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ROZKŁAD JAZDY

BIURO PODRÓŻY www.indexpolska.com.pl

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży „INDEX BP”  

I.  ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, ZAWARCIE 
UMOWY, LISTA UCZESTNIKÓW, LISTA REZERWOWA

1.  Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie turystycznej (dalej zwanej imprezą) 
organizowanej przez Biuro Podróży „INDEX” (dalej zwanym Organizatorem) 
następuje poprzez podpisanie karty zgłoszenia udziału w imprezie.

2.  Podpisanie karty zgłoszenia udziału w imprezie powoduje wpisanie osoby 
zgłaszającej na listę uczestników imprezy.

3.  Karta zgłoszenia udziału w imprezie jest jednocześnie umową o świadcze-
nie usług turystycznych. Podpisanie karty zgłoszenia udziału w imprezie 
stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych z Biurem 
Podróży „INDEX”.

4.  Wraz z podpisaniem umowy uczestnik dokonuje pierwszej wpłaty - w wy-
sokości 30% ceny imprezy. Pozostałą kwotę stanowiącą 70% ceny imprezy, 
uczestnik wpłaca nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

5.  Brak zapłaty ceny imprezy w terminach określonych powyżej może po-
wodować anulowanie umowy o świadczenie usług turystycznych przez 
Organizatora.

6.  Uczestnikowi przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków 
wynikających z umowy o świadczenie usług turystycznych na inną osobę. W 
takim przypadku, uczestnik zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Orga-
nizatora nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. W razie przenie-
sienia uprawnień i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług 
turystycznych na inną osobę, Organizator uprawniony jest do pobrania opłaty 
w wysokości 50 zł, stanowiącej wartość faktycznie poniesionych kosztów 
dodatkowych. Osoba przenosząca uprawnienia i obowiązki na inną osobę 
zobowiązana jest do zwrotu dokumentów otrzymanych od Organizatora.

II.  ZMIANA UMOWY, ODWOŁANIE IMPREZY, REZYGNACJA Z UDZIAŁU 
W IMPREZIE

1.  W razie wystąpienia po stronie Organizatora okoliczności zmuszających 
Organizatora, z przyczyn od niego niezależnych, do zmiany istotnych 
warunków umowy, poinformuje on niezwłocznie, przed rozpoczęciem 
imprezy, uczestnika o treści zmian. Uczestnik, po uzyskaniu informacji od 
Organizatora, obowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora 
czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy też odstępuje od zawartej 

umowy, za zwrotem wniesionych przez niego opłat.
2.  Jeżeli pomiędzy datą zawarcia umowy a datą rozpoczęcia imprezy upływa 

ponad 20 dni, istnieje możliwość zmiany ceny imprezy po zawarciu umowy, 
z powodu wzrostu kosztów transportu lub ceł, podatków lub opłat, wzrostu 
kursów walut. W przypadku konieczności podwyższenia ceny, Organizator zo-
bowiązany jest do udokumentowania podwyższenia ceny. Uczestnik zostanie 
poinformowany o wzroście ceny najpóźniej do 21-go dnia przed datą wyjaz-
du. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena nie może zostać zmieniona.

3.  Jeżeli uczestnik nie rozpoczął udziału w imprezie w wyznaczonym terminie 
bez winy Organizatora, Organizator nie ma obowiązku zapewnienia prze-
jazdu w celu umożliwienia wzięcia udziału w imprezie.

4.  Rezygnacja z udziału w imprezie (odstąpienie od umowy) może nastąpić 
wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia złożonego bezpośrednio u 
Organizatora lub za pośrednictwem biur sprzedaży imprez turystycznych 
(agentów turystycznych).

5.  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przesunięcia terminu roz-
poczęcia imprezy w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako 
siła wyższa (m.in. decyzje władz państwowych i innych instytucji, wojna, 
klęska żywiołowa i inne nadzwyczajne okoliczności, którym strony nie 
mogły zapobiec ani przewidzieć ich przyczyn, wystąpienia oraz skutków).

