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Z ODYSEUSZEM WYCIECZKA

NA PIĄTKĘ 500+
KROK 1. Z
 najdź interesującą wycieczkę tutaj
albo na www.Odyseusz.com.pl
KROK 2. Napisz do nas
KROK 3. Zrealizuj bon grupowy
KROK 4. Ciesz się wyjazdem dla swojej pociechy!
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Mili Państwo!
Po raz kolejny witamy Was nowym katalogiem wyjazdów dla naszych najmłodszych
podróżników. Każdy z nich – tak jak nasze wycieczki – jest wyjątkowy, dlatego
przyznajemy, że w tym roku w związku z sytuacją branży musieliśmy stanąć na wysokości
zadania i zaproponować Wam w pełni bezpieczne, ale przede wszystkim konkurencyjne
i atrakcyjne wyjazdy. W tym roku, stawiając Wasze bezpieczeństwo na pierwszym
miejscu, stawiamy na nasz kraj. Znajdziecie tutaj mnóstwo propozycji na tematyczne
wyjazdy dla grup zarówno w Polsce jak i za granicą.
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, lub Wasz zmysł
podróżnika ma ochotę na zupełnie inny kierunek – zapraszamy do kontaktu! Razem
stworzymy coś wyjątkowego!

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

śLĄSK:
SREBRO
I ZABAWA 2 DNI

—RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI—
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Wizyta w Kopalni Rud Srebronośnych w Tarnowskich
Górach (UNESCO) – jedyna w Polsce podziemna trasa turystyczna dawnej kopalni kruszców
srebronośnych. Przejście podziemną trasą turystyczną (ok 1,5h): Muzeum Górnictwa,
przepłynięcie łodziami przez korytarze kopalni. Następnie Sztolnia Czarnego Pstrąga:
zwiedzanie podczas rejsu łódką (ok. 1h). Przejazd na obiadokolację i nocleg.

CENA*: od 270zł
*przy 44 uczestnikach płatnych

Biuro Podróży Odyseusz S.C Sławomir Piechowicz, Krzysztof Sonik

2 dzień:
Śniadanie. Wykwaterowanie. Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko – najstarszy lunapark Polski
w Chorzowie. Do dyspozycji 43 obiekty (kolejki górskie, atrakcje wodne, Silesia Tower). Zakończenie
wycieczki w godzinach popołudniowych.

Władysława Reymonta 22,

wycieczki@odyseusz.com.pl

30–059 Kraków
12 428 02 20, 12 428 02 22

www.odyseusz.com.pl
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WYC I EC Z KI K R A J OW E

Wycieczki krajowe:

Wycieczki zagraniczne:

KRAKÓW – 1 DZIEŃ

–Kraków – 1 dzień 

5

–Praga – 2 dni 

22

–Warszawa – 1 dzień 

5

–Wiedeń – 2 dni

22

–Wrocław – 1 dzień 

5

–Budapeszt – 2 dni

22

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

–Sandomierz – Baranów – Sandomierski – 1 dzień 

5

–2 stolice – Bratysława – Wiedeń – 3 dni 

23

Wyjazd z umówionego miejsca. Kraków: Plac Matejki, Barbakan, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Jama Mi-

–Oświęcim – Wadowice – 1 dzień 

5

–Berlin – Poczdam – Drezno – 3 dni 

23

chalika (z zewnątrz), Kościół Mariacki, Sukiennice, Okno Papieskie, Uniwersytet Jagielloński, kościół św. Piotra

–Zakopane – 1 dzień 

6

–Styk trzech granic– 3 dni NOWOŚĆ! 

23

i Pawła, Wzgórze Wawelskie, spacer wzdłuż Wisły. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

–Pieniny – 1 dzień 

6

–Praga – Morawski Kras – 3 dni 

24

–Pętla Beskidzka – 1 dzień 

6

–Czeskie Budziejowice – Salzburg – Czeski Krumlov – 3 dni 

24

–Góry Świętokrzyskie – 1 dzień 

6

–Budapeszt – Esztergom – Szentendre – 3 dni 

24

–Rzeszów – Łańcut – 1 dzień 

6

–Geoturystyka dla początkujących– 3 dni NOWOŚĆ! 

27

–Pszczyna – Miasteczko Twinpigs – 2 dni 

7

–Drezno – Miśnia – Szwajcaria Saksońska – 4 dni

27

–Gniezno – Biskupin – 2 dni 

7

–Alpy Salzburskie – 4 dni 

27

–Góry Świętokrzyskie – 2 dni 

7

–Praga z Norymbergą – 4 dni 

28

–Krynica Zdrój – 2 dni 

7

–Praga – Wiedeń – 4 dni 

28

–Pieniny – 2 dni 

8

–Kresy: widoki i historia– 4 dni NOWOŚĆ! 

28

–Pieniny – Zakopane – 2 dni 

8

–Lubeka i okolica – Ostsee Therme – Hansa Park – 4 dni 

29

–Zakopane – 2 dni 

–Wilno – Kowno – Troki – 4 dni 

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

8

29

Wyjazd z umówionego miejsca. Warszawa: Plac Zamkowy, Kolumna Zygmunta, Zamek Królewski, Rynek, Syren-

–Ziemia Kłodzka – 2 dni 

8

–Kraje Beneluksu– 5 dni

29

ka, Kamieniczki, Mury Obronne, Barbakan, Pomnik Małego Powstańca. Wstęp do jednego, maksymalnie dwóch

–Sandomierz – Kazimierz Dolny nad Wisłą – 2 dni 

11

–Kopenhaga – Odense – Legoland – 5 dni 

30

obiektów: Stadion Narodowy, Centrum Nauki Kopernik, Zamek Królewski, Pałac Wilanów, Muzeum Chopina, Pa-

–Sandomierz – Łańcut – 2 dni 

11

–Londyn szlakiem Harrego Pottera– 5 dni NOWOŚĆ! 

30

łac na Wodzie, Muzeum Powstania Warszawskiego. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

–Wrocław – 2 dni 

11

–Bawaria – Monachium – Legoland – 5 dni

31

–Warszawa – 2 dni 

11

– Perły Rumuni – 5 dni 

31

–Poznań i Zamki Wielkopolski – 2 dni 

12

–Słowenia – Półwysep Istria – 5 dni

32

–Łódź – 2 dni 

12

– Wenecja – Padwa – Werona – Jezioro Garda – 5 dni 

32

–Lublin – Zamość – 2 dni 

12

–Szwajcaria – wodospady – CERN – 6 dni NOWOŚĆ! 

33

–Przemyśl – Krasiczyn – Łańcut – 2 dni 

12

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

33

–Beskidy – 3 dni 

13

–Paryż – Eurodisneyland – 6 dni 

34

–Góry Świętokrzyskie – 3 dni 

13

–Bella Italia – 7 dni 

34

–Krynica Zdrój – 3 dni 

13

–Zapach Toskanii – Wyspa Elba – 7 dni

35

–Pieniny – 3 dni 

14

–Czar Chorwacji– 7 dni 

35

–Ziemia Kłodzka – 3 dni 

14

–Wokół Alp – 8 dn

36

–Zakopane – 3 dni

14

–Grecja – Peloponez – 8 dni 

36

–Karkonosze – 3 dni 

15

–Hiszpania – Katalonia ¬– 9 dni 

37

–Bieszczady z Zamkiem w Łańcucie – 3 dni 

15

–Francja – Hiszpania – 10 dni 

37

–Łańcut – Zamość – Lublin – Kozłówka – 3 dni 

15

–Wrocław – Zamki Dolnego Śląska – 3 dni 

16

–Technologiczny Dolny Śląsk– 3 dni NOWOŚĆ! 

16

– PODHALE 

41

–Kazimierz Dolny i okolica – 3 dni 

16

– BESKID ŻYWIECKI 

42

–Szlak Piastowski – 3 dni 

19

– LUBUSKIE NOWOŚĆ! 

43

–Poznań wszystkich zmysłów– 3 dni 

19

– MAZURY NOWOŚĆ! 

44

–Trójmiasto z Malborkiem– 4 dni 

19

– BAŁTYK 

45

– ADRIATYK

46

– BAŁKANY 

47

Wycieczki krajowo – zagraniczne:
–Wrocław – Drezno – 3 dni

21

–Karkonosze w chmurach – 4 dni 

21

–Kotlina Kłodzka – Adrspach – Dvur Kralove– 4 dni

21

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota – przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

60 zł/os.

80 zł/os.

Katowice

65 zł/os.

95 zł/os.

Rzeszów

80 zł/os.

105 zł/os.

ki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

WARSZAWA – 1 DZIEŃ

ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

115 zł/os.

155 zł/os.

Katowice

110 zł/os.

160 zł/os.

Rzeszów

115 zł/os.

155 zł/os.

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

WROCŁAW – 1 DZIEŃ
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
Wyjazd z umówionego miejsca. Wrocław: Ostrów Tumski, Katedra, Panorama Racławicka, Gmach Uniwersytetu
– Aula Leopoldina, Wieża Matematyczna, Rynek, Ratusz, Plac Solny, Kamieniczki Jaś i Małgosia, fontanna. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota – przewodnika, bezpłatne miejsca dla
opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

Zielone Szkoły:

ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

110 zł/os.

150 zł/os.

Katowice

95 zł/os.

135 zł/os.

Rzeszów

– zł/os.

– zł/os.

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

SANDOMIERZ – BARANÓW SANDOMIERSKI – 1 DZIEŃ
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
Wyjazd z umówionego miejsca. Baranów Sandomierski – renesansowy zamek. Sandomierz: Rynek, renesansowy
Ratusz, Podziemna Trasa Turystyczna, Dom Długosza, Katedra, Kolegium Jezuickie, Zamek, Brama Opatowska.

WAŻN E

IN FO R M AC JE

Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota – przewodnika, bezpłatne miejsca dla
opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

Pilot-przewodnik: W trakcie każdej wycieczki opiekuje się Państwem pilot-prze-

szymi zmianami). Możliwy jest wzrost cen niektórych wycieczek w okresie weekendu

wodnik, którego zadaniem jest także realizacja programu wycieczki. W niektórych

majowego oraz Bożego Ciała.

miejscowościach i obiektach obligatoryjne jest wynajęcie przewodnika lokalnego,

ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

80 zł/os.

110 zł/os.

Katowice

100 zł/os.

140 zł/os.

Rzeszów

75 zł/os.

100 zł/os.

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

co jest dodatkowo płatne. Pilotom-przewodnikom prosimy na bieżąco (również

Ubezpieczenia: Każdy uczestnik wycieczki w BP Odyseusz jest ubezpieczony w fir-

w formie pisemnej) zgłaszać wszelkie reklamacje dotyczące realizacji programu

mie SIGNAL IDUNA na kwoty: kraj – NNW 10000 PLN/os., zagranica: KL 20000 €/os.,

i jakości świadczeń. Pilot może zmieniać kolejność realizacji programu i nie opro-

koszt ratownictwa: 6000€/os., NNW 15000 PLN/os., OC: 30000 €/os. Organizator za-

wadza po obiektach muzealnych. Program turystyczny może być realizowany

leca wszystkim uczestnikom wycieczek zawarcie umowy ubezpieczenia od kosztów

środkami komunikacji publicznej.

rezygnacji z imprezy lub przerwania podróży.

Bilety wstępu, przewodnicy lokalni oraz zestawy słuchawkowe: Aktualne ceny

Inne: Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cy-

wstępów oraz usług lokalnych przewodników, będą ustalane każdorazowo przy

wilnego. BP Odyseusz nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie. Kwoty w ni-

zamówieniu wycieczki z uwagi na ich częstotliwość zmian. Zachęcamy do korzy-

niejszym katalogu są cenami brutto. Programy zawarte w katalogu są programami

stania z zestawów słuchawkowych, które są doskonałym udogodnieniem pod-

RAMOWYmi i mogą ulec zmianie. Ceny nie zawierają opłat klimatycznych w miejsco-

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla

czas zwiedzania.

wościach gdzie są wymagane, oraz dopłat do klimatyzacji w pokojach hotelowych.

opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, bilety wstępu, słuchawki, przewodników

Ceny: Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany cen wycieczek w przypadku wzrostu

Podane ceny kalkulowane są dla grup szkolnych z Krakowa i Katowic i Rzeszo-

kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za usługi takie

wa. Więcej propozycji na stronie www.odyseusz.com.pl. Przygotowujemy rów-

jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych,

nież wycieczki według programów i życzeń Naszych Klientów. Jeżeli szkoła jest

wzrostu kursów walut (zgodnie z Ustawą z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycz-

spoza Krakowa, Katowic lub Rzeszowa przygotujemy indywidualną kalkulację

nych i powiązanych usługach turystycznych tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 2361, z później-

w równie atrakcyjnych cenach.

OŚWIĘCIM – WADOWICE – 1 DZIEŃ
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
Wyjazd z umówionego miejsca. Oświęcim: Muzeum, Obóz Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, film. Wadowice:
Dom i Muzeum Papieskie, kościół św. Piotra Apostoła. Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.

ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

100 zł/os.

130 zł/os.

Katowice

100 zł/os.

130 zł/os.

Rzeszów

130 zł/os.

170 zł/os.

muzealnych.

wycieczki szyte na twoją miarę | 5

WYCI ECZKI KR A JOWE

WYC I EC Z KI K R A J OW E

ZAKOPANE – 1 DZIEŃ

PSZCZYNA – MIASTECZKO TWINPIGS – 2 dni

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

Wyjazd z umówionego miejsca.

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do Pszczyny, zwiedzanie Pałacu Pszczyńskich, spacer po

I wariant wycieczki: Zakopane: Sanktuarium Maryjne na Krzeptówkach, Willa ATMA Karola Szymanowskiego,

parku pałacowym, ryneczek z ławeczką Sisi, pokazowa Zagroda Żubrów oraz wizyta w Skansenie Wsi

zabytkowy cmentarz na Pęksowym Brzyzku, kolejka na Gubałówkę, spacer po Krupówkach. Murzasichle: wi-

Pszczyńskiej. Przejazd na obiadokolację, nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Przejazd do Żor – zabawa i rekreacja w Westernowym Parku Rozrywki TWINPIGS – wizyta

zyta w Izbie Regionalnej „U Gąsienicy” na godzinnym spotkaniu z muzyką i humorem góralskim.
II wariant wycieczki: Możliwa zmiana programu na różne warianty szlaków turystycznych: Dolina Kościeliska,

i zabawa w 8 strefach tematycznych – „Zwierzyniec”, „Hawaje”, „Las Vegas”, „Dziki zachód”, „Powrót

Chochołowska, Pięciu Stawów, Morskie Oko, Giewont, Kasprowy Wierch, itp., Zakopane: spacer po Krupówilość osób

kach. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

75 zł/os.

100 zł/os.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opie-

Katowice

90 zł/os.

120 zł/os.

ki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

Rzeszów

105 zł/os.

145 zł/os.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

do przyszłości”, „Las przygód”, „Meksyk”, „Rock’n’roll”. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd na miejsce
ilość osób

w godzinach późno popołudniowych/wieczornych.

miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

245 zł/os.

305 zł/os.

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

Katowice

245 zł/os.

330 zł/os.

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

Rzeszów

260 zł/os.

325 zł/os.

miejsca dla opieki.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, systemów tour guide.

PIENINY – 1 DZIEŃ
GNIEZNO – BISKUPIN – 2 DNI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
Wyjazd z umówionego miejsca.

ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

75 zł/os.

100 zł/os.

Katowice

90 zł/os.

120 zł/os.

Rzeszów

95 zł/os.

125 zł/os.

I wariant wycieczki: Dębno: zabytkowy kościółek wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zamek

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

i zapora w Niedzicy, spływ Dunajcem, Wąwóz Homole, wizyta w Szczawnicy w Parku Zdrojowym.

1 dzień: Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Gniezna: zwiedzanie Katedry wraz z historycznymi

II wariant wycieczki: Dębno: zabytkowy kościółek wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zamek

Drzwiami Gnieźnieńskimi. Wzgórze Katedralne, Pomnik Bolesława Chrobrego, Muzeum Początków

w Niedzicy, wejście na Trzy Korony lub Sokolice, wyjazd kolejką na Palenicę, Park Zdrojowy w Szczawnicy.

Państwa Polskiego. Ostrów Lednicki – dawne grodzisko średniowieczne z ruinami murowanej twierdzy Chrobrego, przeprawa na wyspę promem. Przyjazd na obiadokolacje i nocleg.

Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

2 dzień: Śniadanie. Biskupin – najstarsza drewniana osada w Polsce, zachowana w doskonałym stanie,

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota – przewodnika, bezpłatne miejsca dla

ukazująca jak dawniej mieszkali ludzie, ich domy– rekonstrukcja osady łużyckiej sprzed 2700 lat.

opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

PĘTLA BESKIDZKA – 1 DZIEŃ

ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

310 zł/os.

390 zł/os.

Katowice

290 zł/os.

360 zł/os.

Rzeszów

325 zł/os.

415 zł/os.

Możliwość udziału w warsztatach edukacyjnych – temat do ustalenia np. tkanie, przędzenie, życie
rodzinne w Biskupinie. Możliwość przejażdżki kolejką wąskotorową do Wenecji do Skansenu Kolejek
Wąskotorowych. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie, 1 obiadokolację, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

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

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

ki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE – 2 DNI

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

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota – przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

90 zł/os.

115 zł/os.

Katowice

80 zł/os.

105 zł/os.

Rzeszów

– zł/os.

– zł/os.

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Po drodze wizyta w Jędrzejowie w Muzeum Zegarów oraz w Opactwie Cysterskim. Następnie ruiny zamku w Chęcinach. Zagnańsk: słynny Dąb Bartek, Oblęgorek:
Muzeum Henryka Sienkiewicza. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE – 1 DZIEŃ

2 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Klasztoru św. Krzyż, krypt grobowych, Muzeum Misyjne, Gołoborza, Jaskinia
Raj (dużo wcześniejsza rezerwacja), Tokarnia: Skansen Wsi Kieleckiej. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
Wyjazd z umówionego miejsca.

ilość osób
miasto

I wariant wycieczki: Chęciny: ruiny zamku, Jędrzejów: Muzeum Zegarów i Klasztor Cysterki, Zagnańsk: Dąb

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

245 zł/os.

300 zł/os.

Bartek, Oblęgorek: Muzeum Henryka Sienkiewicza, ruiny pieca hutniczego w Samsonowie (możliwość za-

Katowice

250 zł/os.

305 zł/os.

miany jednego z punktów wycieczki na Jaskinię Raj – dużo wcześniejsza rezerwacja).

Rzeszów

240 zł/os.

295 zł/os.

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

II wariant wycieczki: Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy w Krzemionkach Opatowskich – najlepiej zachowana kopalnia Krzemienia Pasiastego w Europie. Klasztor św. Krzyż, krypty grobowe, Muzeum Misyjne,
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Gołoborza. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

Kraków

85 zł/os.

110 zł/os.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota – przewodnika, bezpłatne miejsca dla

Katowice

95 zł/os.

125 zł/os.

opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

Rzeszów

90 zł/os.

115 zł/os.

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

ilość osób

KRYNICA ZDRÓJ – 2 DNI
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Nowy Sącz: zwiedzanie skansenu Miasteczka Galicyjskiego – z tradycyjnymi dawnymi warsztatami rzemieślników. Przejazd do Krynicy Zdrój: wyjazd kolejką gondolową na

RZESZÓW – ŁAŃCUT – 1 DZIEŃ

Jaworzynę Krynicką – przepiękne widoki na Beskid Sądecki, zejście w dół lub zjazd kolejką. Przyjazd na
obiadokolację i nocleg.

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

2 dzień: Śniadanie. Centrum Krynicy: Dom Zdrojowy – pijalnia wód mineralnych, deptak, wyjazd kolejką

Wyjazd z umówionego miejsca. Rzeszów: Rynek, podziemna trasa turystyczna „Rzeszowskie Piwnice”. Łań-

ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

90 zł/os.

120 zł/os.

Katowice

105 zł/os.

140 zł/os.

Rzeszów

– zł/os.

– zł/os.

6 | wycieczki szyte na twoją miarę

szynową na Górę Parkową – zjazdy na rajskich Ślizgawkach, spacer do źródełka „Miłości”, przejście
ilość osób

cut: Pałac, Stajnie, Wozownia, Oranżeria, (istnieje możliwość zwiedzania tematycznego). Zakończenie wy-

miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

cieczki w godzinach wieczornych.

Kraków

245 zł/os.

300 zł/os.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota – przewodnika, bezpłatne miejsca dla opie-

Katowice

250 zł/os.

305 zł/os.

Rzeszów

245 zł/os.

300 zł/os.

ki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika.

