satelitarnych i dysponują balkonem z widokiem na Morze Śródziemne, ogród lub basen.

CENA*:
LIPIEC/SIERPIEŃ
JUŻ OD 2900 ZŁ/OS!
*przy 47 uczestnikach
ZAPYTAJ O CENĘ Z TWOJEGO MIASTA!

Bezpiecznie przez świat!
Ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA
to gwarancja bezpieczeństwa w każdym miejscu na świecie.
Infolinia +48 22 505 65 08

www.signal-iduna.pl