6.  W przypadku imprez z dojazdem autokarem, przy małej ilości uczestników, 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany środka transportu z autokaru 
lux na bus lux (klimatyzacja, dvd, uchylne siedzenia). Organizator nie pono-
si odpowiedzialności za spóźnienia autokarów i transferów spowodowane 
czynnikami niezależnymi od biura (warunki atmosferyczne, przejścia gra-
niczne, strajki itp.). Połączenia na trasach krajowych będą realizowane przy 
minimum 8 osobach. Na trasach dojazdowych w Polsce połączenia mogą 
być realizowane autokarami turystycznymi, mikrobusami lub transportem 
publicznym po wcześniejszej rezerwacji miejsc przez Organizatora imprezy. 
W zależności od wyjazdu możliwa przesiadka do właściwego autokaru w 
Katowicach lub Wrocławiu.

7. W razie rezygnacji przez uczestnika z imprezy, Organizator ma prawo pobra-
nia kwoty odpowiadającej wysokości kosztów faktycznie poniesionych, nie 
więcej jednak niż:

 · do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 20% ceny,
 · pomiędzy 29 a 15 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy - 50% ceny,
 · na 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 90% ceny.
8.  W/w koszty naliczne są od całkowitej ceny imprezy z przejazdem i dotyczą 

również uczestników, którzy z przyczyn niezależnych od Organizatora nie 
otrzymali wizy na wykupioną imprezę.

9.  Zwrot kosztów dokonywany jest przez Organizatora lub agenta, który w 
imieniu Organizatora dokonuje sprzedaży.

III. UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW IMPREZY
1.  Do ceny imprezy doliczany jest koszt obowiązkowego ubezpieczenia kosz-

tów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.
2.  Uczestnicy imprez zagranicznych ubezpieczani zostają w firmie Signal Iduna 

Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., na kwotę 10.000 euro od kosztów lecze-
nia (7.000 euro dla krajów: Niemcy, Słowacja, Czechy, Ukraina, Litwa), 7000 zł 
od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od utraty bagażu na kwotę 800 
zł lub w innej firmie ubezpieczeniowej, jeżeli umowa wskazuje inaczej.

3.  Uczestnik może dodatkowo zawrzeć umowę ubezpieczenia od kosztów 
odstąpienia od udziału w imprezie turystycznej, stosownie do oferty ubez-
pieczycieli dostępnej u Organizatora lub niezależnie od Organizatora w do-
wolnym towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym takie ubezpieczenie.

4. Uczestnicy imprez krajowych (kolonie, obozy młodzieżowe, zimowiska, obozy 
narciarskie) ubezpieczani zostają w firmie Signal Iduna Polska Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A., na kwotę 2000 zł od następstw nieszczęśliwych wypadków.

IV. ZWROT CENY
1.  W razie odwołania imprezy przez Organizatora, zmiany terminu imprezy lub 

programu imprezy, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu dokonanych wpłat. 
Organizator dokonuje zwrotu wpłat przed rozpoczęciem planowanej imprezy.

2.  Prawo zwrotu dokonanych wpłat przysługuje uczestnikowi także w razie jego 
rezygnacji z imprezy - po poinformowaniu Organizatora na piśmie o rezygna-
cji, w terminie i na warunkach określonych w pkt. II niniejszych Warunków.

V.  OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1.  Uczestnik imprezy turystycznej obowiązany jest na miejscu zbiórki posia-

dać: kartę zgłoszenia (umowę) oraz dowód wpłaty (brak dowodu wpłaty 
może uniemożliwić udział w imprezie z winy uczestnika), paszport.

2.  Bagaż uczestnika winien odpowiadać rozmiarami i wagą przepisom obo-
wiązującym pasażerów lotniczych - jeden bagaż na osobę + bagaż pod-
ręczny w autokarze o wadze do 5 kg.

3.  W celu sprawnego przebiegu imprezy uczestnik zobowiązany jest stosować 
się do zaleceń pilota grupy, przestrzegać punktualności oraz informować 
pilota o zamiarze oddalenia się od grupy.

4.  Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z autokaru osób będących 
pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub utrudniających podróż 
innym uczestnikom imprezy.