ścieżką edukacyjną. Zwiedzanie Muzeum Zabawek lub Muzeum Nikifora. Kamianna: Pasieka Barć.
Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie, 1 obiadokolację, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne
miejsca dla opieki.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, systemów tour guide..
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PIENINY – 2 DNI
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Dębno: zabytkowy kościółek wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (w tym kościółku w serialu „Janosik”, tytułowy bohater i Maryna brali ślub).
Następnie przejazd do Niedzicy, zwiedzanie zamku, zapora wodna, spływ Dunajcem z miejscowości
Sromowce Niżne Kąty (czas spływu około 2,5h). Przejazd do Szczawnicy: pijalnia wód mineralnych.
Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Do wyboru wejście na Trzy Korony lub Sokolice, kolejka na Palenicę. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie, 1 obiailość osób

dokolację, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty

miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

235 zł/os.

290 zł/os.

drogowe oraz parkingi.

Katowice

240 zł/os.

300 zł/os.

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

Rzeszów

235 zł/os.

290 zł/os.

PIENINY – ZAKOPANE – 2 DNI
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Dębno: zabytkowy kościółek wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa
Kultury UNESCO (w tym kościółku w serialu „Janosik”, tytułowy bohater i Maryna brali ślub). Niedzica:
zwiedzanie zamku, zapora wodna, Sromowce Niżne Kąty: spływ Dunajcem (czas spływu około 2,5h).
Przejazd do Szczawnicy: pijalnia wód mineralnych. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Ś
 niadanie. Zakopane: Piesza wędrówka Doliną Strążyską z przepięknym wodospadem Siklawica, Wielka
i Mała Krokiew, wyjazd kolejką na Gubałówkę i zjazd z Butorowego Wierchu, spacer po Krupówkach.
Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie, 1 obiailość osób
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

235 zł/os.

295 zł/os.

Katowice

240 zł/os.

295 zł/os.

Rzeszów

235 zł/os.

290 zł/os.

dokolację, opiekę pilota przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, systemów tour guide..

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Zakopane: Sanktuarium Maryjne na Krzeptówkach, Willa ATMA Karola Szymanowskiego, zabytkowy cmentarz na Pęksowym Brzyzku, wyjazd kolejką na Gubałówkę
i zjazd z Butorowego Wierchu, Równia Krupowa. Murzasichle: wizyta w Izbie Regionalnej „U Gąsienicy” na godzinnym spotkaniu z muzyką i humorem góralskim. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Ś
 niadanie. Zakopane: Przejazd w kierunku skoczni narciarskich – Wielka i Mała Krokiew, spacer Doliną Strążyską do przepięknego wodospadu Siklawica lub do wyboru inna dolina (Kościeliska, Chochołowska) spacer po Krupówkach. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach
wieczornych.
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

240 zł/os.

300 zł/os.

Katowice

240 zł/os.

300 zł/os.

Rzeszów

235 zł/os.

295 zł/os.

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

ZIEMIA KŁODZKA – 2 DNI
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Złoty Stok: zwiedzanie zabytkowej Kopalni Złota i Arsenu. Kłodzko,
gdzie zobaczymy Twierdzę Kłodzką (część górna i podziemne labirynty), Duszniki Zdrój: Muzeum
Papiernictwa, Park Zdrojowy, Pijalnia Wód Mineralnych. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Kudowa-Zdrój: Park Zdrojowy, Pijalnia Wód. Czermna: Kaplica Czaszek, piesza wędrówka
po rezerwacie Błędne Skały oraz Szczeliniec Wielki. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie, 1 obiadokolację, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty
ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

270 zł/os.

340 zł/os.

Katowice

250 zł/os.

340 zł/os.

Rzeszów

300 zł/os.

380 zł/os.
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WYCIECZKA ROBOTOWO NA PODHALU 2 DNI

drogowe oraz parkingi.

ZAKOPANE – 2 DNI

ilość osób

POZWÓL PUŚCIĆ
WODZĘ WYOBRAŹNI

drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, systemów tour guide.

TYLKO

330 Zł/os!

• Warsztaty z robotyki to innowacyjny i nowoczesny sposób edukacji, dzięki
czemu dzieci poznają zagadnienia z zakresu fizyki, astronomii, matematyki,
przyrody i geografii.
• Zajęcia prowadzone przez doświadczonych instruktorów z użyciem klocków
edukacyjnych z firmy LEGO i specjalistycznego oprogRAMOWYania
• ProgRAMOWYanie swoich robotów na komputerach – walki robotów
• Ponadto wizyta w Izbie Regionalnej – wesoła prelekcja o góralszczyźnie

2 obiady, śniadanie, kolacja w formie ogniska…
i mnóstwo dobrej zabawy!

WYC I EC Z KI K R A J OW E

SANDOMIERZ – KAZIMIERZ DOLNY NAD WISŁĄ – 2 DNI
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Baranów Sandomierski: Zespół Pałacowo-Parkowy. Sandomierz:
Zamek, Stare Miasto, Katedra, Dom Długosza, kościół św. Jakuba, wąwóz lessowy Królowej Jadwigi
(możliwość zorganizowania rejsu po Wiśle). Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Kazimierz Dolny: Rynek, Klasztor Reformatów, ruiny zamku obronnego, wejście na basztę
i Górę Trzech Krzyży. Przejazd do Nałęczowa: Muzeum Biograficzne S. Żeromskiego lub B. Prusa,
Palmiarnia, spacer po Parku Zdrojowym. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

240 zł/os.

295 zł/os.

Katowice

260 zł/os.

325 zł/os.

Rzeszów

245 zł/os.

290 zł/os.

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

SANDOMIERZ – ŁAŃCUT – 2 DNI
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Baranów Sandomierski: Zespół Pałacowo-Parkowy. Sandomierz:
Stare Miasto, Zamek, Katedra, Dom Długosza, kościół św. Jakuba, wąwóz lessowy Królowej Jadwigi,
Podziemna Trasa Turystyczna (możliwość zorganizowania rejsu po Wiśle). Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Ś
 niadanie. Łańcut: Pałac, Stajnie, Wozownia, Oranżeria, (istnieje możliwość zwiedzania tematycznego). Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie, 1 obiadokolację, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty
ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

245 zł/os.

305 zł/os.

Katowice

260 zł/os.

325 zł/os.

Rzeszów

250 zł/os.

305 zł/os.

drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, systemów tour guide.

WROCŁAW – 2 DNI

Z GLOWĄW CHMURACH

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Wrocław: Panorama Racławicka, ZOO z Afrykarium, Ogród Japoński.
Obiadokolacja. Hala Stulecia oraz wieczorny pokaz fontann (terminy – informacja w Biurze). Przyjazd
na nocleg.
2 dzień: Ś
 niadanie. Wrocław: Stare Miasto, Uniwersytet Wrocławski – Schody Cesarskie, Oratorium Marianum,

– R A M O W Y P R O G R A M W Y C IE C Z K I –

Aula Leopoldina, Wieża Matematyczna, Ostrów Tumski, Katedra, kościół św. Elżbiety z wejściem na

1 dzień:

wieże skąd rozpościera się wspaniały widok na Wrocław. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Krynicy Zdrój – spacer imponującą ścieżką w koronach drzew, wejście na Wieżę Widokową na palach

wycieczki w godzinach wieczornych.

– cudowne widoki na góry, dojście do „ścieżki” pieszo szlakiem turystycznym przez las lub możliwość dojazdu kolejką krzesełkową. Przejazd do

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

pensjonatu, obiadokolacja. Nocleg.

ilość osób

2 dzień:
Śniadanie. Krynica Zdrój – wyjazd kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką, piękne widoki na góry, relaks na szczycie, zejście. Spacer po Krynicy,
deptak, Dom Zdrojowy. Wyjazd kolejką szynową na Górę Parkową – zejście ścieżką spacerową edukacyjną obok źródełka Miłości. Na szczycie
uczestnicy mogą zjeżdżać na „rajskich ślizgawkach”. Możliwość zwiedzania Muzeum Nikifora lub Pasieki Barć w Kamiannej. Wyjazd w drogę

miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

320 zł/os.

385 zł/os.

Katowice

320 zł/os.

380 zł/os.

Rzeszów

360 zł/os.

440 zł/os.

dokolację, opiekę pilota, lokalnego przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie NNW, bilet do
Afrykarium z ZOO, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, systemów tour guide.
BILET DO AFRYKARIUM
Z ZOO W CENIE!

powrotną. Powrót w godzinach wieczornych.

WARSZAWA – 2 DNI
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Warszawa: Zamek Królewski, Stare Miasto z Kolumną Zygmunta. Wizyta

Cena zawiera: przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg

w Centrum Nauki Kopernik (rezerwacja z dużym wyprzedzeniem). Przyjazd na obiadokolację i nocleg.

w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie, 1 obiadokolację, opiekę

CENA*:

250 zł/os z Krakowa
260 zł/os z Katowic
250 zł/os z Rzeszowa
*Przy 44 uczestnikach

2 dzień: Ś
 niadanie. Warszawa: Pałac w Łazienkach, Cmentarz na Powązkach. Muzeum Powstania Warszaw-

pilota, bezpłatne miejsca dla opiekunów, ubezpieczenie NNW,

skiego (rezerwacja z dużym wyprzedzeniem), Sejm (rezerwację dokonuje szkoła), Pałac Kultury, Grób

wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

Nieznanego Żołnierza, Stadion Narodowy. Zobaczymy też: ambasady, konsulaty, ministerstwa. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

Cena nie zawiera: biletów wstępów.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie, 1 obiadokolację, opiekę pilota, lokalnego przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie NNW, bilet do
ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

315 zł/os.

385 zł/os.

Katowice

305 zł/os.

375 zł/os.

Rzeszów

300 zł/os.

360 zł/os.

Centrum Nauki Kopernik, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, systemów tour guide.

BILET DO CENTRUM NAUKI
KOPERNIK W CENIE!
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POZNAŃ – ZAMKI WIELKOPOLSKI – 2 DNI

BESKIDY – 3 DNI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: W
 yjazd w godzinach porannych. Kórnik: zwiedzanie zamku – rezydencji Działyńskich i Górków z cza-

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Po drodze zapora w Tresnej. Żywiec: spacer prze miasteczko, Za-

sów średniowiecza z atrakcyjnymi wnętrzami, Arboretum Kórnickie – ogród dendrologiczny z bar-

mek Habsbourgów wraz z parkiem. Koniaków: zwiedzanie izby regionalnej z tradycyjnymi wyrobami

dzo ciekawymi roślinami z całego świata. Poznań: Ostrów Tumski – dzielnica katedralna z Ratuszem,

koronkarskimi. Istebna: Chata Kawuloka, opowieść z humorem na temat ludowych instrumentów

Stary Rynek z zabytkowymi kamienicami, Rauszem ze słynnymi Koziołkami, Pomnik Bamberki, Fon-

i budownictwa. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Ś
 niadanie. Wisła: spacer deptakiem Uzdrowiska, Dom Zdrojowy, Muzeum Trofeów Adama Małysza.

tanna Prozerpiny, mury obronne. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Stadionu Lecha Poznań. Rogalin: spacer przez Park ze słynnymi dębami

Ustroń: wyjazd kolejką krzesełkową na Czantorię oraz zjazd. Wizyta w Leśnym Parku Niespodzianek

rogalińskimi, Pałac barokowo – klasycystyczny z galeria malarstwa, powozownia. Gołuchów – zamek

– ze zwierzętami leśnymi. Powrót na obiadokolację i nocleg.

w stylu renesansu francuskiego, nawiązujący do słynnych zamków nad Loarą usytuowany w zabytilość osób

kowym parku. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godzinach wieczornych.

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

295 zł/os.

370 zł/os.

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

Katowice

275 zł/os.

340 zł/os.

kolacje, opiekę pilota , ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi,

Rzeszów

330 zł/os.

425 zł/os.

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

miasto

ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

320 zł/os.

480 zł/os.

Katowice

390 zł/os.

475 zł/os.

Rzeszów

320 zł/os.

480 zł/os.

3 dzień: Śniadanie. Szczyrk: piesza wędrówka na Skrzyczne – najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego –(czas wędrówki ok. 4 godziny – istnieje możliwość wyjazdu kolejką), powrót do Szczyrku. Bielsko Biała: spacer
przez centrum, pomnik Reksia oraz Bolka i Lolka, zamek Bielski – Muzeum Miejskie. Zakończenie
wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, systemów tour guide.

ŁÓDŹ – 2 DNI
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Łódź: zwiedzanie miasta, najdłuższa ulica w Polsce Piotrkowska –
zabytkowe kamienice, ciekawe pomniki np. Reymonta, Tuwima, Misia Uszatka, Latarnika. Muzeum
Kinematografii. Muzeum Włókiennictwa. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE – 3 DNI

2 dzień: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta – Manufaktura, dawna fabryka włókiennicza, Muzeum Fabryki,
dla chętnych Experymentarium (Muzeum Techniki). Pałac Poznańskiego – obecnie Muzeum Miasta

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

Łodzi. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

240 zł/os.

300 zł/os.

Katowice

240 zł/os.

295 zł/os.

Rzeszów

245 zł/os.

300 zł/os.

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

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Jędrzejów: zwiedzanie Muzeum Zegarów oraz Opactwa Cystersów.

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

Chęciny: ruiny zamku średniowiecznego. Oblęgorek: Dworek Henryka Sienkiewicza. Zagnańsk: najstarszy dąb w Polsce Bartek. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.

miejsca dla opieki.

2 dzień: Śniadanie. Św. Katarzyna: Klasztor, źródełko św. Franciszka – Góry Świętokrzyskie – wyjście na naj-

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

wyższy szczyt Łysicę. Wyjście na Św. Krzyż –Klasztor, relikwie Św. Krzyża, Krypty, Muzeum Misyjne,
Gołoborza. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Jaskinia Raj (dużo wcześniejsza rezerwacja): najpiękniejsza jaskinia w Polsce. Tokarnia:

LUBLIN – ZAMOŚĆ – 2 DNI
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Lublin: zwiedzanie miasta, zamek Lubelski, Brama Grodzka, zabytkowe kamienice renesansowe, Rynek, ratusz, Katedra ze skarbcem, Majdanek – obóz koncentracyjny.

Skansen Wsi Kieleckiej, drewniane zabudowania z regionu kielecczyzny takie jak dwór szlachecki,
ilość osób

wiatraki, zagroda sołtysa, apteka, dom lekarza i wiele innych. Zakończenie wycieczki w godzinach

miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

390 zł/os.

475 zł/os.

Katowice

395 zł/os.

480 zł/os.

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

Rzeszów

390 zł/os.

475 zł/os.

dokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, bez-

wieczornych.

płatne miejsca dla opieki.

Przyjazd na obiadokolację i nocleg.

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

2 dzień: Śniadanie. Zamość: zwiedzanie renesansowego miasta wpisanego na listę UNESCO, Ratusz, zabytkowe kamieniczki, Muzeum Zamoyskie, mury obronne, forty z wystawami tematycznymi – ekspozycja
w bastionie VII, Katedra, park miejski. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie, 1 obiadokolację, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne
ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

270 zł/os.

340 zł/os.

Katowice

295 zł/os.

370 zł/os.

Rzeszów

255 zł/os.

315 zł/os.

miejsca dla opieki.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, systemów tour guide..

KRYNICA ZDRÓJ – 3 DNI
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

PRZEMYŚL – KRASICZYN – ŁAŃCUT – 2 DNI

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Nowy Sącz: zwiedzanie skansenu Miasteczka Galicyjskiego – z tradycyjnymi dawnymi warsztatami rzemieślników. Kamianna: zwiedzanie Pasieki „Barć” z degustacja

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

miodu na wafelkach. Tylicz: cerkiew. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Łańcut: zwiedzanie zespołu parkowo pałacowego wraz z powozow-

2 dzień: Ś
 niadanie. Krynica Zdrój: wyjazd kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką – przepiękne widoki

nią. Przemyśl: Stare Miasto, Zamek kazimierzowski, Rynek, Ratusz, Bazylika Archikatedralna, Mu-

na Beskid Sądecki, zejście w dół lub zjazd kolejką. Muszyna: wejście na ruiny XIV wiecznego zamku,
Pijalnia Wód Mineralnych. Powrót na obiadokolację i nocleg.

zeum Fajek i Dzwonów. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Przemyśl: Twierdza, zwiedzanie Fortu XII „Werner”. Krasiczyn: zwiedzanie renesansowe-

3 dzień: Śniadanie. Centrum Krynicy: Dom Zdrojowy – pijalnia wód mineralnych, deptak, wyjazd kolejką

go pałacu z przełomu XVI/XVII wieku. Bolestraszyce: spacer przez Arboretum z licznymi drzewami

szynowa na Górę Parkową – zjazdy na rajskich Ślizgawkach, spacer do źródełka „Miłości”, przejście

i krzewami z całego świata. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie, 1 obiadoilość osób

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

miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

255 zł/os.

310 zł/os.

miejsca dla opieki.

Katowice

275 zł/os.

340 zł/os.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, systemów tour guide..

Rzeszów

255 zł/os.

310 zł/os.
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ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

405 zł/os.

490 zł/os.

Katowice

405 zł/os.

490 zł/os.

Rzeszów

405 zł/os.

490 zł/os.

ścieżką edukacyjną. Zwiedzanie Muzeum Zabawek lub Muzeum Nikifora. Zakończenie wycieczki
w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, systemów tour guide.
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WYCI ECZKI KR A JOWE

WYC I EC Z KI K R A J OW E

PIENINY – 3 DNI

KARKONOSZE– 3 DNI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Dębno: zabytkowy kościółek w Dębnie wpisany na Listę Światowe-

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Książ: Zamek – wnętrza, Sala Maksymiliana, tarasy zamkowe, Palmiar-

go Dziedzictwa Kultury UNESCO (w tym kościółku w serialu „Janosik”, tytułowy bohater i Maryna

nia, Krzeszów: Barokowy Zespół Klasztorny – zabytek klasy zerowej. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.

brali ślub). Następnie przejazd do Niedzicy, zwiedzanie zamku, zapory wodnej (istnieje możliwość

2 dzień: Ś
 niadanie. Karpacz: Świątynia Wang, zbudowana na przełomie XII i XIII w. w Norwegii. Dzięki stara-

zwiedzenia zapory wewnątrz z prelekcją oraz z projekcją filmu – koszt dodatkowy), spływ Dunajcem

niom i zabiegom Hrabiny Fryderyki von Reden w roku 1842 została przetransportowana do podnóża

z miejscowości Sromowce Niżne Kąty (czas spływu około 2,5h). Przyjazd na obiadokolację i nocleg.

Śnieżki. Zjeżdżamy do dolnej stacji wyciągu krzesełkowego i wjeżdżamy na Małą Kopę –wspaniałe

2 dzień: Śniadanie. Do wyboru wejście na Sokolicę lub Trzy Korony, dla wytrwałych można wejść na obydwa

widoki na Śnieżkę jak również Kocioł Łomniczki. Zjazd wyciągiem krzesełkowym do Karpacza. Po-

szczyty, krótka wizyta w Krościenku. Powrót na obiadokolację i nocleg.

wrót na obiadokolację i nocleg.

3 dzień:  Śniadanie. Spacer Wąwozem Homole. Szczawnica: wyjazd kolejką na Palenicę – na górze tor sailość osób

neczkowy, zejście pieszo z Palenicy. Przejście do pijalni wód mineralnych. Wyjazd w drogę powrotną.

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

380 zł/os.

465 zł/os.

Katowice

380 zł/os.

465 zł/os.

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

Rzeszów

380 zł/os.

465 zł/os.

dokolacje, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty

miasto

Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

3 dzień: Śniadanie. Szklarska Poręba: Wodospad Kamieńczyk i Szklarki. Kowary: kopalnie rud żelaza i urailość osób

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

410 zł/os.

500 zł/os.

Katowice

390 zł/os.

465 zł/os.

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

Rzeszów

445 zł/os.

505 zł/os.

dokolacje, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty

wieczornych.

drogowe oraz parkingi.

drogowe oraz parkingi.

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

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

ZIEMIA KŁODZKA – 3 DNI

BIESZCZADY Z ZAMKIEM W ŁAŃCUCIE – 3 DNI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Złoty Stok: zwiedzanie zabytkowej Kopalni Złota i Arsenu. Kłodzko:

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

gdzie zobaczymy Twierdzę Kłodzką (część górna i podziemne labirynty), most gotycki zwany „małym

Sanok: zwiedzanie Parku Etnograficznego, Zamek z Muzeum z największą kolekcją ikon w Europie.

mostem Karola”. Duszniki Zdrój: Muzeum Papiernictwa, Park Zdrojowy, Pijalnia Wód Mineralnych.

Zagórz: ruiny klasztoru Karmelitów Bosych. Komańcza: klasztor Sióstr Nazaretanek. Przyjazd na obia-

Przyjazd na obiadokolację i nocleg.

dokolację i nocleg.