VI. REKLAMACJE, SZKODY
1.  Reklamacje w sprawie świadczeń winny być składane na piśmie, jednak nie 

później niż 30 dni od daty zakończenia imprezy. Po upływie tego terminu 
uczestnik może zgłosić reklamację jedynie wówczas, gdy niedotrzymanie 
ww. terminie nie było przez uczestnika zawinione.

2.  Składając reklamacje, uczestnik imprezy winien uzyskać podpis pilota lub 
rezydenta na piśmie reklamacyjnym.

3.  Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty 
jej otrzymania.

4.  W razie ewentualnego wystąpienia wad w świadczeniu usług turystycznych 
uczestnik zobowiązany jest do podjęcia kroków mających na celu usunięcie 
lub zminimalizowanie szkód. Uczestnik powinien w pierwszej kolejności 
zawiadomić pilota lub rezydenta o wystąpieniu wad, zażądać ich usunięcia. 
W razie, gdy naprawienie szkody nie jest możliwe poprzez świadczenie za-
stępcze (taka sama jakość usług), uczestnik ma prawo odstąpić od umowy.

5.  Pilot oraz rezydent nie są upoważnieni do uznawania roszczeń.
6.  W razie wyrządzenia przez uczestnika imprezy szkody w mieniu lub na oso-

bie, uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną oraz karną za wyrządzoną 
szkodę. W razie naprawienia przez Organizatora szkody wyrządzonej przez 
uczestnika imprezy, Organizator ma uprawnienie do żądania zwrotu warto-
ści naprawionej szkody oraz zadośćuczynienia za utratę marki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy, strony będą 

rozstrzygały polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia 
przez właściwy sąd powszechny.

WYCIECZKI  oraz   WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE WCZASY
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BIELSKO BIAŁA dworzec PKS - 
dolna płyta, ul. Warszawska

03:45 01:45
dop. 50 zł

01:45
dop. 50 zł

01:45
dop. 50 zł

01:45
dop. 50 zł

08:45
dop. 50 zł

10:45 16:45 08:45
dop. 50 zł

08:45
dop. 50 zł

17:45
dop. 50 zł

19:45 17:45
dop. 50 zł

04:45
dop. 50 zł

17:45 16:15 15:20 16:15 07:00 04:45
dop. 70 zł

11:00 17:00 06:15 08:30

CHRZANÓW 
stacja Shell - ul. Trzebińska

02:15
dop. 30 zł

03:30 02:15
dop. 30 zł

02:15
dop. 30 zł

02:15
dop. 30 zł

09:15
dop. 30 zł

09:15
dop. 30 zł

15:15
dop. 30 zł

09:15
dop. 30 zł

10:30 18:15
dop. 30 zł

18:15
dop. 30 zł

18:15
dop. 30 zł

05:15
dop. 30 zł

16:15
dop. 40 zł

14:45
dop. 40 zł

____ 14:45
dop. 40 zł

05:15
dop. 40 zł

05:15
dop. 40 zł

____ ____ ____ ____

CIESZYN 
Boguszowice - przejście graniczne

04:15 ____ ____ ____ ____ ____ 11:15 17:15 ____ ____ ____ 20:15 ____ ____ 18:15 16:45 16:00 16:45 07:30 ____ 11:30 17:45 07:00 09:20

CZĘSTOCHOWA
McDonald’s - al. Wojska Polskiego

01:30
dop. 50 zł

01:30
dop. 50 zł

01:30
dop. 50 zł

01:30
dop. 50 zł

04:00 08:30
dop. 50 zł

08:30
dop. 50 zł

14:30
dop. 50 zł

08:30
dop. 50 zł

08:30
dop. 50 zł

20:00 17:30
dop. 50 zł

17:30
dop. 50 zł

07:00 15:30
dop. 70 zł

14:00
dop. 70 zł

12:00
dop. 80 zł

14:00
dop. 70 zł

04:30
dop. 70 zł

04:30
dop. 70 zł

08:30
dop. 80 zł

____ 03:30
dop. 70 zł

05:30
dop. 60 zł

GLIWICE dworzec PKP - zatoczki, 
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego

02:00
dop. 30 zł

02:00
dop. 30 zł

03:30 03:30 02:00
dop. 30 zł

10:45 09:00
dop. 30 zł

15:00
dop. 30 zł

10:45 09:00
dop. 30 zł

18:00
dop. 30 zł

18:00
dop. 30 zł

19:45 05:00
dop. 30 zł

16:00
dop. 50 zł

14:30
dop. 50 zł

12:50
dop. 50 zł

14:30
dop. 50 zł

05:00
dop. 50 zł

06:45 08:30
dop. 50 zł

14:15 04:15
dop. 50 zł

06:00
dop. 60 zł

KATOWICE McDonald’s/Praktiker, 
al. Górnośląska w stronę Wrocławia

03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 10:00 10:00 16:00 10:00 10:00 19:00 19:00 19:00 06:00 17:00 15:30 14:00 15:30 06:00 06:00 09:45 15:30 05:00 07:00

KIELCE  dworzec PKP - zatoczki, 
Plac Niepodległości

23:15*
dop. 70 zł

23:15*
dop. 70 zł

23:15*
dop. 70 zł

23:15*
dop. 70 zł

04:30
dop. 70 zł

06:00
dop. 70 zł

06:00
dop. 70 zł

12:00
dop. 70 zł

06:00
dop. 70 zł

06:00
dop. 70 zł

20:30
dop. 70 zł

15:00
dop. 70 zł

15:00
dop. 70 zł

____ 13:00
dop. 90 zł

11:30
dop. 90 zł

____ 11:30
dop. 90 zł

02:00
dop. 90 zł

02:00
dop. 90 zł

____ ____ ____ 03:30
dop. 100 zł

KRAKÓW
Hotel Cracovia - ul. Kałuży

01:30
dop. 50 zł

04:00 01:30
dop. 50 zł

01:30
dop. 50 zł

01:30
dop. 50 zł

08:15
dop. 50 zł

08:15
dop. 50 zł

14:15
dop. 50 zł

08:15
dop. 50 zł

11:00 17:15
dop. 50 zł

17:15
dop. 50 zł

17:15
dop. 50 zł

04:30
dop. 50 zł

15:15
dop. 60 zł

13:45
dop. 60 zł

12:00 13:45
dop. 60 zł

04:15
dop. 60 zł

04:15
dop. 60 zł

08:30 13:45 03:30
dop. 60 zł

05:30
dop. 60 zł

LESZNO
stacja Shell - al. Konstytucji 3 Maja

21:00*
dop. 90 zł

21:00*
dop. 90 zł

04:00
dop. 60 zł

04:00
dop. 60 zł

21:00*
dop. 90 zł

10:30
dop. 60 zł

04:00
dop. 90 zł

10:00
dop. 90 zł

10:30
dop. 60 zł

04:00
dop. 90 zł

____ 13:00
dop. 90 zł

19:30
dop. 60 zł

10:00
dop. 60 zł

11:00
dop. 120 zł

09:30
dop. 120 zł

____ 09:30
dop. 120 zł

00:05
dop. 120 zł

06:30
dop. 90 zł

____ ____ ____ 02:00
dop. 120 zł

LUBLIN parking, Hala MOSIR
al. Zygmuntowskie

19:15*
dop. 100 zł

19:15*
dop. 100 zł

19:15*
dop. 100 zł

19:15*
dop. 100 zł

03:15
dop. 80 zł

02:00
dop. 100 zł

02:00
dop. 100 zł

08:00
dop. 100 zł

02:00
dop. 100 zł

____ ____ 11:00
dop. 100 zł

11:00
dop. 100 zł

____ 09:00
dop. 120 zł

07:30
dop. 120 zł

____ 07:30
dop. 120 zł

22:00*
dop. 120 zł

22:00*
dop. 120 zł

____ ____ ____ 00:10
dop. 120 zł

ŁÓDŹ Kaliska parking koło 
poczty, al. Włókniarzy

23:15*
dop. 90 zł

23:15*
dop. 90 zł

23:15*
dop. 90 zł

02:45
dop. 90 zł

06:15 06:15
dop. 90 zł

06:15
dop. 90 zł

12:15
dop. 90 zł

06:15
dop. 90 zł

06:15
dop. 90 zł

22:15 15:15
dop. 90 zł

15:15
dop. 90 zł

09:15 13:15
dop. 110 zł

11:45
dop. 110 zł

____ 11:45
dop. 110 zł

02:15
dop. 110 zł

02:15
dop. 110 zł

____ ____ 00:30
dop. 110 zł

03:00
dop. 120 zł

OPOLE dworzec PKP - parking, 
ul. Krakowska

00:45
dop. 50 zł

00:45
dop. 50 zł

04:30 04:30 00:45
dop. 50 zł

11:30 07:45
dop. 50 zł

13:45
dop. 50 zł

11:30 07:45
dop. 50 zł

16:45
dop. 50 zł

18:45
dop. 50 zł

20:30 03:45
dop. 50 zł

14:45
dop. 80 zł

13:15
dop. 80 zł

11:30
dop. 70 zł

13:15
dop. 80 zł

03:45
dop. 80 zł

07:30 07:15
dop. 70 zł

____ 03:10
dop. 80 zł

____

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
stacja benz. Orlen - ul. Sikorskiego 43