2 dzień: Ś
 niadanie. Kudowa Zdrój: Park Zdrojowy, Pijalnia Wód z możliwością degustacji. Czermna: Kaplica

2 dzień: Śniadanie. Solina: spacer przez zaporę na Jeziorze Solińskim. Możliwość rejsu statkiem. Polańczyk
Zdrój: spacer przez miasteczko, Sanktuarium Matki Boskiej Łopieńskiej. Przejście jednym ze szlaków

Czaszek. Piesza wędrówka po rezerwacie Błędne Skały lub wejście na Szczeliniec Wielki – najwyższy
szczyt Gór Stołowych. Wambierzyce: Bazylika, ruchoma szopka. Powrót na obiadokolacje i nocleg.
3 dzień: Ś
 niadanie. Kletno: gdzie zwiedzimy Kopalnie Uranu oraz Jaskinię Niedźwiedzią (dużo wcześniejsza
ilość osób

nu, tajemnic i historii prawdziwej. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach

miasto

rezerwacja). Wyjazd w droge powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

395 zł/os.

480 zł/os.

Katowice

390 zł/os.

470 zł/os.

Rzeszów

395 zł/os.

480 zł/os.

turystycznych Bieszczad np. Połoniną Caryńską lub Wietlińską. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień: Ś
 niadanie. Łańcut: zwiedzanie Zamku, Palmiarni, Parku, Powozowni. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

425 zł/os.

510 zł/os.

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

Katowice

410 zł/os.

495 zł/os.

dokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, bez-

Rzeszów

440 zł/os.

535 zł/os.

płatne miejsca dla opieki.

płatne miejsca dla opieki.

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

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

ZAKOPANE – 3 DNI

ŁAŃCUT – ZAMOŚĆ – LUBLIN – KOZŁÓWKA – 3 DNI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Przejazd w kierunku Łysej Polany. Piesza wycieczka do Morskiego

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Łańcut: Pałac, Stajnie, Wozownia, Oranżeria. Przyjazd na obiadoko-

2 dzień: Śniadanie. Wyjazd na wycieczkę do Doliny Kościeliskiej, po drodze Sanktuarium Maryjne na Krzep-

2 dzień: Śniadanie. Zamość: Rynek, Ratusz, Katedra, Pałac Zamoyskich, dawna Akademia Zamoyska, frag-

tówkach. Zakopane: skocznie narciarskie – Wielka i Mała Krokiew. Murzasichle: wizyta w Izbie Re-

menty murów obronnych, fontanny. Zwierzyniec: barokowy kościół na wyspie. Po drodze na nocleg
odwiedzimy Szczebrzeszyn z pomnikiem słynnego świerszcza. Powrót na obiadokolację i nocleg.

gionalnej „U Gąsienicy” na godzinnym spotkaniu z muzyką i humorem góralskim. Powrót na obia-

3 dzień: Ś
 niadanie. Lublin: trasa podziemna, Stare Miasto, Wzgórze Zamkowe, Zamek Lubelski z kaplicą Trój-

dokolację i nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Zakopane: wyjazd kolejką na Gubałówkę i zjazd z Butorowego Wierchu. Zabytkowy

cy Świętej, Brama Grodzka, plac Po Farze, klasztor o.o. Dominikanów, Brama Trynitarska – Archikate-

cmentarz na Pęksowym Brzyzku. Spacer po Krupówkach. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie

dra z tzw. „zakrystią akustyczną”, Brama Krakowska, plac Wolności, kościół św. Pawła Apostoła, plac

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

375 zł/os.

460 zł/os.

Katowice

375 zł/os.

460 zł/os.

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

Rzeszów

375 zł/os.

460 zł/os.

dokolacje, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty

miasto

dokolację, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, bez-

lacje i nocleg.

Oka. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.

ilość osób

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

wycieczki w godzinach wieczornych.

drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, systemów tour guide.

ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

415 zł/os.

500 zł/os.

Katowice

430 zł/os.

525 zł/os.

Rzeszów

410 zł/os.

500 zł/os.

Litewski, Krakowskie Przedmieście. Kozłówka: Pałac – Muzeum Zamoyskich, Galeria Socrealizmu.
Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota, lokalnego przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie
opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, systemów tour guide.
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WYCI ECZKI KR A JOWE

WROCŁAW: ZAMKI DOLNEGO ŚLĄSKA – 3 DNI
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Wrocław: Panorama Racławicka, ZOO z Afrykarium, Park Szczytnicki,
Ogród Japoński, Hala Stulecia, Grające Fontanny. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.

Odyseusz dla łasuchów:

2 dzień: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Wrocławia: Stare Miasto – ratusz, Rynek, zabytkowe kamieniczki,
wrocławskie krasnale, Plac Solny, Gmach Uniwersytetu – Aula Leopoldyńska, Wieża Matematyczna,
Kościół św. Elżbiety, Ostrów Tumski – wyspa katedralna, Katedra, Wyspa Piaskowa. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Brzeg: Zamek z Kaplicą – Muzeum Piastów Śląskich. Moszna: malowniczy zamek zwany
polskim Disneylandem. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
ilość osób

POZNAŃ

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

miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

505 zł/os.

595 zł/os.

dokolacje, wejście do Afrykanarium i ZOO, opiekę pilota, lokalnego przewodnika, bezpłatne miejsca dla opie-

Katowice

500 zł/os.

590 zł/os.

ki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.

Rzeszów

525 zł/os.

625 zł/os.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, systemów tour guide..

BILET DO AFRYKARIUM
Z ZOO W CENIE!

TECHNOLOGICZNY DOLNY ŚLĄSK– 3 DNI

WSZYSTKICH ŁASUCHÓW
ZAPRASZAMY DO POZNANIA!
ZRÓBMY …

ZJEDZMY RAZEM
ROGALA!

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Przejazd do Wałbrzycha – zwiedzanie Zamku Książ: ciekawa historia
i architektura w otoczeniu wielohektarowego zabytkowego parku. Przejazd do Świdnicy – zwiedzanie Kościoła Pokoju, wpisanego na światową listę dziedzictwa UNESCO. Przejazd na obiadokolację
i nocleg.

-Muzeum Rogala Świętomarcińskiego
-Zwiedzanie Poznania

2 dzień: Śniadanie. Wizyta w ExploraParku – park technologiczny w którym można zapoznać się z twierdzeniami matematycznymi i fizycznymi na przykładzie urządzeń, maszyn i doświadczeń, w których
uczeń sam uczestniczy. Możliwość domówienia lekcji tematycznej. Zwiedzanie Starej Kopalni Węgla
– Centrum Nauki i Sztuki Wałbrzych: fascynująca podróż ukazująca pracę górnika. Bolków: ruiny
ilość osób

imponującego zamku wraz z wystawami. Powrót na obiadokolację i nocleg.

miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

415 zł/os.

500 zł/os.

3 dzień: Ś
 niadanie. Przejazd do Krasiejowa: Park Nauki i Ewolucji Człowieka – multimedialna podróż miliardy

Katowice

410 zł/os.

480 zł/os.

lat wstecz do dziejów Ziemi, kiedy żyły dinozaury aż do czasów, gdy żył człowiek pierwotny. Wyjazd

Rzeszów

450 zł/os.

550 zł/os.

w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki wieczorem
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota, lokalnego przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie
opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, systemów tour guide.

KAZIMIERZ DOLNY I OKOLICA – 3 DNI
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Kazimierz Dolny: promenada nad Wisła, zabytkowe kamienice, renesansowa Kamienica Celejowskich, Przybyłowskie, Ryneczek, Studnia, Kościół Parafialny, Wzgórze
Zamkowe, Wzgórze Trzech Krzyży, Dzielnica Żydowska. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Puławy: Pałac Czartoryskich wraz z Parkiem, Światynia Sybilli, Dom Gotycki; Czarnolas:
Dworek Jana Kochanowskiego; Janowiec: ruiny renesansowego zamku oraz Dworku Szlacheckiego,
rejs statkiem po Wiśle. Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Gołąb: Muzeum Niezwykłych Rowerów, możliwość jazdy na niektórych egzemplarzach.
Nałęczów: miasteczko uzdrowiskowe, spacer przez Park Zdrojowy, Pijalnia Wód Mineralnych. Zakońilość osób

czenie wycieczki w godzinach wieczornych.

miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

410 zł/os.

490 zł/os.

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

Katowice

405 zł/os.

490 zł/os.

dokolacje, opiekę pilota, lokalnego przewodnika, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkin-

Rzeszów

405 zł/os.

495 zł/os.

gi, bezpłatne miejsca dla opieki
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu po Wiśle, systemów tour guide.
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ZAKOPANE
-Wizyta w Muzeum Oscypka
-Pobyt w Termach na Podhalu
-Pogawędka z górolomi
w Izbie Regionalnej

WYC I EC Z KI K R A J OW E

NASZA NOWOŚĆ!

SZLAK PIASTOWSKI – 3 DNI
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Kórnik: zwiedzanie zamku. Poznań: zwiedzanie największych atrakcji
miasta, wizyta w Muzeum Rogala Świętomarcińskiego (pokaz/ warsztat wypieku rogala) lub Toruń:
zwiedzanie największych zabytków miasta wraz z wizytą w Muzeum Piernika Toruńskiego (pokaz/
warsztat wypieku piernika). Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Ś
 niadanie. Gniezno: Katedra oraz słynne spiżowe Drzwi Gnieźnieńskie, pomnik Bolesława Chrobrego
i Muzeum Początków Państwa Polskiego. Biskupin: „Polskie Pompeje” – Muzeum Archeologiczne
z rekonstrukcją osady kultury łużyckiej sprzed 2700 lat. Wenecja k/Biskupina: Muzeum Kolejek Wąskotorowych. Powrót na obiadokolację i nocleg.
ilość osób

3 dzień: Śniadanie. Strzelno: Kościół Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Panny, Rotunda św. Prokopa. Kru-

miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

465 zł/os.

570 zł/os.

szwica: Mysia Wieża – ceglana, ośmioboczna wieża o wysokości 32 metrów, na Półwyspie Rzępow-

Katowice

450 zł/os.

545 zł/os.

skim Jeziora Gopło. Stanowi pozostałość zamku w Kruszwicy, zbudowanego przez króla Kazimierza

Rzeszów

490 zł/os.

600 zł/os.

Wielkiego. Rejs po Jeziorze Gopło. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach
wieczornych/nocnych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, warsztaty wypieku piernika/rogala, opiekę pilota, lokalnego przewodnika, bezpłatne miejsca dla
opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu po jeziorze, systemów tour guide.
WARSZTATY WYPIEKU
ROGALA/PIERNIKA W CENIE!

POZNAŃ WSZYSTKICH ZMYSŁÓW– 3 DNI
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do Rogalina – zwiedzanie Pałacu oraz Parku z słynnymi
dębami rogalińskimi. Następnie przejazd do Kórnika – zwiedzanie Pałacu oraz wizyta w Arboretum
z roślinnością z całego świata. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Poznania – Rynek , Ratusz ze słynnymi Koziołkami, zabytkowe kamienice,

Na granicy
województw 2 dni

SUNTAGO + ZIEMIA KIELECKA

Pomnik Bamberki, wizyta w Muzeum Rogala – zapoznanie z gwarą poznańską i procesem powstania
produktu regionalnego jakim jest Rogal Świętomarciński, dzielnica Ostrów Tumski z Katedrą. Prze-

CENA*:
320 zł/os
*PRZY 44
UCZNIACH
+ 4 opieki

jazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień: Ś
 niadanie. Wizyta w Parku Dzieje – historyczny park rozrywki ukazujący dawne rzemiosła, tradyilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

475 zł/os.

535 zł/os.

Katowice

475 zł/os.

535 zł/os.

Rzeszów

480 zł/os.

600 zł/os.

cje, historię Polski lub wizyta w Laboratorium Wyobraźni, gdzie nauka okazuje się wielką przygodą,
przez doświadczanie, dotykanie, smakowanie zjawiska fizyczne i techniczne są łatwiejsze do zrozumienia. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2
obiadokolacje, opiekę pilota, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe
oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, systemów tour guide.

TRÓJMIASTO Z MALBORKIEM – 4 DNI

—P R OGRAM WYCIEC Z K I —
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca w godzinach wczesnych porannych. Przyjazd do największego zadaszonego Parku Wodnego w Polsce-Suntago Park

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

of Poland. Dzień spędzamy w tym miejscu. Możliwość korzystania z licznych atrakcji: Wodna Dżungla z palmami z całego świata, kompleks zjeżdżalń,

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Malbork: jeden z największych zamków na świecie. Sprawdzimy jak
na zamku żyli możni komturowie, dowiemy się jak wyglądały turnieje rycerskie, a także zobaczymy

saun, jacuzzi, baseny termalne, masaże i nie tylko. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

prawdziwe zbroje i broń krzyżacką. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.

2 dzień:

2 dzień: Ś
 niadanie. Gdańsk: Westerplatte, ul. Długa (Dom Uphagena, Ratusz Głównego Miasta Gdańsk), Dłu-

Śniadanie. Przejazd do Starachowic – wizyta w Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” – jest pierwszym muzeum powstałym w XXI wieku w Pol-

gi Targ (Neptun, Dwór Artusa), Długie Pobrzeże (Żuraw), Ulica Mariacka, kościół Mariacki – burszty-

sce obejmującym obszar aż 8 ha byłej kopalni rud żelaza. Wśród atrakcji znajdujących się na terenie Muzeum znaleźć można jedną z największych

nowy ołtarz, Ratusz Staromiejski, Wielki Młyn, kościół św. Brygidy, Poczta Polska, Pomnik Poległych

maszyn parowych na świecie, plenerowe Kino Kotłownia z wystawą paleontologiczną, Archeopark (osada dymarska) z pokazami wytopu żelaza i wie-

Stoczniowców. Powrót na obiadokolację i nocleg..

le innych. Następnie przejazd do Huty Szklanej – Osada Średniowieczna, w której czas cofa się o kilka stuleci. Zobaczymy drewniane chatki z XII/XIV

3 dzień: Śniadanie. Gdańsk: Katedra Oliwska, Park Oliwski. Sopot: ul. Bohaterów Monte Casino, Molo, Grand

w. które w interaktywny sposób ukazują życie Słowian i ich pracę. W cenie uczestnictwo w jednym z kilku proponowanych warsztatów: wikliniarskie,
tkackie, zielarskie, kaligrafii, nauki tańca średniowiecznego i wiele innych. Wyjazd w drogę powrotną, zakończenie wycieczki.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg, 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW, bezpłatne miejsce dla opieki,
1x warsztat słowiański, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do obiektów, kosztów nie ujętych w ofercie.

ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

625 zł/os.

765 zł/os.

Katowice

640 zł/os.

790 zł/os.

Rzeszów

615 zł/os.

750 zł/os.

Hotel. Gdynia: Skwer Kościuszki, ORP Błyskawica (Muzeum Marynarki Wojennej), Dar Pomorza, Oceanarium. Powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień: Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, systemów tour guide.
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WYCIEC Z KI K R A J OWO - Z AG R A N I C Z N E

WROCŁAW – DREZNO – 3 DNI
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Wrocław: Ostrów Tumski, wyspa katedralna, Katedra, spacer po Starówce Wrocławskiej. Uniwersytet Wrocławski – Aula Leopoldina, Wieża Matematyczna, Stare Więzienie,
Stare Jatki, Katedra, Kościół św. Elżbiety, skąd rozpościera się wspaniały widok na miasto, kamienice Jaś
i Małgosia, Rynek, Ratusz, Plac Solny. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Ś
 niadanie. Przejazd do stolicy Saksonii – Drezna. Zobaczymy min. Starówkę, Theaterplatz – zaliczany do
najpiękniejszych placów Europy, Opera Sempera, Zwinger oraz kościół Hofkirche (dziś katedra). Pałac
Taschenberg, który Król August Mocny podarował swojej metresie – hrabinie Cosel. Promenada spaceilość osób

rowa Brühlsche Terasse, z której rozpościera się niepowtarzalny widok na rzekę Łabę, zwana Balkonem

miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

570 zł/os.

680 zł/os.

Katowice

545 zł/os.

650 zł/os.

3 dzień: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Wrocławia: Panorama Racławicka, Park Szczytnicki, Grające Fontanny,

Rzeszów

605 zł/os.

725 zł/os.

Ogród Japoński, Hala Stulecia, Afrykarium i ZOO. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki

Europy. Możliwość zorganizowania rejsu po rzece Łabie. Powrót na obiadokolacje i nocleg.

w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota , ubezpieczenie NNW i KL, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, systemów tour guide.

CENA*:

KARKONOSZE W CHMURACH – 4 DNI

415 zł/os

NaszA NOWOŚĆ

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd w godzinach porannych z ustalonego miejsca. Przejazd w kierunku Karpacza. Wizyta w Mu-

*PRZY 44
UCZNIACH
+ 4 opieki
GRATIS

zeum Tajemnic Karkonoskich gdzie poznamy historię i legendy związane z Karkonoszami. Spacer po
Karpaczu – zobaczymy m.in. Kościół Wang. Obiadokolacja i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Jańskie Łaźnie: Spacer Ścieżką w koronach drzew – trasa o długości 1300 m w samym
sercu Karkonoszy. Sama wieża ma wysokość 45 m i rozpościera się z niej przepiękny widok na otaczające lasy. Powrót do ośrodka. Obiadokolacja, Nocleg.
3 dzień: Ś
 niadanie. Liberec: pobyt na terenie IQ Landii – nowoczesnego Centrum Nauki z interaktywnymi ekspozycjami, planetarium i robotem humanoidalnym. Zobaczymy m.in. symulator trzęsienia ziemi, ogniste
ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

540 zł/os.

660 zł/os.

Katowice

525 zł/os.

645 zł/os.

Rzeszów

590 zł/os.

720 zł/os.

tornado, interaktywną fontannę z gejzerem i kosmiczną karuzelę. Następnie wjazd kolejką na górę Jested skąd rozpościera się przepiękny widok na Liberec. Wjazd na szczyt i powrót. Obiadokolacja i nocleg.
LUB
3 dzień: . Śniadanie. Wleń: spływ pontonami raftingowymi rzeką Bóbr po Bobrowej Dolinie oraz zajęcia militarne pod nazwą „Wąwóz komandosa”: tor przeszkód, strzelanie z łuku. Szklarska Poręba: wizyta
w Parku Linowym Trollandia – do wyboru jedna lub dwie trasy w zależności od chęci i umiejętności

MAZURY Z PAZUREM!

uczestników. Czas wolny na spacer i zakup pamiątek. Powrót do ośrodka. Obiadokolacja. Nocleg.
4 dzień: Ś
 niadanie. Całodzienna wycieczka w góry z przewodnikiem sudeckim. Trasa do uzgodnienia. Wyjazd w drogę powrotną, zakończenie imprezy w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW i KL, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, systemów tour guide.

– P R O G R A M W Y C IE C Z K I –
1 dzień:

KOTLINA KŁODZKA – ARDSPACH –
DVUR KRALOWE – 4 DNI

Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do Mikołajek zwanych „Perłą Mazur” otoczone jeziorami i cieśninami, zwabia w swoje granice
przede wszystkim zapalonych miłośników żeglarstwa. Rejs statkiem po jeziorach mazurskich. Z przystani Żeglugi Morskiej wyruszymy w rejs
na Śniardwy – największe w Polsce jezioro polodowcowe. Możliwość wykupienia dłuższego rejsu, wtedy opływamy dodatkowo dwie wyspy –

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

Czarcią i Pajęczą. Powrót do przystani w Mikołajkach. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd do Skalnego Miasta Dolni Adrspach. Spacer po rezerwacie

2 dzień:

podczas którego ujrzeć można przepiękne, unikalne formy skalne. Krótki rejs łódką po Jeziorku Ad-

Śniadanie. Przejazd do miejscowości Iznota, gdzie doświadczymy nietypowej atrakcji – zwiedzanie Galindii, kompleksu stanowiącego

ršpašskim (przy dobrych warunkach atmosferycznych). Następnie Liberec: spacer po mieście, Rynek

odwzorowanie staropruskiej osady. Trasa zwiedzania obejmuje lauks Galindów, Święty Gaj, polanę obrzędów, podziemne groty Perkuna,

Starego Miasta. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

Labirynty Demonów, Bursztynową Komnatę i pieczarę wiedźm. Przejazd do ośrodka, czas na rekreację, obiadokolacja, nocleg. Możliwość

2 dzień: Ś
 niadanie. Pobyt na terenie IQ Landii Liberec – nowoczesnego Centrum Nauki z interaktywnymi

zorganizowania ogniska/dyskoteki.

ekspozycjami, planetarium i pierwszym w Czechach robotem humanoidalnym. Przejazd do hotelu.

3 dzień:

Fakultatywnie pobyt w aquaparku. Obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Kadzidłowa – miejscowości słynącej z żywego safari na mazurach. Park Dzikich Zwierząt Kadzidłowo
ma na celu umożliwienie poznania przede wszystkim gatunków rodzimych. Większość zwierząt jest zaprzyjaźnionych człowiekiem, dlatego
też możliwe jest wejście do niektórych gatunków na ich obszerne wybiegi a nawet karmienie, głaskanie i podziwianie z bliska. Wyjazd w drogę
powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: Przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w ośrodku nad jeziorem, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie NNW,

NaszA NOWOŚĆ

ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 30 os.