00:15
dop. 70 zł

00:15
dop. 70 zł

00:15
dop. 70 zł

00:15
dop. 70 zł

05:15 07:15
dop. 70 zł

07:15
dop. 70 zł

13:15
dop. 70 zł

07:15
dop. 70 zł

07:15
dop. 70 zł

21:15 16:15
dop. 70 zł

16:15
dop. 70 zł

08:15 14:15
dop. 100 zł

12:45
dop. 100 zł

10:50
dop. 90 zł

12:45
dop. 100 zł

03:15
dop. 100 zł

03:15
dop. 100 zł

06:15
dop. 90 zł

____ 01:45
dop. 100 zł

04:00
dop. 100 zł

POZNAŃ dworzec PKP - parking, 
ul. Dworcowa

19:30*
dop. 100 zł

19:30*
dop. 100 zł

02:30
dop. 70 zł

02:30
dop. 70 zł

02:45
dop. 70 zł

09:00
dop. 70 zł

02:30
dop. 100 zł

08:30
dop. 100 zł

09:00
dop. 70 zł

02:30
dop. 100 zł

18:45
dop. 70 zł

11:30
dop. 100 zł

18:00
dop. 70 zł

12:00 09:30
dop. 130 zł

08:00
dop. 130 zł

____ 08:00
dop. 130 zł

22:30*
dop. 130 zł

06:00
dop. 100 zł

____ ____ ____ 00:30
dop. 120 zł

PSZCZYNA plac za Kauflandem, 
ul. Broniewskiego

03:30 02:00
dop. 30 zł

02:00
dop. 30 zł

02:00
dop. 30 zł

02:00
dop. 30 zł

09:00
dop. 30 zł

10:30 16:30 09:00
dop. 30 zł

09:00
dop. 30 zł

18:00
dop. 30 zł

19:30 18:00
dop. 30 zł

05:00
dop. 30 zł

17:30 16:00 ____ 16:00 06:30 05:00
dop. 50 zł

____ 16:20 05:45 08:00

RADOM dworzec PKP - parking, 
ul. Wł. Beliny-Prażmowskiego

21:30*
dop. 80 zł

21:30*
dop. 80 zł

21:30*
dop. 80 zł

21:30*
dop. 80 zł

06:00
dop. 50 zł

04:15
dop. 80 zł

04:15
dop. 80 zł

10:15
dop. 80 zł

04:15
dop. 80 zł

04:15
dop. 80 zł

22:00
dop. 50 zł

13:15
dop. 80 zł

13:15
dop. 80 zł

____ 11:15
dop. 100 zł

09:45
dop. 100 zł

____ 09:45
dop. 100 zł

00:15
dop. 100 zł

00:15
dop. 100 zł

____ ____ ____ 02:10
dop. 100 zł

RZESZÓW dworzec PKP - zatoczki, 
Plac Dworcowy

23:00*
dop. 100 zł

06:30 23:00*
dop. 100 zł

23:00*
dop. 100 zł

23:00*
dop. 100 zł

05:30
dop. 100 zł

05:30
dop. 100 zł

11:30
dop. 100 zł

05:30
dop. 100 zł

13:30 14:30
dop. 100 zł

14:30
dop. 100 zł

14:30
dop. 100 zł

____ 12:30
dop. 120 zł

11:00
dop. 120 zł

____ 11:00
dop. 120 zł

01:30
dop. 120 zł

01:30
dop. 120 zł

____ ____ 23:30*
dop. 120 zł

02:30
dop. 120 zł

SOSNOWIEC
McDonald’s - ul. Kresowa

02:30
dop. 20 zł

02:30
dop. 20 zł

02:30
dop. 20 zł

02:30
dop. 20 zł

03:15 09:30
dop. 20 zł

09:30
dop. 20 zł

15:30
dop. 20 zł

09:30
dop. 20 zł

09:30
dop. 20 zł

19:15 18:30
dop. 20 zł

18:30
dop. 20 zł

06:15 16:30
dop. 40 zł

15:00
dop. 40 zł

____ 15:00
dop. 40 zł

05:30
dop. 40 zł

05:30
dop. 40 zł

____ ____ ____ ____

TARNÓW
dworzec PKP - ul. Dworcowa

00:05
dop. 80 zł

05:30 00:05
dop. 80 zł

00:05
dop. 80 zł

00:05
dop. 80 zł

06:30
dop. 80 zł

06:30
dop. 80 zł

12:30
dop. 80 zł

06:30
dop. 80 zł

12:30 15:30
dop. 80 zł

15:30
dop. 80 zł

15:30
dop. 80 zł

____ 13:30
dop. 100 zł

12:00
dop. 100 zł

____ 12:00
dop. 100 zł

02:30
dop. 100 zł

02:30
dop. 100 zł

____ ____ 01:00
dop. 100 zł

04:10
dop. 100 zł

TYCHY stacja benz. BP 
koło Browaru, ul. Katowicka

03:15 02:15
dop. 20 zł

02:15
dop. 20 zł

02:15
dop. 20 zł

02:15
dop. 20 zł

09:15
dop. 20 zł

10:15 16:15 09:15
dop. 20 zł

09:15
dop. 20 zł

18:15
dop. 20 zł

19:15 18:15
dop. 20 zł

05:15
dop. 20 zł

17:15 15:45 14:30 15:45 06:15 05:15
dop. 40 zł

10:15 16:00 05:30 ____

WARSZAWA parking przy PKiN - 
Kinoteka, al. Jerozolimskie

21:*15
dop. 100 zł

21:15*
dop. 100 zł

21:15*
dop. 100 zł

00:30
dop. 100 zł

07:45 04:15
dop. 100 zł

04:15
dop. 100 zł

10:15
dop. 100 zł

04:15
dop. 100 zł

04:15
dop. 100 zł

23:45 13:15
dop. 100 zł

13:15
dop. 100 zł

07:15
dop. 70 zł

11:15
dop. 120 zł

09:45
dop. 120 zł

07:00
dop. 140 zł

09:45
dop. 120 zł

00:15
dop. 120 zł

00:15
dop. 120 zł

03:45
dop. 140 zł

____ 22:00*
dop. 120 zł

00:30
dop. 120 zł

WROCŁAW tył dworca PKP i PKS, 
skrzyżowanie Joanitów i Dawida

23:15*
dop. 80 zł

23:15*
dop. 80 zł

06:00 06:00 23:15*
dop. 80 zł

13:00 06:15
dop. 80 zł

12:15
dop. 80 zł

13:00 06:15
dop. 80 zł

15:15
dop. 80 zł

15:15
dop. 80 zł

22:00 08:00
dop. 70 zł

13:15
dop. 110 zł

11:45
dop. 110 zł

09:45
dop. 90 zł

11:45
dop. 110 zł

02:15
dop. 110 zł

09:00 05:30
dop. 90 zł

____ 02:00
dop. 110 zł

03:50
dop. 100 zł

* - WYJAZDY DZIEŃ WCZEŚNIEJ !!!     ROZKŁAD JAZDY MOŻE ULEC ZMIANIE.
INFORMACJE O PRZEJAZDACH AUTOKAROWYCH: ❶ BP INDEX nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia autokarów i transferów spowodowane czynnikami niezależnymi od biura (warunki atmosferyczne, przejścia graniczne, strajki itp.). ❷ Na trasach dojazdowych w Polsce połączenia mogą być realizowane 
mikrobusami lub transportem publicznym po wcześniejszej rezerwacji miejsc przez Organizatora imprezy. ❸ Połączenia na trasach krajowych będą realizowane przy minimum 8 osobach. ❹ Prosimy stawiać się na miejscach zbiórek 15 minut wcześniej przed planowanym wyjazdem. ❺ W zależności od wyjazdu 
możliwa przesiadka do właściwego autokaru w Katowicach lub Wrocławiu. Czas trwania przesiadek ok. 30 minut, nie uwzględniając spóźnień na połączeniach krajowych. ❻ Każdy pasażer w ramach wykupionego przejazdu może przewieźć 1 szt. bagażu głównego o wadze do 20 kg oraz 1 szt. bagażu podręcznego o 
wadze do 5 kg.



N A S Z E  AT U T Y:
•  20-letnie doświadczenie w turystyce

•  rekomendacja Śląskiej i Polskiej  
Izby Turystyki

•  gwarancja ubezpieczeniowa  
SIGNAL IDUNA

•  bezpieczne i wysokiej klasy autokary 

•  sprawdzone obiekty 

•  atrakcyjne programy zwiedzania

•  wyjazdy z całej Polski

•  ponad 350.000 zadowolonych  
klientów

•  atrakcyjne ceny !

SPIS TREŚCI:

W YC I E C Z K I  a u t o k a r :
 Paryż  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