Kraków

740 zł/os.

875 zł/os.

Katowice

735 zł/os.

855 zł/os.

Rzeszów

770 zł/os.

920 zł/os.

3 dzień: Śniadanie. Praga: wizyta w świecie minikolejek – Království železnic. Znaleźć tu można idealnie odtworzone makiety miast i pociągów. Spacer po zabytkowym centrum stolicy: Hradczany, most Karola, Ratusz z Zegarem Orloj. Rejs statkiem po Wełtawie. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
4 dzień: Śniadanie. Jičín – malownicze, historyczne miasteczko Rumcajsa. Spacer po mieście. Wizyta w warsztacie szewskim Rumcajsa. Dvůr Králové nad Labem: wizyta w Zoo Safari, parku z największą liczbą gatunków
afrykańskich w Europie które możemy podziwiać z pokładu odkrytego autobusu. Wyjazd w drogę powrotną

wszystkie opłaty drogowe i parkingi, opiekę pilota, bezpłatne miejsce dla opieki

do Polski, Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do atrakcji

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie NNW, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, systemów tour guide.
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PRAGA – 2 DNI

DWIE STOLICE: BRATYSŁAWA I WIEDEŃ – 3 DNI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: W
 yjazd we wczesnych godzinach rannych. Praga: kompleks Pałacowy Hradczany z katedrą Św.

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca w godzinach porannych. Bratysława: Rynek Staromiejski, Ratusz, Pa-

Wita, Zamkiem Królewskim, Złotą Uliczką, Most Karola, Brama Prochowa, Mała Strana – dzielnica

łac Biskupów Ostrzychomskich, Katedra św. Marcina, Brama Michalska, Wzgórze Zamkowe (siedziba

bogatych kupców niemieckich z pięknymi barokowymi pałacami i kamienicami. Przejazd do hote-

prezydenta, panorama miasta z tarasu widokowego). Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. (możliwość rejsu Bratysława – Wiedeń –dodatkowo płatne). Wiedeń: m.in. Ringstrasse,

lu na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Pragi – Plac Wacława z pomnikiem Karola IV, Muzeum Narodowe (z ze-

Opera, Pałac Hofburg, Teatr Dworski, Ratusz oraz spacer po Starym Mieście – Ulica Graben, Katedra

wnątrz), Rynek Starego Miasta, Ratusz ze słynnym zegarem Orloj, Kościół św. Mikołaja, Kościół Marii

św. Stefana. Kamienice Huderdwassera, Schonbrunn – letnia rezydencja cesarka. Powrót na obiado-

Panny, Pomnik Jana Husa. Możliwość rejsu po Wełtawie. W godzinach popołudniowych wyjazd do

kolację i nocleg.
3 dzień: Ś
 niadanie. Nowe Miasto – Uno Centrum, Grinzing – dzielnica willowa, Wzgórze Kahlemberg – miejsce

kraju. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych.
ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 35 os.

Kraków

440 zł/os.

545 zł/os.

Katowice

415 zł/os.

515 zł/os.

Rzeszów

470 zł/os.

590 zł/os.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie, 1 obiadokolację, opiekę pilota , ubezpieczenie NNW i KL, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz
parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do
obiadokolacji, systemów tour guide.

odsieczy Jana III Sobieskiego, kościółek polski, panorama miasta. Zabawa w Parku Rozrywki Prater.
ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 35 os.

Kraków

645 zł/os.

765 zł/os.

Katowice

620 zł/os.

730 zł/os.

Rzeszów

680 zł/os.

815 zł/os.

Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota , ubezpieczenie NNW i KL, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz
parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki, TFG.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, napojów do
obiadokolacji, systemów tour guide.

BERLIN – POCZDAM – DREZNO – 3 DNI

WIEDEŃ – 2 DNI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd z Polski we wczesnych godzinach rannych. Poczdam. Zwiedzanie pałacu Sanssouci, wpi-

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

sanego na listę UNESCO. Możliwość zwiedzania również Pałacu Cecylienhoff. Starówka Poczdam-

1 dzień: W
 yjazd we wczesnych godzinach porannych. Wiedeń: m.in. Ringstrasse Opera, Hofburg – zi-

ska. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

mowa rezydencja cesarska, Teatr Dworski, Ratusz oraz Stare Miasto. Ulica Graben, Katedra św.

2 dzień: Śniadanie. Berlin: Muzeum Egipskie z okazałymi zabytkami sztuki egipskiej. Przejazd aleją Unter den

Stefana. Hundertwasserhaus – zabudowania o nietypowych kształtach w III dzielnicy. Przejazd na

Linden, Brama Brandenburska, która do niedawna stanowiła symboliczne wrota oddzielające Berlin

obiadokolację i nocleg.

Zachodni od Wschodniego, Reichstag, siedziba parlamentu niemieckiego, gdzie 3 października 1990

2 dzień: Śniadanie. Wiedeń: Schonbrunn – dawna letnia rezydencja cesarska, zwiedzanie Sal Cesarskich

roku o północy uchwalono ustawę o zjednoczeniu Niemiec, miejsce przebiegu Muru Berlińskiego

i spacer po ogrodach: Fontanna Neptuna, Palmiarnia, Ogród Rożany. Wzgórze Kahlenberg: miejsce

oraz Kolumna Zwycięstwa. Alexanderplatz – wieża TV, z panoramą miasta. Powrót do hotelu na

z którego król Jan III Sobieski dowodził bitwą pod Wiedniem; panorama na miasto. Wyjazd do Polski.

obiadokolację i nocleg.

Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg w pensjonacie lub hotelu, 1 śniadanie, 1 obia-

dla 44 os.

dla 35 os.

dokolację, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW i KL, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz

Kraków

450 zł/os.

555 zł/os.

parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki, TFG.

Katowice

435 zł/os.

535 zł/os.

Rzeszów

500 zł/os.

630 zł/os.

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

miasto

ilość osób

dla 44 os.

dla 35 os.

3 dzień: Śniadanie. Drezno: zobaczymy min. Starówkę, Theaterplatz – zaliczany do najpiękniejszych pla-

Kraków

595 zł/os.

740 zł/os.

ców Europy, Opera Sempera, Zwinger – galeria malarstwa oraz kościół Hofkirche (dziś katedra).

Katowice

570 zł/os.

710 zł/os.

Pałac Taschenberg – z zewnątrz. Promenada spacerowa Brühlsche Terasse, z której rozpościera

Rzeszów

625 zł/os.

790 zł/os.

się widok na rzekę Łabę, zwaną „balkonem Europy”. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Przyjazd

miasto

ilość osób

w godzinach nocnych.

obiadokolacji, systemów tour guide.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota , ubezpieczenie NNW i KL, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz
parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, napojów do
obiadokolacji, systemów tour guide.

BUDAPESZT – 2 DNI

STYK TRZECH GRANIC – 3 DNI	

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: W
 yjazd we wczesnych godzinach rannych z umówionego miejsca. Przyjazd do Budapesztu: zwie-

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Bogatynia: Miasto jest głównym ośrodkiem tzw. worka turoszow-

dzanie miasta, m.in. Baszta Rybacka, Kościół Macieja, Wzgórze Zamkowe, Brama Wiedeńska,

skiego, ale często okolice Bogatyni nazywane są krainą domów przysłupowych. Zobaczymy budynki

Zamek Królewski. Zobaczymy z zewnątrz Galerię Narodową oraz Muzeum Historii Budapesztu,

łużyckie z XVII–XIX w. stanowiące główną atrakcję miasta – osobliwość na terenie Polski, żelazny most

następnie Park Vorasliget, Plac Bohaterów, Cytadelę na Wzgórzu Gelerta. Przejazd do hotelu, obia-

Króla Jana, kościół ewangelicki św. Piotra i Pawła oraz zespół kościoła parafialnego Niepokalanego

dokolacja, nocleg.

NaszA NOWOŚĆ

Poczęcia NMP. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

2 dzień: Śniadanie. Budapeszt: Wyspa Małgorzaty, ruiny klasztoru Dominikanek, spacer aleją artystów, Wę-

2 dzień: Śniadanie. Wyjazd na całodniową wycieczkę do Czech. Zamek Frydlant: najstarsze muzeum zamko-

gierska Akademia Nauk, Parlament, kościół św. Stefana. Szentendre: spacer po centrum, krótkie

we w Europie Środkowej. Następnie Liberec: imponujący ratusz wzorowany na ratuszu wiedeńskim,

zwiedzanie, m.in.: kościół św. Piotra i Pawła, Muzeum Marcepanu. Degustacja lokalnego przysmaku:

wieża XVI-wiecznego kościoła św. Antoniego Wielkiego. gmach Teatru Františka Xavera Šaldy. „Uczta

langosza. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przyjazd w późnych godzinach nocnych.

olbrzymów” – dzieło czeskiego artysty Davida Černego. Na zakończenie zamek w Libercu – jeden z naj-

miasto

dla 44 os.

dla 35 os.

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

miasto

dla 44 os.

dla 35 os.

Kraków

415 zł/os.

500 zł/os.

dokolacje, degustację langosza, opiekę pilota , ubezpieczenie NNW i KL, od chorób przewlekłych, wszystkie

Kraków

470 zł/os.

550 zł/os.

3 dzień: Śniadanie. Przystanek w Porajowie, gdzie stykają się granice trzech państw Polski, Czech i Niemiec.

Katowice

440 zł/os.

540 zł/os.

opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki, TFG.

Katowice

450 zł/os.

520 zł/os.

Następnie Żytawa: wydłużony rynek z okazałym neorenesansowym ratuszem, kościół – św. Jana i ko-

Rzeszów

430 zł/os.

520 zł/os.

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

Rzeszów

475 zł/os.

600 zł/os.

ściół Świętego Krzyża, średniowieczny klasztor Franciszkanów, budynek komory solnej tzw. Salzhaus

ilość osób

obiadokolacji, systemów tour guide.

DEGUSTACJA LANGOSZA
W CENIE!

ilość osób

większych na świecie obiektów z ekspozycją wyrobów szklanych. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

z początku XVI wieku. Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi hotelu lub pensjonacie, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz
parkingowe, bezpłatne miejsce dla opieki.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, systemów tour guide.
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PRAGA – MORAWSKI KRAS – 3 DNI
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Morawski Kras: Park Krajobrazowy o powierzchni ponad 100 km2.
Wyjazd kolejką linową nad Przepaść Macochy (widok na dawne dno jaskini). Na dole przepaści
znajduje się małe jeziorko. Zwiedzanie Jaskini Punkevní – najpiękniejszej jaskini na Morawach, rejs
łodziami podziemną rzeką Punkvą. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Praga: kompleks Pałacowy Hradczany z Katedrą św. Wita, Zamkiem Królewskim, Złotą
Uliczką. Most Karola, Brama Prochowa. Mała Strana – dzielnica bogatych kupców niemieckich z pięknymi barokowymi pałacami i kamienicami. Obiadokolacja i nocleg.
3 dzień: Ś
 niadanie. Praga: Plac Wacława, Muzeum Narodowe (z zewnątrz), Rynek Starego Miasta, Ratusz ze
słynnym zegarem Orloj, kościół św. Mikołaja, kościół Marii Panny, pomnik Jana Husa. Możliwość rejsu
ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 35 os.

Kraków

670 zł/os.

785 zł/os.

Katowice

650 zł/os.

760 zł/os.

Rzeszów

710 zł/os.

845 zł/os.

statkiem po Wełtawie. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do

CENA*:

CZESKIE BUDZIEJOWICE – SALZBURG
– CZESKI KRUMLOV – 3 DNI

1155 zł z Krakowa
1165 zł z Katowic
1160 zł z Rzeszowa

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

*Przy 44 uczestnikach + 4 opieki gratis!

obiadokolacji, systemów tour guide.

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Hluboka nad Wełtawą: neogotycki Zamek Hluboka rodziny Schwarzenbergów, wybudowany w stylu zamku w Windsorze –ulubionym miejscu Karola IV. Czeskie Budziejowice: Stare Miasto z zachowanym układem urbanistycznym. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Salzburg: m.in. Starówka miasta Mozarta. Dom urodzenia wielkiego kompozytora na
słynnej ulicy Getreidegasse, Ratusz Miejski, plac katedralny i rezydencja biskupów, a także słynna
Twierdza Hohensalzburg. Zabytkowy cmentarz przy kościele św. Piotra z tradycyjnymi epitafiami
salzburskich mieszczan. Powrót na obiadokolację i nocleg.

dla 44 os.

dla 35 os.

Kraków

735 zł/os.

880 zł/os.

Katowice

695 zł/os.

835 zł/os.

Rzeszów

755 zł/os.

920 zł/os.

ilość osób

miasto

Perły Adriatyku–6 dni

3 dzień: Ś
 niadanie. Czeski Krumlov: zamek rodziny Schwarzebergów, wizyta w sklepach z ceramiką, gdzie
można zakupić malowany dzbanek o którym śpiewała Helena Vondrackova. Centrum miasta, starówka zachowana w renesansowym i barokowym stylu. Panorama miasta i największego zakola Wełtawy z licznych tarasów widokowych i mostów na starym mieście. Rozemberg nad Wełtawą: Zamek
Rossenberg. Lipno nad Wełtawą: Zbiornik Lipnowski zwany „Czeskim Morzem” – największy sztuczny
zbiornik wodny na terenie Czech. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty
drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki, TFG.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do
obiadokolacji, systemów tour guide.

– R A M O W Y P R O G R A M W Y C IE C Z K I –

Czarnogóra–Dubrownik

0/1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Przyjazd na obiadokolację i nocleg tranzytowy w Chorwacji.
2 dzień:
Śniadanie. Dalsza podróż przez Chorwację w kierunku Czarnogóry. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny na plaży,
obiadokolacja i nocleg.
3 dzień:

BUDAPESZT – ESZTERGOM – SZETENDRE – 3 DNI

Śniadanie. Stary Bar: ruiny starego miasta, które prawdopodobnie pochodzą z X wieku i które są wpisane na Listę UNESCO.

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

z najstarszych miast na Adriatyku. Spacer promenadą, zobaczymy Starówkę, mury obronne, czas wolny na plażowanie. Wieczorem

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Budapeszt: Baszta Rybacka, kościół św. Macieja, Wzgórze Zamko-

powrót na obiadokolację i nocleg.

we, Brama Wiedeńska, Zamek Królewski z zewnątrz, Galeria Narodowa, Park Vorasliget, Plac Bohaterów, Cytadela na Wzgórzu Gelerta. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Budapeszt: Wyspa Małgorzaty, ruiny klasztoru Dominikanek, spacer Aleją Artystów, Węgierska Akademia Nauk, Parlament, kościół św. Stefana. Szentendre: centrum miasta, kościół św.
Piotra i Pawła, katedra Serbska, Muzeum Marcepana – degustacja (fakultatywnie, za dopłatą rejs po
Dunaju). Powrót na obiadokolację i nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Visegrad: historyczne miasteczko, które było w średniowieczu stolicą Węgier. Ruiny Królewskiego Zamku i Cytadela. Esztergom: miejsce koronacji św. Stefana, największa na Węgrzech
ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 35 os.

Bazylika (5-ta co do wielkości na świecie) ze skarbcem. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki

Kraków

645 zł/os.

750 zł/os.

w godzinach nocnych.

Katowice

665 zł/os.

775 zł/os.

Rzeszów

670 zł/os.

785 zł/os.

Lub 3. dnia: Zmiana Visegradu i Esztergomu na Aggtelek: największy system jaskiniowy na Węgrzech oraz
Eger (informacja w Biurze).
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obia-

DEGUSTACJA MARCEPANA
W CENIE!

dokolacje, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób prze-

4 dzień:
Śniadanie. Wycieczka objazdowa – Czarnogórska Pętla. Budva: Starówka, Katedra św. Jana, pozostałości starożytnych budowli
i średniowiecznych kaplic. Zatoka Kotorska: największy i najgłębszy fiord południowej Europy. Kotor: miasteczko kusi swoim
urokiem a spacer po urokliwych uliczkach umilą nam stada przyjaznych kotów: Katedra Św. Trifona, Brama Morska, Cytadela.
Cetynia: dawna stolica Czarnogóry. Największe atrakcje tego sennego miasteczka. Powrót na obiadokolację i nocleg.
5 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Dubrownika zwanego „Perłą Adriatyku”, zwiedzanie Starego Miasta, m.in. Brama Pile, Brama Onufrego,
klasztor Franciszkanów, Katedra, Pałac Rekordów, mury obronne miasta. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.
6 dzień:
Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 1 nocleg tranzytowy w pensjonacie lub hotelu w Chorwacji, 3 noclegi
w Czarnogórze willi lub hotelu, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki,
ubezpieczenie NNW+KL, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.

wlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.

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

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

napojów do obiadokolacji

obiadokolacji, systemów tour guide..
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Zobaczymy Starówkę, mury obronne, orientalną ulicę w Starym Barze z dwoma meczetami, Stara Oliwka. Ulcińj – jedno

10 DNI GRECJA + WŁOCHY
Z PRZEPRAWĄ PROMEM

ŚĆ
!
NO
WO

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

WYC I EC Z KI Z AG R A N I C Z N E

NaszA NOWOŚĆ

GEOTURYSTYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH – 3 DNI	
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca w godzinach porannych. Skalne Miast Dolni Ardspach: spacer i podziwianie
przepięknych, unikalnych form skalnych. Rejs łodzią – tratwą po Jeziorze Ardspasskim (przy dobrych warunkach
atmosferycznych). Czas na łonie natury. Następnie przejazd do miejscowości Kowary-przejście trasą turystyczną
w kopalni rud żelaza i uranu Podgórze. Zwiedzając podziemia, poznamy pasjonującą historię górnictwa trwającą

CENA*:

od XII w. po tajną działalność Zakładów Przemysłowych R-1. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Kutna Hora – miasto śmierci i bogactwa (UNESCO). Na początku zobaczymy Ossuarium (kaplica czaszek), Starówka, kościół Santiniego, Kamienna Fontanna, Dom Kamienny i Kościół św. Barbary (lista UNESCO),

1850 zł z Krakowa
1830 zł z Katowic
1880 zł z Rzeszowa

którego budowa dachu porównywana jest do obozu tureckiego sułtana i inne. Ponadto doświadczymy na własnej skórze eksploracji podziemnych korytarzy dawnej nieczynnej już kopalni srebra, uzbrojeni w fartuchy latarki
ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 35 os.

Kraków

550 zł/os.

650 zł/os.

Katowice

540 zł/os.

620 zł/os.

Rzeszów

575 zł/os.

685 zł/os.

*Przy 47 uczestnikach

i kaski podczas wizyty w Muzeum Górnictwa Srebra. Czas wolny, przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Przejazd do Muzeum Škoda Auto, mieszczące się w nowo zrekonstruowanych budynkach oryginalnej fabryki L&K w Mladé Boleslavi. Wewnątrz znajdziemy całą masę eksponatów z różnych lat produkcji – od najstarszych egzemplarzy, po najnowsze modele czeskiej fabryki. Ekspozycje są podzielone na 3 grupy: Ewolucja,
Tradycja i Precyzja. Następnie wizyta w Fabryce Škody, przypominającej miasto w mieście: dwie hale produkcyjne (tłocznia i montownia). Rudawy Janowickie: geologiczny ewenement na skalę światową – cztery kolorowe

+400zł/os PROM

jeziorka pokopalniane. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie imprezy w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę
pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie
opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu, lokalnego przewodnika, napojów do obiadokolacji, systemów tour guide.

DREZNO – MIŚNIA – SZWAJCARIA SAKSOŃSKA – 3 DNI
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Miśnia: manufaktura, produkująca słynną w świecie porcelanę miśnieńską. Zwiedzanie warsztatów zakładowych, w których na własne oczy można prześledzić proces powstawania miśnieńskich
wyrobów. Moritzburg: Zamek, którego barokowe kopuły odbijają się w jeziorze. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Stolpen: Zamek który rozsławiła hrabina Cosel, więziona tu przez 49 lat. Szwajcaria Saksońska: krótki
postój przy punkcie widokowym Bastei. Königstein: spacer po murach twierdzy. Zobaczymy zachowane elementy architektoniczne – brama warowna zamku i bastionu Jerzego, spichlerz, stare koszary oraz studnia. Drezno: Starówka, Theaterplatz, Opera Sempera, Zwinger oraz kościół Hofkirche (dziś katedra. Pałac Taschenberg.
Promenada spacerowa „Brühlsche Terasse”, – słynny „balkon Europy”. Zamek Residenzschloss – dawny skarbiec
Augusta Mocnego. Plac Neumarkt z kościółem Frauenkirche – symboli Drezna. Powrót na obiadokolację i nocleg.

dla 44 os.

dla 35 os.

3 dzień: Ś
 niadanie. Drezno: objazd miasta autokarem: m.in. okolice starego miasta, Ratusz z pozłacaną figurą

Kraków

590 zł/os.

730 zł/os.

Rathausmann, Szklana Manufaktura Volkswagena, dzielnica Blasewitz, dzielnica Neustadt, Pfunds

Katowice

570 zł/os.

705 zł/os.

Molkerei – „najpiękniejszy sklep mleczarski świata”, pomnik „Złotego Jeźdźca”, Plac Albrechta. Spacer

Rzeszów

640 zł/os.

800 zł/os.

po kompleksie parkowo-pałacowym Pillnitz. Zwiedzanie najsłynniejszych drezdeńskich muzeów zlo-

ilość osób

miasto

– P R O G R A M W Y C IE C Z K I –

kalizowanych w gmachu Zwinger: Galeria Starych Mistrzów. Rejs statkiem po Łabie. Wyjazd do Polski.
4 dzień: Z
 akończenie wycieczki w godzinach porannych.

1 dzień:

pozostałością największej rzymskiej

8 dzień:

Wyjazd z umówionego miejsca w godzinach

aglomeracji na terenie Grecji. Przejazd

Śniadanie. Dalsza podróż. Meteory – zwiedzanie

wieczornych. Nocny przejazd do Wenecji przez

do Myken, jednego z najwcześniejszych

klasztorów wzniesionych na skalnych szczytach,

Czechy i Austrię.

przykładów architektury mieszkalno

zakupy w sklepie z ikonami. Powrót do hotelu

2 dzień:

– obronnej. Przejazd na plażowanie

w Leptokarii na obiadokolację i nocleg

Przyjazd do Wenecji, przepłyniemy tramwajem

i odpoczynek nad morzem w okolicach

9 dzień:

wodnym do Placu św. Marka Bazylika św.

Naf plio. Powrót do hotelu na Peloponezie.

Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną do

ALPY SALZBURSKIE – 4 DNI

Marka, Most Rialto, Pałac Dożów, Dzwonnica

Obiadokolacja. Nocleg.

Polski. Przejazd przez Serbię i Macedonie.

św. Marka. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

6 dzień:

10 dzień:

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

3 dzień:

Śniadanie. Ateny: całodzienne zwiedzanie

Zakończenie wycieczki w godzinach rannych.

Śniadanie. Przejazd do San Marino, zwiedzanie:

zabytków: Akropol, Parlament, Pałac

Ratusz, kościół św. Agata, św. Marino i św. Leo,

Prezydencki, Areopag, Odeon, Forum

kościółek św. Piotra, zamek La Rocca o Guaita.

Rzymskie, Muzeum Akropolu, stary

CENA ZAWIERA: Przejazd komfortowym

Przyjazd do portu w Ankonie. Zaokrętowanie na

targ miejski. Po zwiedzaniu przejazd na

autokarem, oraz wszystkie opłaty drogowe

prom. Przeprawa promem do Grecji do Patras.

odpoczynek nad morzem na Półwyspie

i parkingowe, 1 nocleg po stronie włoskiej

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę
pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie
opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu po Łabie, lokalnego przewodnika, napojów do obiadokolacji, systemów tour guide..

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca, nocny przejazd przez Czechy do Austrii. Salzburg: jedno z najpiękniejszych miast Austrii. Zwiedzanie Starego Miasta – Pałac Mirabell z kompleksem ogrodów, starówka, katedra, Getreidegasse – najstarsza i najpiękniejsza uliczka miasta (pod nr 9 znajduje się Dom Mozarta). Średniowieczna twierdza Hohensalzburg – wspaniała panorama miasta. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

(koszt dodatkowy kabina lub fotele na pokładzie).

Peloponeskim. Obiadokolacja. Nocleg.

w hotelu***, 3 noclegi w Grecji na Peloponezie

4 dzień:

7 dzień:

w hotelach***, 2 noclegi w Leptokarii

Przypłynięcie do Grecji – Patras: wyokrętowanie.

Śniadanie. Przejazd do Delf położonych wśród

w hotelu***, 6 śniadań, 6 obiadokolacji, opieka

Przejazd na Półwysep Peloponeski.

skał Parnasu. Święty Okrąg Apollina, w którym

pilota, ubezpieczenie KL, NNW oraz od

Zakwaterowanie w hotelu, odpoczynek po

wróżyły antyczne wróżki Pytie, Źródło

chorób przewlekłych, bezpłatne miejsca dla

podróży nad morzem. Obiadokolacja. Nocleg.

Kastalia uważane przez Greków za święte

opiekunów grupy, TFG.

5 dzień:

oraz Muzeum Delfickie ze słynnym Woźnicą

CENA NIE ZAWIERA: Promu oraz wyżywienia

Śniadanie. Zwiedzanie Peloponezu:

Delfickim. Przejazd przez Termopile. Przyjazd

i noclegu na promie, lokalnych przewodników,

starożytnego Koryntu będącego

do hotelu w Leptokarii, obiadokolacja, nocleg.

biletów wstępu, napojów do obiadokolacji.

2 dzień: Śniadanie. St. Gilgen: wyjazd kolejką linową na Zwölferhorn (1520 m n.p.m.), taras widokowy. St. Wolfgang:
słynna miejscowość pielgrzymkowa. Kościół św. Wolfganga z ołtarzem Pachera, XVI-wieczna fontanna. Przyjazd do Gmunden, miasteczka słynącego z zamków i ceramiki. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Hallstatt: spacer pięknymi uliczkami miasta, zwiedzanie Pfarrkirche z gotyckimi freskami. Bad Ischl: najbardziej znane uzdrowisko w regionie Salzkammergut – zwiedzanie Kaiservilla, letniej rezydencji cesarza Franciszka
ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 35 os.

Kraków

1100 zł/os.

1290 zł/os.

Katowice

1085 zł/os.

1270 zł/os.

Rzeszów

1140 zł/os.

1340 zł/os.

Józefa. Mondsee: popularna miejscowość wakacyjna – rejs statkiem po jeziorze. Powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień: Ś
 niadanie. Werfen zwiedzanie największej naturalnej jaskini lodowej Eisriesenwelt. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota, lokalnego przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, NNW, od
chorób przewlekłych, TFG, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, napojów do obiadokolacji, lokalnego przewodnika,
systemów tour guide..
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PRAGA Z NORYMBERGĄ – 4 DNI

LUBEKA – OSTSEE THERME – HANSA PARK – 4 DNI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Praga: Hradczany – Katedra św. Wita, Zamek Królewski, Złota Uliczka,

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Przyjazd w okolice Lubeki. Obiadokolacja i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Ahlbeck: basen Ostsee Therme (miasteczko wodne całoroczne) – najdłuższe w Europie zjeżdżal-

Pałac na Strachowie Mała Strana, Ogród Walenstaina, Most Karola. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Norymberga: zamek Kaiserburg, Ratusz, studnia miejska Schöner Brunnen, gotyckie kościoły

nie, baseny o różnych głębokościach, sauny, masaże wodne i inne atrakcje. Obiadokolacja, powrót na nocleg.
3 dzień: Ś
 niadanie. Hansa Park: jeden z największych lunaparków północnych Niemiec, położonym nad Mo-

pw. NMP i św. Sebalda oraz spacer po urokliwej starówce. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: Ś
 niadanie. Ratyzbona: zwiedzanie największego historycznego miasta na terenie Niemiec, wpisanego

rzem Bałtyckim. Do dyspozycji gości jest wodny tor bobslejowy „Rio Dorado”, kapsuła „Montezuma”

na Listę UNESCO. Gotycka katedra z XIIIw. kamienny most, Porta Praetoria, Haidplatz, zamek Thurn

spadająca z wysokości 50 metrów, kolejki powietrzne i ziemne, zjeżdżalnie, karuzele, łodzie, wieża

und Taxis, kaplica św. Jerzego i św. Afry, Ratusz. Wyjazd w kierunku Polski w godzinach wieczornych.

widokowa, tereny parkowe i wiele innych atrakcji. Wyjazd do Polski.

4 dzień: Zakończenie imprezy w godzinach rannych.
ilość osób

4 dzień: Z
 akończenie wycieczki w godzinach rannych.

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

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

miasto

dla 44 os.

dla 35 os.

miasto

Kraków

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

1025 zł/os.

850 zł/os.

Katowice

995 zł/os.

820 zł/os.

drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.

Rzeszów

1080 zł/os.

880zł/os.

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

dla 44 os.

dla 35 os.

pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie

Kraków

835 zł/os.

1010 zł/os.

Katowice

820 zł/os.

980 zł/os.

opłaty drogowe oraz parkingi.

Rzeszów

880 zł/os.

1070 zł/os.

ilość osób

ilość osób

dla 44 os.

dla 35 os.

Kraków

915 zł/os.

1070 zł/os.

Katowice

950 zł/os.

1120 zł/os.

Rzeszów

1010 zł/os.

1210 zł/os.

systemów tour guide.

PRAGA – WIEDEŃ – 4 DNI

WILNO-KOWNO – TROKI – 4 DNI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Praga: Hradczany – Katedra św. Wita, Zamek Królewski, Złota Uliczka,

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd do Wilna.

Pałac na Strachowie Mała Strana, Ogród Walenstaina, Most Karola. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.

2 dzień: Wilno: Góra Giedymina zwieńczona Zamkiem Górnym, Stary i Nowy Arsenał, Bazylika Archikate-

2 dzień: Śniadanie. Praga: Ratusz Staromiejski, Rynek, ratusza ze słynnym zegarem Orloj, Jozefov (dzielnica

dralna z dzwonnicą, Uniwersytet, Kościół św. Jana, Pałac Prezydencki, Cerkiew św. Mikołaja, Ratusz,

żydowska) zabytkowe kamienice, Plac Wacława, gmach Muzeum Narodowego. Przejazd na obiado-

Kościół św. Kazimierza, filharmonia, Cerkiew św. Ducha, Ostra Brama, Góra Trzech Krzyży. Przyjazd
na obiadokolację i nocleg.

kolacje i nocleg.

miasto

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

3 dzień: Ś
 niadanie. Wiedeń: Pałac Schonbrunn – letnia rezydencja cesarska – zwiedzanie Sal Cesarskich, spacer

3 dzień: Śniadanie. Troki: gotycki Zamek Wielkich Książąt Litewskich usytuowany na wyspie Jeziora Galve,

po ogrodach: Fontanna Neptuna, Palmiarnia, Ogród Różany, Belweder. Dzielnica Hundertwasserhaus

który jest okolony murem i okrągłymi basztami, Kenesa Karaimska – drewniana świątynia z XVIII w.

– zabudowa o nietypowych kształtach. Powrót na obiadokolację i nocleg.

Kiejdany: – rodowa siedziba Radziwiłłów. Stare Miasto, świątynie, domy cechowe i handlowe szkockich kupców, ratusz. Kowno: Zamek, kościół św. Piotra i Pawła, ratusz zwany „Białym Łabędziem”,

4 dzień: Śniadanie. Wiedeń: Ringstrasse: Opera, Hofburg – zimowa rezydencja cesarska, Ratusz, Katedra św.
Stefana, Ulica Graben. Wzgórze Kahlenberg z którego Jan III Sobieski dowodził bitwa o Wiedeń. Wyjazd
do Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych/nocnych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w pensjonacie lub hotelu, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogo-

ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 35 os.

Kraków

dom Perkuna, Aleja Wolności – główny pasaż handlowy. Powrót na obiadokolację i nocleg.

665 zł/os.

805 zł/os.

Katowice

670 zł/os.

805 zł/os.

4 dzień: Ś
 niadanie. Wilno: cmentarz na Rossie, gdzie spoczywają polscy żołnierze polegli podczas wojny 1920-

Rzeszów

670 zł/os.

810 zł/os.

21, matka Józefa Piłsudskiego oraz jego serce, kościół św. Piotra i Pawła, przed którym znajduje się
Plac Jana Pawła II, który został tak nazwany dla uczczenia papieskiej pielgrzymki na Litwę. Druskienniki: spacer po uzdrowisku. Wyjazd w drogę powrotną, nocny przejazd. Zakończenie imprezy w go-

we oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki, TFG.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, napojów do

dzinach późnych nocnych/ porannych dnia następnego.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 2 noclegi w hotelu, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę

obiadokolacji, systemów tour guide.

pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie

KRESY: WIDOKI I HISTORIA – 4 DNI	

opłaty drogowe oraz parkingi.

NaszA NOWOŚĆ

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

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

obiadokolacji, systemów tour guide.

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca w godzinach wczesnych porannych. Poczajów: (święte miejsce zarówz licznymi świątyniami, pałacem Archimandryty, Sanktuarium prawosławne z ikonostasem Matki Bożej

KRAJE BENELUKSU – 5 DNI

uznawanej jako cudotwórczą. Przejazd do Uścia – rejs statkiem (3h) po Dniestrze do Bakoty – niezwykłej,

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

zalanej dziś miejscowości z unikalnymi w skali świata ruinami niewielkiego monastyru skalnego wykute-

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Niemcy do Wielkiego Księstwa Luksemburga. Prze-

no dla unitów, jak i dla prawosławnych) kompleks Ławra Poczajkowska (Ławra Zaśnięcia Matki Bożej)

jazd na obiadokolację i nocleg.

go w skałach nad urwiskiem. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

dla 44 os.

dla 35 os.

Kraków

680 zł/os.

820 zł/os.

Katowice

700 zł/os.

860 zł/os.

Rzeszów

655 zł/os.

805 zł/os.

miasto

ilość osób

2 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie. Zbaraż: zwiedzanie Zamku Zbaraskich i kościoła Bernardynów. Następnie

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

Skała Podolska – ruiny Zamku Lanckorońskich i Tarłów. Na koniec spacer po Kamieniec Podolski: zamek

Konstytucji, Katedra Najświętszej Marii Panny. Bruksela: siedziba NATO, Park 50-lecia z Łukiem

-twierdza, Brama Polska, Rynek Polski, katedra rzymskokatolicka św. Piotra i Pawła, Studnia Ormiańska,

Triumfalnym, dzielnica europejska: Parlament, Komisja Europejska, Pałac Królewski, Pałac Sprawie-

3 dzień: Śniadanie. Chocim – jeden z siedmiu cudów Ukrainy, najpotężniejszy zamek Europy Wschodniej, oraz

3 dzień: Ś
 niadanie. Bruksela: królewska dzielnica Laeken i wizyta pod Atomizm – symbolem miasta. Antwer-

miejsce bitew z 1621 i 1673 roku. Czas wolny. Przejazd przez miejscowość Zaleszczyki gdzie na punkcie wi-

pia: Rynek z fontanną Brabo, ratuszem i XVI w. kamieniczkami cechowymi, katedra NMP z najwyższą
wieżą w Niderlandach i Zielony Plac z pomnikiem Rubensa. Następnie przejazd do Holandii i wizyta

dokowym doskonale dostrzeżemy fenomen dawnego kurortu letniego Ukraińców. Widok na półwysep
i oblewający go majestatycznie Dniestr. Powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie. Czerniowce – zwiedzanie kolorowego „małego Paryża w Karpatach”:
4 główne place miasta, dawny kościół ormiański Piotra i Pawła i wiele innych zabytków architektonicznych i historycznych. Ulica Kobylańska, Pałac Biskupów Bukowińskich – wpisany na Listę UNESCO. Na-

ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 35 os.

w Hadze – mieście gdzie ma swą siedzibę król, parlament i rząd Królestwa Niderlandów. Zwiedzanie:

Kraków

1300 zł/os.

1555 zł/os.

Binnenhof z Ridderzaal (Domy Parlamentu), Pałac Pokoju – siedziba Międzynarodowego Trybunału

Katowice

1270 zł/os.

1530 zł/os.

Sprawiedliwości i wizyta w Madurodam (Holandia w miniaturze) oraz spacer w Scheveningen nad-

Rzeszów

1330 zł/os.

1615 zł/os.

morskiej dzielnicy Hagi. Obiadokolacja, przejazd do hotelu i nocleg.

stępnie przejazd przez miejscowość Wyżnica – Most w Kutach nad Czeremoszem – którym Rząd RP

4 dzień: Ś
 niadanie. Amsterdam: Rijksmuseum, Muzeum Van Gogha, dla chętnych godzinny rejs po kanałach

uciekł do Rumunii we wrześniu 1939 roku. Na koniec przejazd do Bukowelu. Wjazd wyciągiem na górę

Amsterdamu. Centrum z barwnymi ulicami, mostki, Pałac Królewskim, Kościołem Nowym, Pomnikiem

Bukowel i oglądanie panoramy Gorgan i Czarnogóry. Czas wolny na szczycie. Wyjazd w drogę powrotną, nocny przejazd. Zakończenie imprezy w godzinach późnych nocnych/ porannych dnia następnego.
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dliwości, Katedra św. Michała i św. Guduli. Przejazd na obiadokolacje i nocleg.

zespół klasztorny dominikanów. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

Narodowym oraz Dzielnicą Czerwonych Świateł. Wyjazd w drogę powrotną. Nocna podróż przez Niemcy.
5 dzień: Z
 akończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.

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

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w hotelach, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opie-

ta-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty

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

drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.

parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki, TFG.

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

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

do obiadokolacji, systemów tour guide..

kolacji, rejsu po kanałach, systemów tour guide.
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WYCI ECZK I ZAG R A N I CZ N E

WYC I EC Z KI zagraniczne

KOPENHAGA – ODENSE – LEGOLAND – 5 DNI

BAWARIA – MONACHIUM – LEGOLAND – 5 DNI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Przejazd do portu w Rostocku w Niemczech.

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd do Niemiec. Monachium: gotycki kościół NMP,

2 dzień: Rostock: Przyjazd w godzinach rannych ok. 500, zaokrętowanie na prom. Rejs promem do Danii do

Marienplatz z gotyckim Ratuszem, Pałac Wittelsbachów, Miasteczko Olimpijskie, Muzeum BMW.

miejscowości Gedser – czas rejsu ok. 2h. Kopenhaga: zwiedzanie stolicy Danii – miasta Hansa Chri-

Przyjazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

stiana Andersena. Przejdziemy przez Strøget najdłuższy (1,2 km) deptak w Europie do portu Nyhavn.

2 dzień: Ś
 niadanie. Hohenschwangau: zamek w którym Ludwik II spędził dzieciństwo. Neuschwanstein:

Pomnik kopenhaskiej Syrenki. Zamki: Amalienborg – siedziba rodziny królewskiej, Christiansborg

najbardziej bajkowy zamek Ludwika II, który był inspiracją dla zamku Disneya. Wieskirche: słynne

– siedziba duńskiego Parlamentu i Rosenborg – dawna rezydencja podmiejska. Przyjazd na obiado-

bawarskie sanktuarium Chrystusa Biczowego w Wies. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Linderhof: zamek oraz ogród angielski ze słynną Grotą Wenus. Garmisch-Partenkir-

kolację i nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Odense: miasto w którym urodził się i spędził dzieciństwo H. Ch. Andersen. Zwiedzanie

chen: miejscowość słynąca z organizacji zimowych igrzysk olimpijskich, czy też Turnieju Czterech

Muzeum oraz Domu Rodzinnego Andersenów. Zamek, kościół św. Kanuta – noszący wezwanie króla
ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 35 os.

Kraków

Danii Kanuta, późniejszego świętego. Gotycka świątynia jest mauzoleum grobowym królów Danii.

1160 zł/os.

1380 zł/os.

Katowice

1145 zł/os.

1355 zł/os.

Przejazd na obiadokolację i nocleg.

Rzeszów

1205 zł/os.

1440 zł/os.

4 dzień: Śniadanie. Legoland: (9 godzin pobytu) park podzielony jest na kilka tematycznych działów: kraina
Duplo, Legorodeo Town –kraina Indian, poszukiwaczy złota i kowbojów; Piratland. Miniland (minia-

ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 35 os.

Kraków

1195 zł/os.

1430 zł/os.

Katowice

1175 zł/os.

1400 zł/os.

Rzeszów

1240 zł/os.

1490 zł/os.

Skoczni. Stadion Olimpijski. Wyjazd kolejką na Eckbauer, skąd rozpościera się przepiękna panorama Alp. Powrót na obiadokolację i nocleg.
4 dzień: Śniadanie. Legoland – całodniowa zabawa w Parku Rozrywki znanego z najsłynniejszych klocków
świata – Lego. Wyjazd do Polski. Przejazd nocny.
5dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach porannych.

tury najsławniejszych zabytków świata z klocków Lego). Jest też lotnisko, na którym kołują samoloty

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

jak i kanały z pływającymi statkami. Zabawa w parku. Wyjazd do Polski.

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

5 dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach rannych.

parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki.

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

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

pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie

dokolacji, opłat klimatycznych, systemów tour guide.

opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, opłat promowych,
napojów do obiadokolacji, systemów tour guide.

LONDYN: SZLAKIEM HARREGO POTTERA – 5 DNI	

PERŁY RUMUNII – 5 DNI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji na obia-

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Słowację i Węgry. Oradea: spacer po Starówce,

dokolację i nocleg tranzytowy.

prawosławna Cerkiew pod Księżycem, kościół św. Władysława, Pałac Biskupów Greckokatolic-

2 dzień: Śniadanie. Przejazd do Dunkierki na przeprawę promową do Dover. Londyn: zwiedzanie mia-

kich, Pałac ”Czarny Orzeł”, Synagoga Neologów, kościół kalwiński i ruteńska cerkiew unicka, Ka-

sta (w każdym dniu metrem). rozpoczniemy od słynnego peronu 9 i ¾ przy dworcu King’s Cross,

tedra, Korytarz Armat. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.

następnie przejazd na Most Westministerski, Opactwo Westministerskie – miejsce spoczynku

2 dzień: Ś
 niadanie. Przejazd przez Devę – przepięknie położoną nad Maruszą miejscowość z górującą

oraz koronacji królów Anglii, Parlament, Big Ben, następnie Ulica Pokątna i Ulica Śmiertelnego

fortecą – cytadelą do Hunedoary i zwiedzanie najpiękniejszego gotyckiego zamku Transylwa-

Nokturnu, czyli Cecil Court i Goodwin’s Court z licznymi księgarniami i kawiarniami osadzonymi

nii. Alba Iulia: Cytadela w dawnej stolicy Siedmiogrodu, Katedra św. Michała, pomnik Michała

w klimacie filmowym. Możliwość zorganizowania rejsu po Tamizie – koszt dodatkowy. Przejazd na

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

obiadokolację i nocleg.

obiadokolację i nocleg.

3 dzień: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Londynu: Pałac Buckingham, spacer po St. Jame’s Park, Trafalgar Squ-

3 dzień: Ś
 niadanie. Sybin: Starówka, średniowieczne zabytki Górnego i Dolnego Miasta, Ratusz, kościół

are z Kolumną Nelsona, Piccadilly Circus (widziane w HP i Insygnia Śmierci). Przejazd na Twierdzę

ewangelicki, pałace, Most Kłamców, Pasaż Schodów, mury miejskie. Sighişoara – największa za-

Londyńską Tower of London oraz skarbiec koronny, most Tower Bridge. Jednym z najładniejszych

mieszkana cytadela w Europie, wpisana na listę UNESCO. Zwiedzanie Górnego Miasta: Wieża

miejsc na londyńskiej trasie Harry’ego Pottera jest położony w bankowej części miasta Leadenhall

Zegarowa, Dom Drakuli, Kościół Klasztorny, Kościół na Wzgórzu, cmentarz. Braszow: Starówka,

Market, dziewiętnastowieczny pasaż, w którym dziś mieszczą się przede wszystkim restauracje i bu-

rynek z ratuszem, sukiennice, Czarny Kościół, mury obronne z Bramą Schei, Strada Sfori – naj-

tiki. W filmach było to wejście na ulicę Pokątną w pubie Dziurawy Kocioł, powrót na Oxford Street.

węższa europejska uliczka. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

Czas wolny na zakup pamiątek. Powrót na obiadokolację i nocleg.

4 dzień: Śniadanie. Sinaia – najpopularniejszy górski kurort: wakacyjne zamki królewskie Karola I – Peleş

4 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do położonego pod Londynem Warner Bros Studio, gdzie

i Pelişor, Raşnov. Bran – zwiedzanie słynnego Zamku Drakuli. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

przeniesiemy się do zaczarowanego świata wg. J.K. Rowling. W czasie zwiedzania zobaczymy sale

5 dzień: Ś
 niadanie. Przejazd do Polski przez Rumunię, Węgry, Słowację. Zakończenie wycieczki w godzi-

Hogwartu, ekspres, który zawoził dzieci do szkoły, Ulicę Pokątną i wnętrza jej sklepów. Pomachamy

dla 44 os.

dla 35 os.

Kraków

1445 zł/os.

1605 zł/os.

Katowice

1440 zł/os.

1730 zł/os.

Rzeszów

1495 zł/os.

1805 zł/os.

miasto

ilość osób

nach nocnych.

różdżką, napijemy się kremowego piwa, kupimy gadżety. Wejście do studia (dużo wcześniejsza re-

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 4 noclegi w hotelach, 4 śniadania, 4 obiadokolacje,

zerwacja). Powrót do centrum Londynu – czas wolny (lunch we własnym zakresie). Wyjazd z w go-

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

dzinach popołudniowych w kierunku Folkestone – przeprawa Eurotunelem do francuskiego Calais

oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki, TFG.

poprzez kanał La Manche. Wyjazd do Polski.
ilość osób

5 dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych/ nocnych.

miasto

dla 44 os.

dla 35 os.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w/pod Londynem w hostelu w pokojach wie-

Kraków

1100 zł/os.

1325 zł/os.

Katowice

1140 zł/os.

1370 zł/os.

Rzeszów

1080 zł/os.

1300 zł/os.

loosobowych, w tym jeden tranzytowy we Francji w hotelu lub pensjonacie, 3 obiadokolacje, 3 śniadania,
opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, KL+ choroby przewlekłe, składka na TFG, wszystkie opłaty

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, opłat klimatycznych,
systemów tour guide.

drogowe, promowe i parkingowe, bezpłatne miejsce dla opieki.
NaszA NOWOŚĆ

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu, lokalnych przewodników, napojów do obiadokolacji, kosztów komunikacji miejskiej, kosztu wizy, systemów tour guide.
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WYCI ECZK I ZAG R A N I CZ N E

WYC I EC Z KI zagraniczne

SŁOWENIA: PÓŁWYSEP ISTRIA – 5 DNI

SZWAJCARIA – WODOSPADY – CERN – 6 DNI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

PROGRAM WYCIECZKI:

0/1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd na Słowenię. Jaskinia Postojna – 20 km pod-

1 dzień: Wyjazd w godzinach wieczornych.

ziemnych sal i korytarzy. Trasa turystyczna o długości 5,5 km zajmuje tylko 1,5 godziny, gdyż

2 dzień: Konstancja nad Jeziorem Bodeńskim – miasto uniwersyteckie z historią sięgającą jeszcze cza-

4-kilometrowy odcinek tzw. Starego Korytarza pokonuje się kolejką elektryczną. Zamek Pried-

sów rzymskich – mury miejskie rodem z baśni Braci Grimm, Ratusz, Rynek Starego Miasta. Wo-

jamski – to czteropiętrowy zamek wbudowany w obszerną jaskinię w skałach. Przyjazd na obia-

dospady Rheinfall – dla osób chętnych możliwość zorganizowania podpłynięcia łódką tuż pod

dokolację i nocleg na Półwysep Istria.

spienioną kipiel wodną (możliwe od kwietnia do października). Przejazd na nocleg na obiado-

2 dzień: 2 dzień: Śniadanie. Czas wolny na plażowanie. Możliwość zorganizowania wycieczki fakultatyw-

kolację i nocleg.

nej do Parku Narodowego Jezior Plitwickich lub na wyspę Krka –koszt dodatkowy. Po południu

3 dzień: Ś
 niadanie. W tym dniu piesza wędrówka Doliną Lauterbrunnen w trakcie tej wędrówki zobaczymy

możliwość zorganizowania Fish Picnic’u. Obiadokolacja, nocleg.

słynną atrakcję – Trümmelbach. Trümmelbachfälle uznawane są za największe wodospady pod-

3 dzień: Śniadanie. Piran: zwany perłą architektury weneckiej i Koper. Spacer po Starym Mieście: ko-

ziemne w Europie. Wewnątrz gór płynie łącznie dziesięć wodospadów, którymi w każdej sekundzie

lumna św. Justyny, pałac Totto, Titov Trg – główny plac miasta, gdzie w gotycko-renesansowych

spływa nawet 20 tysięcy litrów wody pochodzącej z okolicznych lodowców – Jungfrau, Mönch oraz

budowlach widać wpływy weneckie. Powrót na obiadokolację i nocleg.

Eiger. Ponadto, wodospady Trümmelbach są jedynymi na świecie wodospadami lodowcowymi udo-

4 dzień: Śniadanie. Pula: zwiedzanie monumentalnego rzymskiego amfiteatru. Rovinj: uchodzi za jed-

stępnionymi do zwiedzania pod ziemią za pomocą wykutych w skałach korytarzy. Gruyeres – na

no z najładniejszych miast półwyspu i całego kraju. Niepowtarzalną atmosferę miejsca tworzą

pokaz procesu powstawania sera szwajcarskiego, Przejazd na obiadokolację i nocleg.

urokliwe brukowane uliczki z ciasno zatłoczoną zabudową. Znajdziemy tam piękne weneckie

4 dzień: Śniadanie, Chamonix – stolica Alp Francuskich. Wjazd na szczyt Aiguille di Midi (położony w sa-

pałace, średniowieczne domy oraz liczne zabytki architektury sakralnej np. kościół św. Eufemi –

mym centrum Masywu Mont-Blanc). Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

z możliwością wejścia na wieżę. Powrót na obiadokolację i nocleg.

5 dzień: Śniadanie. Przejazd do Genewy: Katedra Saint Pierre, gotycka kaplica Audytorium Kalwina, Po-

5 dzień: Śniadanie. Po drodze wizyta w stolicy Słowenii – Lublanie: krótkie zwiedzanie miasta – Plac Pre-

mnik Reformacji, fontanna Jet d’Eau, zegar kwiatowy, zabudowania mieszczańskie. Następnie udamy się

szerena, Stare Miasto, Rynek. Zamek Gradski. Wyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki w godzi-

do CERNU – ośrodek naukowo-badawczy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, zwiedzanie wysta-

nach nocnych.

wy Mikrokosmos oraz Wszechświat Cząstek. Wyjazd do kraju w godzinach popołudniowych/wieczornych.

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

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w tym 1 w Niemczech, 3 śniadania, 3 obia-

4 obiadokolacje, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie

dokolacje, ubezpieczenie KL, NNW oraz od chorób przewlekłych, bezpłatne miejsce dla opieki, opiekę

opłaty drogowe oraz parkingi, bezpłatne miejsca dla opieki, TFG.
ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 35 os.

Kraków

1250 zł/os.

1580 zł/os.

Katowice

1315 zł/os.

1530 zł/os.

Rzeszów

1355 zł/os.

1625 zł/os.

pilota, TFG, wszystkie opłaty drogowe i parkingowe

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, Fish Picnic’u,
opłat klimatycznych, kosztu wycieczek fakultatywnych, napojów do obiadokolacji, systemów tour guide.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu, lokalnych przewodników, napojów do obiadokolacji, opłaty klimatycznej,
ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 35 os.

Kraków

1640 zł/os.

1925 zł/os.

Katowice

1620 zł/os.

1910 zł/os.

Rzeszów

1680 zł/os.

1975 zł/os.

NaszA NOWOŚĆ

WENECJA – PADWA – WERONA – GARDA 5 DNI

WŁOCHY: LIGURIA – CINQUE TERRE – TOSKANIA – 6 DNI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy, Austrię w kierunku Włoch.

1/2 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd przez Czechy, Austrię do Montecatini. Przyjazd

2 dzień: Wenecja: Rejs łodzią po Lagunie Weneckiej. Plac św. Marka. Bazylika św. Marka, Most Westchnień,

na obiadokolację i nocleg.

Pałac Dożów. Przyjazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

3 dzień: Śniadanie. Całodniowa wycieczka do Cinque Terre, czyli tzw. „Pięć Ziem Ligurii”. W miasteczku

3 dzień: Śniadanie. Padwa: Bazylika św. Antoniego, uniwersytet, na którym studiowali m.in. Mikołaj Kopernik

Riomaggiore przespacerujemy się ścieżką „wyrzeźbioną” na skalnej półce. Manarola: podróż po-

i Jan Kochanowski. Werona: należy obok Wenecji, do najbardziej interesujących miast regionu Vene-

ciągiem malowniczą trasą do Vernazzy, maleńkiej miejscowości w skalnej zatoczce. Powrót do

to. Rzymski amfiteatr Arena, Piazza dei Signori, Casa Capuletti ze słynnym balkonem szekspirowskiej

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

Julii. Powrót na obiadokolację i nocleg.

4 dzień: Śniadanie. Objazd po Toskanii: San Gimignano – miasteczko położone na wzgórzu wśród winnic

4 dzień: Śniadanie. Sirmione nad Jeziorem Garda to labirynt wąskich uliczek i placów, dwa kościółki jeden

i słynące ze średniowiecznych wieżyczek. Następnie przejazd do La Strada di Chianti. Ostatnim

pod wezwaniem św. Piotra i drugi św. Marii, Zwiedzanie półwyspu połączone z rejsem po jeziorze
ilość osób

systemów tour guide.

punktem będzie wizyta w jednym z najpiękniejszych zamków rodziny Ricasoli w Castello di Me-

Garda. Wyjazd do Polski.

leto. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

5 dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach rannych.

5 dzień: Śniadanie. Bolonia: zwiedzanie kościoła Saint Appollinare in Classe, kościoła San Vitale oraz

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

Mauzoleum Galli Placydy słynnych ze swych wspaniałych mozaik. Następnie zobaczymy Katedrę

pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, wszystkie

św. Petroniusza, Piazza Maggiore, starą siedzibę Uniwersytetu Bolońskiego, kościół św. Domini-

opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.

ka, słynne krzywe wieże. W godzinach popołudniowych wyjazd do Polski.

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

6 dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach rannych.

napojów do obiadokolacji, systemów tour guide.

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, bezpłatne miejsca dla opieki, TFG.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, opłat klimatycznych. biletu na pociąg, rejsu statkiem, napojów do obiadokolacji, systemów tour guide.

miasto

dla 44 os.

dla 35 os.

Kraków

930 zł/os.

Katowice
Rzeszów

ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 35 os.

1180 zł/os.

Kraków

1175 zł/os.

1486 zł/os.

915 zł/os.

1160 zł/os.

Katowice

1155 zł/os.

1455 zł/os.

980 zł/os.

1255 zł/os.

Rzeszów

1215 zł/os.

1540 zł/os.

32 | wycieczki szyte na twoją miarę

wycieczki szyte na twoją miarę | 33

WYCI ECZK I ZAG R A N I CZ N E

WYC I EC Z KI zagraniczne

PARYŻ – EURODISNEYLAND – 6 DNI

ZAPACH TOSKANII – WYSPA ELBA – 7 DNI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd przez Niemcy do Francji.

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch, na obiadokolację i nocleg.

2 dzień: Przyjazd do Paryża: zwiedzanie centrum historycznego Paryża, wyspy La Cite: katedra Notre

2 dzień: Śniadanie. Lukka: Katedra, kościół San Michele in Foro, Casa di Puccini, Katedra San Martino,

Dame (z zewnątrz), Pałac Sprawiedliwości, Saint Chapelle, Dzielnica Łacińska, Pantheon, Sorbo-

mury obronne, Piazza dell’Amf iteatro, kościół San Frediano. Piza: zwiedzanie „Pola Cudów”

na. Plac Vandome, spacer po Montmartre: Plac Pigalle, Moulin Rouge, Plac du Tertre, Bazylika

z Krzywą Wieżą, katedrą, baptysterium i dzwonnicą, kosciół Santa Maria della Spina. Przyjazd

Sacre-Coeur. Obiadokolacja. Przyjazd do hotelu na nocleg.

na obiadokolację i nocleg.

3 dzień: Śniadanie. Paryż: Łuk Triumfalny i Pola Elizejskie, Pałac Inwalidów, Plac Concorde, Ogrody Tuile-

3 dzień: Ś
 niadanie. Piombino: rejs promem na Wyspę Elbę – trzecią co do wielkości wyspę na morzu Tyrreń-

ries, Muzeum Perfum, Fontanna Chatelet, Opera Garnier, Wieża Eiffla, wieczorem rejs po Sekwa-

skim. Zwiedzanie stolicy wyspy Portoferraio: Palazzina dei Mulini – siedziba Napoleona na wygnaniu,

nie. Obiadokolacja, powrót do hotelu na nocleg.

Piazza della Repubblica. Powrót promem do Piombino. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

4 dzień: Śniadanie. Wersal: jeden z najsłynniejszych zespołów pałacowych świata, siedziba królów franilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 35 os.

cuskich, która swoją świetność zawdzięcza głównie Ludwikowi XIV. Powrót do Paryża, przejazd

Kraków

1500 zł/os.

1830 zł/os.

dla 44 os.

dla 35 os.

do dzielnicy La Defense – najnowocześniejszej dzielnicy biznesu w Europie. Kolejnym punktem

Katowice

1590 zł/os.

1950 zł/os.

1460 zł/os.

1765 zł/os.

Kraków

Rzeszów

1925 zł/os.

1855 zł/os.

Katowice

1570 zł/os.

1520 zł/os.

programu jest Luwr, Forum des Halles i centrum Pompidou. Czas wolny. Obiadokolacja, powrót
do hotelu na nocleg.

Rzeszów

1600 zł/os.

1965 zł/os.

miasto

ilość osób

5 dzień: Śniadanie. Całodzienny pobyt w największym parku rozrywki w Europie– Eurodisneylandzie.

4 dzień: Śniadanie. Arezzo: Kościół San Francesco, Piazza Grande, Palazzo delle Logge, park Passagio
del Prato, katedra. Cortona: miasto z niepowtarzalną atmosferą. Panorama okolicy z Fortecą
Medicea, kościoły: San Nicolo, San Domenico. Abbazia di Monte Olivieto Maggiore: najpotężniejszy klasztor w Toskanii. Powrót na obiadokolację i nocleg.
5 dzień: Śniadanie. Siena: m.in. plac Il Campo, który jest sercem miasta, Palazzo Publico, Wieża Obżarstwa (z zewnątrz), kaplica Capella di Piazza, katedra, baptysterium. San Gimignano: tzw. śre-

Wyjazd do Polski .

dniowieczny Manhattan, z imponującymi kamiennymi wieżami. Panorama z tarasu na piękne

6 dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.

toskańskie wzgórza, winnice, gaje oliwne, miasteczka i zadrzewione wzgórza regionu Chianti.

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

Powrót na obiadokolację i nocleg.

opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewle-

6 dzień: Śniadanie. Florencja: m.in. Palazzo Pitti, Ponte Vecchio, plac Signorii, Palazzo Vecchio, kościół

kłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.

Santa Croce, Katedra NMP Kwietnej, baptysterium, dzwonnica, kościół San Lorenzo. Możliwość

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnego przewodnika, obiadu w Eurodi-

fakultatywnego zwiedzenia Galerii Uff izi. Wyjazd do Polski.

sneylandzie, biletów komunikacji miejskiej, napojów do obiadokolacji, systemów tour guide.

7 dzień: Przejazd przez Austrię i Czechy. Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 5 noclegów w hotelu, 5 śniadań, 5 obiadokolacji,
opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, 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, rejsu na wyspę Elb, systemów tour guide..

BELLA ITALIA – 7 DNI

CZAR CHORWACJI – 7 DNI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy i Austrię do Chorwacji na obiadokolację i nocleg.

1 dzień: W
 yjazd 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

2 dzień: Ś
 niadanie. Park Narodowy Krka: Spacer ścieżkami oraz odpoczynek przy największym wodospa-

św. Marka, Pałac Dożów oraz Most Westchnień. Wjazd na Kampanilę – Dzwonnicę św. Marka. Spacer

dzie „Skradinski Buk”. Możliwość niezapomnianych kąpieli. Sibenik: centrum miasta z renesansową Katedrą św. Jakuba oraz z licznymi kościołami. Powrót na obiadokolację i nocleg.

uliczkami do Mostu Rialto. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.

3 dzień: Śniadanie. Dubrownik: zwany „Perłą Adriatyku”, zwiedzanie Starego Miasta, m.in. Brama Pile, stud-

3 dzień: Śniadanie. Całodniowa zabawa w Parku Rozrywki Rainbow MagicLand, który rzeczywiście wygląda

nia Onufrego, klasztor Franciszkanów, Katedra, Pałac Rektorów. Powrót na obiadokolację i nocleg.

jak tęcza: roller coastery, zjeżdżanie wodne, karuzele i wiele innych atrakcji. Powrót do hotelu na

4 dzień: Śniadanie. Wypoczynek oraz plażowanie. Możliwość skorzystania fakultatywnie z wycieczki mor-

obiadokolacje i nocleg.

skiej „FISH PICNIC” (koszt dodatkowy). Wieczorem obiadokolacja i nocleg.

4 dzień: Śniadanie. Watykan: Muzea Watykańskie i Kaplica Sykstyńska, Bazylika św. Piotra, Kaplica św. Seba-

5 dzień: Śniadanie. Trogir: miasto atrakcyjnie położone na niewielkiej wyspie. Katedra w stylu weneckim,

stiana. Chwila modlitwy przy grobie bł. Jana Pawła II. Powrót na obiadokolację i nocleg.
5 dzień: Śniadanie. Rzym: Zamek św. Anioła, Piazza Navona z fontanną „Czterech Rzek” Berniniego, Pan-

loggia, stare mury okalające Starówkę. Split: zwiedzanie Starego Miasta, m.in. Pałac Dioklecjana,

teon, Plac Wenecki, Kapitol – miejsce od czasów antycznych uważane za serce duchowe, poli-

Ratusz, „pusti me da prodem” – jedna z najwęższych ulic w Europie, malowniczy port. Promenada
nadmorska. Powrót na obiadokolację i nocleg.

tyczne i kulturalne Rzymu, najsłynniejszy amfiteatr świata – Koloseum, Forum Romanum, przejście do najsłynniejszej fontanny świata – Fontanny Di Trevi, Plac i Schody Hiszpańskie. Przejazd

6 dzień: Śniadanie. Park Narodowy Plitvickie Jeziora, obejmujący 16 jezior połączonych 92 malowniczymi

na obiadokolację i nocleg.

wodospadami i kaskadami, położonych tarasowo na długości 7 km, otoczonych lasem i kamiennymi wzgórzami. Park został wpisany na Listę UNESCO. Wyjazd do Polski.

6 dzień: Ś
 niadanie. Florencja: m.in. Fortezza da Basso, Santa Maria Novella, Bazylika, Dom Dantego, kościół
w którym Dante poznał swoją Beatrycze, najsłynniejszy włoski most Ponte Vecchio, następnie Plac

7 dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.

i Pałac Pitti. (czas pobytu około 9h).Wyjazd do Polski.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 5 noclegów w pensjonacie lub hotelu, 5 śniadań,

7 dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

5 obiadokolacji, opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, NNW, od cho-

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 4 noclegi w hotelach, 4 śniadania, 4 obiadokolacje,

rób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.

opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych,

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

wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.

nej, napojów do obiadokolacji, systemów tour guide.

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu, lokalnego przewodnika, opłaty klimatycznej, biletów komunikacji miejilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 35 os.

Kraków

1435 zł/os.

1795 zł/os.

Katowice

1410 zł/os.

1765 zł/os.

Rzeszów

1490 zł/os.

1875 zł/os.
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skiej, napojów do obiadokolacji, systemów tour guide.

dla 44 os.

dla 35 os.

Kraków

1660 zł/os.

1970 zł/os.

Katowice

1650 zł/os.

1950 zł/os.

Rzeszów

1650 zł/os.

1955 zł/os.

miasto

ilość osób
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WYCI ECZK I ZAG R A N I CZ N E

WYC I EC Z KI zagraniczne

WOKÓŁ ALP – 8 DNI

HISZPANIA: KATALONIA – 9 DNI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca we wczesnych godzinach rannych. Przejazd do Czeskiego

1 dzień: Wyjazd z umówionego miejsca. Nocny przejazd przez Niemcy w kierunku Francji.

Krumlova – zamek rodziny Schwarzenbergów. Centrum miasta, starówka, liczne tarasy widoko-

2 dzień: Dalsza podróż przez Francję. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Avignon.

we i mosty na Starym Mieście. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

3 dzień: Śniadanie. Poranne zwiedzanie Avignon: Pałac Papieski, Katedra Notre Dame des Doms (z ze-

2 dzień: Ś niadanie. Salzburga: jedno z najpiękniejszych miast Austrii. Zwiedzanie Starego Miasta – Pałac

wnątrz), spacer po słynnym moście St. Benezet. W godzinach popołudniowych wyjazd w kie-

Mirabell z kompleksem ogrodów, starówka, katedra, Getreidegasse – najstarsza i najpiękniejsza

runku Lloret de Mar. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

uliczka miasta. Średniowieczna twierdza Hohensalzburg – (bez wyjazdu na górę). Przyjazd do

4 dzień: Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek i plażowanie (w tym dniu możliwość zorganizowania

hotelu, obiadokolacja i nocleg.

rejsu do Tossa de Mar – koszt dodatkowy). Wieczorem obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: Ś niadanie. Przejazd do Zamku Neuschwanstein: najbardziej bajkowy Zamek Ludwika II, który

5 dzień: Śniadanie. Wyjazd do stolicy Katalonii, Barcelony: panoramiczny objazd miasta oraz spotka-

był inspiracją dla zamku Disneya, Marienbrucke – most łączący oba brzegi wąwozu. Przyjazd

nie ze wszystkimi symbolami stolicy regionu. Zwiedzanie: Kościół Sagrada Familia – arcydzieło

do Zurychu – największe miasto Szwajcarii: Najdroższa ulica świata, Stare Miasto, taras widoko-

Gaudiego, secesyjna dzielnica Eixample z architekturą Gaudiego, Wioska Olimpijska na wzgó-

wy Lindenhof, kościół św. Piotra z największym zegarem w Europie, Bahnhofstrasse – niezwy-

rzu Montjuic, stadion Camp Nou, Dzielnica Gotycka i pasaż La Rambla. Powrót do hotelu na

kłą ulicę handlowa, kościół Fraumünster z witrażami Chagall’a i Giacomettiego oraz katedrę

obiadokolację i nocleg.

Grossmünster. Obiadokolacja. Przejazd do hotelu na nocleg.

6 dzień: Śniadanie. Wyjazd do Montserrat, klasztoru położonego w skalnej scenerii. Wizyta w najważ-

4 dzień: Ś
 niadanie. Zwiedzanie fabryki czekolady w Broc „Calliere” lub przyjazd do Gruyeres – zna-

niejszym sanktuarium Maryjnym Katalonii związanym z kultem Czarnej Madonny. Barcelona:

ny światowy ośrodek serowarstwa. Pokaz procesu powstawania sera szwajcarskiego Gruyère.

możliwość wizyty w oceanarium uważanym za największe w Europie z bardzo bogatą fauną,

Lozanna: Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Obiadokolacja. Przyjazd do hotelu na nocleg.

wieczorem przepiękny pokaz światła i cienia przy Fontannach Barcelońskich. Powrót do hotelu

5 dzień: Ś niadanie. Chamonix – wyjazd na Aguille du Midi – spacer po tarasie i czas wolny, zjazd, przej-

na obiadokolację i nocleg.

ście na kolejkę Montevers-Mer de Glace – w miarę czasu wejście do groty lodowej w najwięk-

7 dzień: Śniadanie. Girona: miasteczko ze wspaniale zachowaną średniowieczną historyczną Starówką,

szym lodowcu tej części Alp. Czas Wolny w Chamonix i wyjazd na obiadokolację i nocleg do

Katedra Santa Maria, Bazylika Sant Feliu, domy nad rzeką Onyar, Łaźnie Arabskie, mury obron-

Włoch w okolice Jeziora Como.

ne i mosty, dawna dzielnica żydowska. Po trasie obiadokolacja we Francji. Przejazd do hotelu

6 dzień: Ś
 niadanie. Przejazd nad Jezioro Como – Rejs oraz zwiedzanie miasteczka Como. Perełką Je-

w okolice Genui. Nocleg.

ziora jest miejscowość Bellagio – przy nastrojowych uliczkach biegnących w stronę jeziora

8 dzień: Śniadanie. Wyjazd do Polski. Podróż przez Włochy i Austrię .

znajdują się małe sklepiki i bary. Następnie Mediolan: Galeria Wiktora Emanuela II z butikami
ilość osób
miasto

dla 44 os.

dla 35 os.

znanych projektantów mody, Katedra Duomo, Opera La Scale i wiele innych zabytków. Przejazd

Kraków

2200 zł/os.

2610 zł/os.

na obiadokolację i nocleg do hotelu.

Katowice

2205 zł/os.

2600 zł/os.

Rzeszów

2265 zł/os.

2680 zł/os.

7 dzień: Ś niadanie. Werona: rzymski amf iteatr Arena, Piazza dei Signori, Casa Capuletti ze słynnym
balkonem szekspirowskiej Julii. Wyjazd z Werony w drogę powrotną do Polski.

dla 44 os.

dla 35 os.

Kraków

1950 zł/os.

2410 zł/os.

Katowice

1960 zł/os.

2400 zł/os.

Rzeszów

2000 zł/os. 2465 zł/os.

miasto

ilość osób

8 dzień: Zakończenie wycieczki we wczesnych godzinach rannych.

9 dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 6 noclegów w hotelach, 6 śniadań, 6 obiadokolacji,
opiekę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie KL, 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, rejsu do Tossa de Mar, systemów tour guide.

CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 6 noclegów w hotelach, 6 śniadań, 6 obiadokolacji,
opiekę pilota , ubezpieczenie NNW i KL, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, opłat klimatycz-

FRANCJA – HISZPANIA – 10 DNI

nych, napojów do obiadokolacji, rejsu statkiem, systemów tour guide.

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

GRECJA – PELOPONEZ – 8 DNI

1 dzień: Wyjazd z Polski z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy i Austrię.
2 dzień: Przyjazd do San Remo w godzinach południowych. Zwiedzimy Stare Miasta, Casino San Remo,

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:

Czas wolny na relaks na plaży. Wieczorem obiadokolacja i nocleg.

1 dzień: W
 yjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Słowację, Węgry do Serbii, na obiadokolację i nocleg.

3 dzień: Wczesne śniadanie. Monaco –krótka wizyta: Pałac Książęcy (z zewnątrz), katedra z grobowcem

2 dzień: Śniadanie. Dalszy przejazd. Saloniki – spacer po mieście: Biała Wieża, Łuk Galeriusza i Rzymskie

m.in. księżnej Grace, słynne kasyna. Przyjazd do hotelu w Lloret de Mar na obiadokolację i nocleg.
4 dzień: Śniadanie. Barcelona: Bazylika Sagrada Familia – arcydzieło Gaudiego, park Guel jego projektu.

Forum. Przyjazd do Leptokarii. Zakwaterowanie, czas wolny na odpoczynek, obiadokolacja i nocleg.
3 dzień: Śniadanie. Meteory – zachwycające klasztory „zawieszone w chmurach”. Zwiedzamy jeden klasztor

Wzgórze Montjuic, stadion FC Barcelona – Camp Nou. Stare Miasto, Barri Gótic – dzielnica gotycka,

Megalometeor oraz wytwórnię ikon z możliwością ich zakupu, w drodze powrotnej postój i zwiedza-

gdzie będziemy podziwiać jej wąskie uliczki i zdobione kamienice. Ulica Rambla. Powrót na obia-

nie Doliny Tempi, powrót do hotelu, plażowanie. Obiadokolacja i nocleg.

dokolację do Lloret de Mar.

4 dzień: Wyjazd o 6:00 (zamiast śniadania suchy prowiant). Przejazd do portu Amalia Poli lub Ahilion. Rejs na

5 dzień: Śniadanie. Wyjazd z Lloret de Mar. Przejazd do Saragossy – panorama Palacio de la Aljaferia, zwie-

Skiathos (czas rejsu w jedną stronę 3h), zwiedzanie stolicy wyspy o tej samej nazwie. Przepłynięcie

dzanie bazyliki katedralnej Nuestra Seora del pilar z katedrą La Seo. Dalsza podróż w kierunku

na Plażę Koukounaries – 2,5 do 3 h plażowania. Rejs powrotny. Powrót na obiadokolację i nocleg.

stolicy Hiszpanii – Madrytu. Przyjazd na obiadokolację i nocleg.

5 dzień: Śniadanie. Wyjazd do Agia Teodoria – na Półwyspie Peloponeskim. Po drodze zwiedzimy Termopile

6 dzień: Po śniadaniu przejazd do Toledo. Dawna stolica kraju położona jest na wzgórzu nad rzeką Tag

– miejsce krwawej walki Persów z Grekami gdzie zobaczymy pomnik Leonidasa. Przyjazd do hotelu.

i do dziś uważa się ją miasta uważanego za historyczne i kulturalne serce Hiszpanii. Zwiedzanie:

Czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja i nocleg.

Katedra , Kościół Santo Tome, synagoga Santa Maria la Blanca, klasztor San Juan. Powrót do Ma-

6 dzień: Ś
 niadanie. Ateny: Stadion Kalimarmaro, Akropol z Teatrem Dionizosa i Odeonu Herodesa Attyka,

drytu – spacer po centrum miasta: Pałac Królewski (z zewnątrz), Plaza Mayor, Puerta del Sol (Brama

Agora, ruiny Świątyni Zeusa i Łuk Hadriana, Biblioteka Narodowa, Uniwersytet, Akademia Nauk, Plac

Słońca), nazywaną sercem miasta, największy dworzec kolejowy Atocha, brama Puerta del Alcala,

Omonia, dawny Pałac Królewski, przepiękny National Garden, Plac Sindagma, gmach Parlamentu

stadion Realu Madryt – Santiago Bernabeu. Powrót do hotelu, nocleg.
7 dzień: Śniadanie. Wyjazd z Madrytu. Przejazd do hotelu w Lloret de Mar. Czas wolny. Przyjazd na obiado-

(zmiana warty przy pomniku Nieznanego Żołnierza). Stare Miasto Plaka z jego ciekawymi domami,
licznymi sklepikami i tawernami o niepowtarzalnym uroku. Degustacja słynnego greckiego souvlaki

kolację i nocleg.
8 dzień: Ś
 niadanie. Carcassonne: średniowieczny gród-twierdza, otoczonega potrójnym murem obron-

(koszt dodatkowy), czas wolny. W drodze powrotnej Kanał Koryncki. Powrót do hotelu, plażowanie.
Obiadokolacja i nocleg.
7 dzień: Śniadanie wyjazd z Grecji. Przejazd w kierunku Serbii. Przyjazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
8 dzień: Śniadanie. Wyjazd w kierunku Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 7 noclegów (w tym 2 noclegi w Serbii), 7 śniadań i 7 obiailość osób
miasto

dla 44 os.

dla 35 os.

Kraków

1680 zł/os.

2050 zł/os.

Katowice

1675 zł/os.

2055 zł/os.

Rzeszów

1675 zł/os.

2055 zł/os.

36 | wycieczki szyte na twoją miarę

dokolacji, opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW, od chorób przewlekłych, bezpłatne miejsca dla

nym. Zwiedzanie bazyliki Saint-Nazaire, zamku z XII w. Całe ufortyfikowane miasto jest wpisane na

dla 44 os.

dla 35 os.

Kraków

2455 zł/os.

3030 zł/os.

Katowice

2440 zł/os. 3015 zł/os.

Rzeszów

2495 zł/os.

miasto

ilość osób

3090 zł/os.

listę UNESCO. Przejazd do Grenoble na obiadokolację i nocleg.
9 dzień: Śniadanie Fallavaux: Sanktuarium w La Salette (czas pobytu 9h). Wyjazd.
10 dzień: Dalsza podróż przez Niemcy. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 7 noclegów w hotelach, 7 śniadań, 7 obiadokolacji, opie-

opieki, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi, TFG.

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

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, rejsu na Skiathos,

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, opłat klimatycz-

napojów do obiadokolacji, opłaty klimatycznej., systemów tour guide..

nych, napojów do obiadokolacji, systemów tour guide..
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NASZA NOWOŚĆ!

– R A M O W Y P R O G R A M W Y C IE C Z K I –

5 dzień:

Wyjazd z umówionego miejsca. Przejazd przez Czechy i Austrię

obrazkowym” dzięki niesamowitym freskom zdobiącym jego

1 dzień:

w kierunku Włoch. Przyjazd do Innsbrucka, Krótki spacer po
mieście. Przejazd do hotelu, obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Lago di Braies: nazywane Perłą Południowego Tyrolu,
które położone jest na terenie rezerwatu przyrody na wysokości
1494 m n.p.m. Spacer łagodnym, panoramicznym szlakiem do
punktu widokowego z turkusową taflą wody, otoczonej lasem
i białymi, wapiennymi szczytami. Czas wolny. W sezonie letnim pasą
się tutaj przyjaźnie nastawione do spacerowiczów i chętnie pozujące
do zdjęć krowy. Możliwość wykupienia rejsu łódką po jeziorze – koszt
dodatkowy. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg
3 dzień:
Śniadanie. Przejazd kolejką linową z Bolzano do Sopra Bolzano
skąd zobaczymy formy skalne, tworzące surrealistyczny
krajobraz, gdzie mogłyby zamieszkiwać wróżki i elfy – piramidy
ziemne w Ritten. Następnie Trydent uznawany za najlepsze we
Włoszech miejsce do życia, Spacer: Piazza del Duomo z Bazyliką,
fontanna Neptuna, ogrody zamku Buonconsiglio. Riva del
Garda – miasto wyjęte z pocztówek – bajecznie osadzone
miasto nad jeziorem Garda słynne wśród turystów. Spacer po
miasteczku, przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
4 dzień:
Wczesne śniadanie. GEOPARK Bletterbach – największy

Śniadanie. Zamek Runkelstein, zwany także „zamkiem
mury. Zwiedzanie twierdzy. Następnie przejazd majestatyczną
trasą na Przełęcz Pardoi: wyjazd kolejką linową na szczyt Sass
Pordoi (2950 m n.p.m). Czas wolny w schronisku na szczycie.
Przejazd w kierunku Polski przez Austrię na nocleg tranzytowy
i obiadokolację w okolicy Salzburga.
6 dzień:
Śniadanie. Salzburg – miasto Mozarta: Stare Miasto, ogród
i pałac arcybiskupi Mirabell, katedra, Getreidegasse – najstarsza
i najpiękniejsza uliczka miasta (pod nr 9 znajduje się Dom
Mozarta), opactwo św. Piotra, romański kościół św. Ruprechta (XI

skamieniałościami wydobytymi z wąwozu. Jezioro Lago di
Carezza: wizyta nad stosunkowo małym (4ha), choć zaskakująco
głębokim oczkiem. Krótki spacer wokół zbiornika z możliwością
wykonania niesamowitych zdjęć. Powrót na nocleg
i obiadokolację do Bolzano – wieczorem spacer po miasteczku.

NAJMNIEJSZE WIELKIE MIASTO ŚWIATA
PROM RYGA-SZTOKHOLM-RYGA 4 DNI

wiek), pomnik Mozarta. Twierdza Wysokiego Salzburga (koszt
dodatkowy). Czas wolny. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.
7 dzień:
Zakończenie imprezy w godzinach popołudniowych.
CENA ZAWIERA: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi
w hotelach *** we Włoszech, 2 noclegi tranzytowe: w Innsbrucku
i Salzburgu, 5 śniadań, 5 obiadokolacji, opiekę pilota – przewodnika,
bezpłatne miejsca dla opieki, ubezpieczenie NWW, KL, od chorób
przewlekłych, TFG.
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu do odwiedzanych obiektów,
lokalnych przewodników, kolejki gondolowej oraz linowej, rejsu
łódką, opłat klimatycznych, napojów do obiadokolacji

kanionu Południowego Tyrolu. Przejście trasą do dużego
wodospadu, wizyta w muzeum geologicznym, ze
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– P R O G R A M W Y C IE C Z K I –
1 dzień:
Wyjazd z umówionego miejsca. Wyjazd w kierunku Litwy. Przejazd w okolicę Kowna na obiadokolację i nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Przyjazd do Rygi. Zwiedzanie miasta, zobaczymy m.in. Stare Miasto z najstarszą jego częścią Vercigą, stojący w centrum Pomnik Wolności jako
symbol niepodległości Państwa, Dom Bractwa Czarnogłowych, największy symbol architektoniczny miasta kościół św. Piotra oraz protestancką Katedrę
i kompleks trzech mieszkalnych budynków średniowiecznych zwanych „ Trzej Bracia” analogicznie do „Trzech sióstr” w Tallinie. Zaokrętowanie na prom do
Sztokholmu. Zakwaterowanie w kabinach. Obiadokolacja. Korzystanie z pełnej oferty promowej: licznych restauracji, dyskotek, sklepów. Nocleg.
3 dzień:
Śniadanie na promie. Bez wykwaterowania wyjście do portu ok 10.30. Zwiedzanie Sztokholmu z przewodnikiem. Przejazd przez miasto do Muzeum
Vasy, zwiedzanie jedynego XVII w. statku zachowanego do dziś, który zatonął już w porcie zanim zdążył wypłynąć. Centrum: spacer po Gamla Stan czyli
Starym Mieście. Zobaczymy urokliwe uliczki, pałac królewski z zewnątrz. Czas wolny. Przejazd do portu. Wypłynięcie, obiadokolacja. Również proponujemy
korzystanie z pełnej oferty promowej.

CENA*:

1910 zł/os z Krakowa
1870 zł/os z Katowic
1925 zł/os z Rzeszowa
*Przy 44 uczestnikach

4 dzień:
Śniadanie na promie. Przypłynięcie o 10.30. Wyokrętowanie. Wyjazd w kierunku Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych/rannych.

Ceny na zapytanie – zależą od terminu, rodzaju kabin (2 lub 4 osobowe), świadczeń
żywieniowych. Zapraszamy do kontaktu z biurem!

•ZIELONA SZKOŁA Z ODYSEUSZEM•
PORONIN
OW Weronika

5 dni

Zakwaterowanie: pokoje 2-5 os z łazienkami, kryty
basen, siłownia, tenis stołowy, bilard, sala taneczna,
boiska sportowe, miejsce na grill, karczma regionalna.
7km do Zakopanego, liczne szlaki spacerowo –
turystyczne.
Cena zawiera: 4 noclegi, wyżywienie 3x dziennie,
korzystanie z atrakcji ośrodka – w tym basen, przejazd
autokarem, wycieczkę z pilotem w pierwszym dniu
(wyjście w góry lub wizyta w Izbie Regionalnej
w Murzasichlu) oraz w ostatnim dniu (Zakopane:
wyjazd na Gubałówkę, spacer przez Krupówki, Wielka
Krokiew), ubezpieczenie NNW, gadżety pamiątkowe
dla uczestników, konkursy z nagrodami.
CENA:
550 PLN/os. KRAKÓW 44 os. + 4 opieki
545 PLN/os. KATOWICE 44 os. + 4 opieki
585 PLN/os. RZESZÓW 44 os. + 4 opieki
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PROM YSTAD-MALMO-KOPENHAGA-YSTAD 3 DNI

MURZASICHLE
OW Limba

W

Zakwaterowanie: pokoje 2-5 os z łazienkami, kryty
basen, tenis stołowy, bilard, sala taneczna, boiska

– P R O G R A M W Y C IE C Z K I –

sportowe, miejsce na ognisko, kulig wozem. 4 km

1 dzień:

do Bukowiny Tatrzańskiej, liczne szlaki spacerowo –

Wyjazd z umówionego miejsca w godzinach

kolejowy Malmö Centralstation, twierdza

mityczne powstanie Zelandii, dzielnica

rannych. Przyjazd do Świnoujścia.

morska Zamek Malmöhus, dzielnica portowa,

portowa Nyhaven, Zamek Christiansborg –

Podczas spaceru po popularnym kurorcie,

plaża miejska z widokiem na Cieśninę Sund

siedziba duńskiego parlamentu (z zewnątrz),

cieszącym się statusem miejscowości

oraz Turning Torso – najwyższy budynek

budynek Borsen – stara giełda kopenhaska,

uzdrowiskowej, zobaczymy Park Zdrojowy,

w Skandynawii. Przejazd ze Szwecji do Danii

Ratusz Miejski. Wyjazd w drogę powrotną do

autokarem, wycieczkę z pilotem w pierwszym dniu

port, pospacerujemy słynnym deptakiem.

17-to kilometrowym mostem przez Cieśninę

Ystad. Zaokrętowanie, obiadokolacja i nocleg.

Sund zwanym autostradą zawieszoną

3 dzień:

(wyjście w góry lub wizyta w Izbie Regionalnej

Zakwaterowanie na promie ok 21.00.
Obiadokolacja. Wyjście promu 22.30 do Ystad.

nad Bałtykiem. Zwiedzanie Kopenhagi

Śniadanie na promie. Wyjazd w drogę

2 dzień:

z przewodnikiem: Syrenka kopenhaska,

powrotną. Powrót w godzinach wieczornych.

Śniadanie na promie. Przypłynięcie do Ystad

najbardziej znany symbol miasta, uroczysta

ok 6.00. Przejazd do Malmö – centrum

odprawa warty Gwardii Królewskiej, Godzinny

(Rynek Główny Stortorget z zabytkową

Rejs po kanałach Kopenhagi (płatny

zabudową i Pomnikiem Karola X Gustawa,

dodatkowo), Opera, Pałac Amalienborg

Ratusz Miejski, Kościół św. Piotra, Apteka Pod

– oficjalna rezydencja duńskiej rodziny

Lwem, Rezydencja Wojewody, Lilla Torg).

królewskiej, pomnik Króla Fryderyka V,

Objazd miasta autokarem z pokazaniem

Fontanna Gefion, największa i najpiękniejsza

najciekawszych miejsc – zabytkowy dworzec

fontanna Kopenhagi przedstawiająca

turystyczne.
Cena zawiera: 4 noclegi, wyżywienie 3x dziennie,
korzystanie z atrakcji ośrodka – w tym basen, przejazd

w Murzasichlu) oraz w ostatnim dniu (Zakopane:
wyjazd na Gubałówkę, spacer przez Krupówki, Wielka
Krokiew lub wizyta w Termach Bania/ Basenach
Termalnych Bukovina), ubezpieczenie NNW, gadżety

Ceny na zapytanie – zależą od
terminu, rodzaju kabin

(2 lub 4 osobowe), świadczeń

żywieniowych. Zapraszamy
do kontaktu z biurem!

pamiątkowe dla uczestników, konkursy z nagrodami.
CENA:
560 PLN/os. KRAKÓW 44 os. + 4 opieki
560 PLN/os. KATOWICE 44 os. + 4 opieki
595 PLN/os. RZESZÓW 44 os. + 4 opieki

•ZIELONA SZKOŁA Z ODYSEUSZEM•

•ZIELONA SZKOŁA Z ODYSEUSZEM•

5 dni

7 dni

ZWARDOŃ
OW Orawcowa

WIELEŃ
OW Krokus

Zakwaterowanie: pokoje 2-5 os z łazienkami, boisko

Zakwaterowanie: pokoje 2-6 os z łazienkami

sportowe, miejsce na ognisko, duży taras do wypoczynku

w ośrodku, oraz domki szeregowe, ośrodek przy plaży,

i rekreacji, basen, piłkarzyki, stół bilardowy, tenis stołowy.

boisko sportowe, miejsce na ognisko, duży taras do

Liczne szlaki spacerowo – turystyczne.

wypoczynku i rekreacji, basen, piłkarzyki, stół bilardowy,
tenis stołowy. Możliwość wypożyczenia kajaków i sprzętu

Cena zawiera: 4 noclegi, wyżywienie 3x dziennie,

wodnego, zorganizowania rejsu pirackiego po jeziorze.

ognisko, korzystanie z atrakcji ośrodka – w tym basen,
przejazd autokarem, wycieczkę z pilotem w pierwszym dniu

Cena zawiera: 6 noclegów, wyżywienie 3x dziennie

(Międzybrodzie Żywieckie – wyjazd na Górę Żar i Żywiec

w ośrodku nad Jeziorem Wieleńskim, ognisko,

– zwiedzanie zamku, spacer po mieście, rejs po Jeziorze

przejazd autokarem, wycieczkę z pilotem w pierwszym

Żywieckim) oraz w ostatnim dniu (Wisła: spacer przez

dniu (Zielona Góra: spacer po mieście, Planetarium

uzdrowisko, Dom Zdrojowy, Skocznia Malinka, Muzeum

Wenus) oraz w ostatnim dniu (Wrocław: ZOO, Hala

Trofeów Małysza, Istebna – Izba Regionalna, Koniaków – izba

Stulecia z Ogrodem Japońskim lub zwiedzanie miasta

koronczarska), ubezpieczenie NNW, gadżety pamiątkowe

z przewodnikiem miejskim), ubezpieczenie NNW, gadżety

dla uczestników, konkursy z nagrodami.

pamiątkowe dla uczestników, konkursy z nagrodami.

CENA:

CENA:

530 PLN/os. KRAKÓW 44 os. + 4 opieki

850 PLN/os. KRAKÓW 44 os. + 4 opieki

530 PLN/os. KATOWICE 44 os. + 4 opieki

850 PLN/os. KATOWICE 44 os. + 4 opieki

595 PLN/os. RZESZÓW 44 os. + 4 opieki

930 PLN/os. RZESZÓW 44 os. + 4 opieki

LUBUSKIE

BESKID ŻYWIECKI
WĘGIERSKA GÓRKA
OW Azalia

BOBROWICE
OW Kołatka

Zakwaterowanie: pokoje 2-4 os z łazienkami, kryty

Zakwaterowanie: domki 2-8 os z łazienkami

basen, leśna sala edukacyjna, deptak spacerowy –

nad Jeziorem Bronków, kompleks nad jeziorem,

ścieżka ekologiczna, sala taneczna, boiska sportowe,

boiska sportowe, miejsce na ognisko, duży taras do

miejsce na ognisko. W okolicy forty z II WŚ, stadnina

wypoczynku i rekreacji z widokiem na jezioro, plaża

koni oraz liczne szlaki spacerowo – turystyczne.

trawiasta i piaszczysta, samoobsługowy park linowy,
tyrolka, wypożyczalnia sprzętu wodnego, zorbing, stół

Cena zawiera: 4 noclegi, wyżywienie 3x dziennie, 1

bilardowy, tenis stołowy. Możliwość wypożyczenia

ognisko, korzystanie z atrakcji ośrodka – w tym basen,

rowerów, zorganizowania wycieczki rowerowej.

przejazd autokarem, wycieczkę z pilotem w pierwszym
dniu (Międzybrodzie Żywieckie – wyjazd na Górę Żar

Cena zawiera: 6 noclegów, wyżywienie 3x dziennie

i Żywiec – zwiedzanie zamku, spacer po mieście, rejs po

w kompleksie, ognisko, przejazd autokarem,

Jeziorze Żywieckim) oraz w ostatnim dniu (Wisła: spacer

wycieczkę z pilotem w pierwszym dniu (Poznań:

przez uzdrowisko, Dom Zdrojowy, Skocznia Malinka,

spacer po mieście, wizyta w Muzeum Rogala

Muzeum Trofeów Małysza, Istebna – Izba Regionalna,

Świętomarcińskiego) oraz w ostatnim dniu (Zielona

Koniaków – izba koronczarska), ubezpieczenie NNW,

Góra: spacer po mieście, Planetarium Wenus),

gadżety pamiątkowe dla uczestników, konkursy

ubezpieczenie NNW, gadżety pamiątkowe dla

z nagrodami.

uczestników, konkursy z nagrodami.

CENA:

CENA:

515 PLN/os. KRAKÓW 44 os. + 4 opieki

860 PLN/os. KRAKÓW 44 os. + 4 opieki

525 PLN/os. KATOWICE 44 os. + 4 opieki

830 PLN/os. KATOWICE 44 os. + 4 opieki

555 PLN/os. RZESZÓW 44 os. + 4 opieki

930 PLN/os. RZESZÓW 44 os. + 4 opieki

•ZIELONA SZKOŁA Z ODYSEUSZEM•

•ZIELONA SZKOŁA Z ODYSEUSZEM•

7 dni

10 dni

JEDWABNO
OW Dolomity

JAROSŁAWIEC
OW Bryza Morska

Zakwaterowanie: pokoje 2-5 os z łazienkami,

Zakwaterowanie: pokoje 2-5 os z łazienkami, plac

strzeżona plaża, stół bilardowy, sala rekreacyjna, boiska

zabaw, boisko sportowe, miejsce na ognisko, miejsce

sportowe, trampolina, wypożyczalnia sprzętu wodnego,

do wypoczynku i rekreacji, basen, piłkarzyki. Jarosławiec

miejsce na ognisko. Bardzo spokojna okolica.

bogaty jest w szlaki turystyczne przeznaczone dla
wycieczek pieszych i rowerowych, niedaleka odległość

Cena zawiera: 6 noclegów, wyżywienie 3x dziennie

do Jeziora Kopań i Wicko, 200 m do Morza Bałtyckiego.

w ośrodku nad Jeziorem Brajnickim, 1 ognisko,
korzystanie z atrakcji ośrodka, przejazd autokarem,

Cena zawiera: 9 noclegów, wyżywienie 3x dziennie

wycieczkę z pilotem w pierwszym dniu (spływ kajakowy

w ośrodku, ognisko, przejazd autokarem, wycieczkę

rzeką Omulew z ratownikiem – na koniec ognisko)

z pilotem w pierwszym dniu (Wydmy Słowińskiego

oraz w ostatnim dniu (Olsztyn: spacer przez miasto,

Parku Narodowego + Ustka) oraz w ostatnim dniu

wizyta w Planetarium), ubezpieczenie NNW, gadżety

(Darłówek: wizyta w porcie, spacer przez miasteczko,

pamiątkowe dla uczestników, konkursy z nagrodami.

pobyt w Aqua Parku), ubezpieczenie NNW, gadżety
pamiątkowe dla uczestników, konkursy z nagrodami.

CENA:
870 PLN/os. KRAKÓW 44 os. + 4 opieki

CENA:

860 PLN/os. KATOWICE 44 os. + 4 opieki

1010 PLN/os. KRAKÓW 44 os. + 4 opieki

880 PLN/os. RZESZÓW 44 os. + 4 opieki

1010 PLN/os. KATOWICE 44 os. + 4 opieki
1010 PLN/os. RZESZÓW 44 os. + 4 opieki

MAZURY

BAŁTYK

PIĘKNA GÓRA
OW Gwarek

WŁADYSŁAWOWO
Baltic Sport

Zakwaterowanie: pokoje 2-4 os z łazienkami i balkonem

Zakwaterowanie: pokoje 2-5 os z łazienkami. Blisko

z widokiem na Jezioro Tajty, prywatna plaża i przystań, park

stąd do portu rybackiego, latarni morskiej w Rozewiu,

linowy, boiska sportowe, stanowiska łucznicze, ścianka

Ocean Parku, stadniny koni. Teren ośrodka to 3 ha park

wspinaczkowa, sala rekreacyjna, dmuchańce, miejsce

krajobrazowy ogrodzony i ładnie zagospodarowany

na ognisko. W niedalekiej odległości znajdują się: Wilczy

z basenem krytym, placem zabaw, boiskami

Szaniec Gierłoż, Giżycko, Czarny Szaniec.

sportowymi, mini golfem, miejscem do ogniska, dwie
sale gimnastyczne, salki dydaktyczne do prowadzenia

Cena zawiera: 6 noclegów, wyżywienie 3x dziennie

zajęć. 1km od centrum, 200 m od Morza Bałtyckiego.

w ośrodku nad Jeziorem Tajty, 1 ognisko, korzystanie
z atrakcji ośrodka, przejazd autokarem, wycieczkę

Cena zawiera: 9 noclegów, wyżywienie 3x dziennie

z pilotem w pierwszym dniu (Kętrzyn: zamek krzyżacki,

w ośrodku, 1 ognisko, korzystanie z atrakcji ośrodka

spacer po centrum + Święta Lipka: Sanktuarium

– w tym basen, przejazd autokarem, wycieczkę

Maryjne z „ruchomymi organami”) oraz w ostatnim

z pilotem w pierwszym dniu (Malbork: zamek

dniu (Mikołajki: spacer po mieście, rejs po Śniardwach),

krzyżacki) oraz w ostatnim dniu (Gdańsk: zwiedzanie

ubezpieczenie NNW, gadżety pamiątkowe dla

zwiedzanie miasta), ubezpieczenie NNW, gadżety

uczestników, konkursy z nagrodami.

pamiątkowe dla uczestników, konkursy z nagrodami.

CENA:

CENA:

880 PLN/os. KRAKÓW 44 os. + 4 opieki

1025 PLN/os. KRAKÓW 44 os. + 4 opieki

880 PLN/os. KATOWICE 44 os. + 4 opieki

1025 PLN/os. KATOWICE 44 os. + 4 opieki

880 PLN/os. RZESZÓW 44 os. + 4 opieki

1025 PLN/os. RZESZÓW 44 os. + 4 opieki

•ZIELONA SZKOŁA Z ODYSEUSZEM•

•ZIELONA SZKOŁA Z ODYSEUSZEM•

10 dni

10 dni

CZARNOGÓRA
DOBRA VODA Villa Bito

GRECJA – LEPTOKARIA
Hotel Ira ***

Zakwaterowanie: pokoje 2-5 os z łazienkami i balkonem, 200

Zakwaterowanie: pokoje 2-3 os z łazienkami

m od drobnokamienistej plaży Veliki Pijesak, Wokół ośrodka wiele

i klimatyzacją, 70 m od piaszczysto żwirowej plaży

restauracji, sklepików, kawiarenek. Pod willą dla gości dostępne

strzeżonej przez ratowników.

piłkarzyki, stół do tenisa stołowego i boisko do koszykówki.
Cena zawiera: 7 noclegów, wyżywienie 3x dziennie,
Cena zawiera: 7 noclegów, wyżywienie 3x dziennie w ośrodku,

przejazd autokarem, wycieczki fakultatywne: SALONIKI:

ognisko, przejazd autokarem, wycieczki fakultatywne:

spacer po mieście, oraz KLIMATY STAREJ GRECJI +

MONTENEGRO TOUR: Budva, Kotor, Cetynia, Zatoka Kotorska

OLIMP: Meteory – klasztory zawieszone w chmurach,

z przewodnikiem i wstępami, oraz SŁOŃCE MONTENEGRO:

wjazd na Górę Zeusa, ubezpieczenie NNW, KL, od chorób

Stare Miasto Bar, Ulcinj z plażowaniem na plaży z czarnym

przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe i parkingi, TFG,

piaskiem, ubezpieczenie NNW, KL, od chorób przewlekłych,

taksa klimatyczna, gadżety pamiątkowe dla uczestników,

wszystkie opłaty drogowe i parkingi, TFG, taksa klimatyczna,

konkursy z nagrodami, bezpłatne miejsce dla opieki.

ratownika podczas plażowania (2-3 razy), gadżety pamiątkowe dla

Można domówić dodatkowe wycieczki: Rejs na Skiathos

uczestników, konkursy z nagrodami, bezpłatne miejsce dla opieki.

40€/os Ateny 40€/os, Waterland 35€/os

CENA:

CENA:

1450 PLN/os. KRAKÓW 44 os. + 4 opieki

1570 PLN/os. KRAKÓW 44 os. + 4 opieki

1450 PLN/os. KATOWICE 44 os. + 4 opieki

1570 PLN/os. KATOWICE 44 os. + 4 opieki

1450 PLN/os. RZESZÓW 44 os. + 4 opieki

1570 PLN/os. RZESZÓW 44 os. + 4 opieki

ADRIATYK

BAŁKANY

boisko do siatkówki, tenis stołowy, wypożyczalnia rowerów,

MACEDONIA –
OCHRYD –
Hotel Desaret ***

500 m od plaży. Tu na pewno wszyscy znajdą spokój oraz

Zakwaterowanie: pokoje 3-4 os z łazienkami

możliwość odpoczynku z naturą. Drage jest położone przy

i klimatyzacją, basen oraz salon na terenie hotelu, 50 m

Rezerwacie Vransko Jezero, gdzie można spędzać czas na

od piaszczysto żwirowej plaży.

CHORWACJA – DRAGE – PENSJONAT GALEB
Zakwaterowanie: niezwykle rodzinny pensjonat z polską
obsługą, pokoje 2-4 os z łazienkami i balkonem, taras letni,

szlakach rowerowych. W tej małej miejscowości można wciąż
cieszyć się folklorem małej dalmatyńskiej wioski.

Cena zawiera: 7 noclegów, wyżywienie 3x dziennie,
suchy prowiant na drogę powrotną, przejazd

Cena zawiera: 7 noclegów, wyżywienie 3x dziennie w ośrodku,

autokarem, wycieczkę fakultatywną: OCHRYD: spacer

przejazd autokarem, wycieczki fakultatywne: 2 dnia po trasie

urokliwymi uliczkami miasta, zwiedzanie ruin twierdzy

ZAGRZEB: spacer po mieście z przewodnikiem, SZKODER

cara Samuela i starożytnego amfiteatru. Przejazd na

TOUR: Rejs po Jeziorze Szkoderskim z obiadem regionalnym

południową część jeziora, zwiedzanie zabytkowego

„Fish Picnic” i plażowanie, JEZIORA PLITVICKIE, ubezpieczenie

monastyru św. Nauma, ubezpieczenie NNW, KL,

NNW, KL, od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty parkingowe

od chorób przewlekłych, wszystkie opłaty drogowe

i drogowe, ratownika podczas plażowania (2-3 razy), taksa

i parkingi, TFG, gadżety pamiątkowe dla uczestników,

klimatyczna, TFG, gadżety pamiątkowe dla uczestników,

konkursy z nagrodami, bezpłatne miejsce dla opieki.

konkursy z nagrodami, bezpłatne miejsce dla opieki.
CENA:

CENA:
1600 PLN/os. KRAKÓW 44 os. + 4 opieki
1600 PLN/os. KATOWICE 44 os. + 4 opieki
1600 PLN/os. RZESZÓW 44 os. + 4 opieki

1630PLN/os. KRAKÓW 44 os. + 4 opieki
Można domówić dodatkowe wycieczki: rejs na Kornati 30€/os, Zadar,
PN Rzeki Krka 40 KUN.os, Szybienik 40 KUN/os

1630 PLN/os. KATOWICE 44 os. + 4 opieki
1630 PLN/os. RZESZÓW 44 os. + 4 opieki

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