 Paryż i Eurodisneyland  . . . . . . .  4
 Paryż i zamki nad Loarą . . . . . . .  5
 Lazurowe Wybrzeże  . . . . . . . . .  5
 Rzym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
 Włochy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
 Toskania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
 Włochy południowe  . . . . . . . . .  7
 Praga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
 Czeskie zamki  . . . . . . . . . . . . . .  8
 Wiedeń  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
 Budapeszt  . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
 Dania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
 Rumunia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
 Berlin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
 Zamki Bawarskie - Oktobetfest  11
 Lwów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
 Wilno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
 Sankt Petersburg  . . . . . . . . . . . .  13
 Moskwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
 Amsterdam  . . . . . . . . . . . . . . . .  14
 Krym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
 Londyn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
 Norwegia  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
 Hiszpania  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
 Chorwacja  . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

W YP O C Z YN E K  + 
Z W I E D Z A N I E  
imprez y pobytowo -  objazdowe:
 Włochy Liguria + Francja Lazur. Wybrz. . 17
 Włochy Sycylia + Rzym  . . . . . .  17

W C Z A S Y  a u t o k a r :
 Grecja - Nei Pori  . . . . . . . . . . . . .  18
 Grecja - Kokino Nero  . . . . . . . . .  18
 Grecja - Olimpic Beach/Paralia .  19
 Węgry - Balaton . . . . . . . . . . . . .  19
 Chorwacja - Pag . . . . . . . . . . . . .  20
 Chorwacja - Drage . . . . . . . . . . .  20
 Albania - Durres  . . . . . . . . . . . .  21
 Czarnogóra - Sutomore  . . . . . .  21
 Włochy - Tor San Lorenzo  . . . . .  22
 Włochy - San Mauro Mare  . . . .  22
 Hiszpania - Lloret de Mar  . . . . .  23
 Bułgaria - Złote Piaski/Primorsko  23

NASZ CEL: WYSOKA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE

3BIURO PODRÓŻY

W naszej ofercie także:

KATOWICE, UL. STAWOWA 5/7
tel. 32 781 83 41 (pięć linii telefonicznych)
tel/fax - 32 206 80 22
32 258 35 24;  32 781 83 40;  32 781 79 25 lub 24

konto: Bank Millenium 42 1160 2202 0000 0000 7067 2114 

BIURO PODRÓŻY

Polub nas na Facebooku  
i bądź na bieżąco ze wszystkimi  
nowościami w naszej oferciefo
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cena od 709 zł

cena od 759 zł

4 DZIAŁAMY JUŻ 
OD 1994 ROKU !

PARYŻ I EURODISNEYLAND 

PARYŻ - stolica Francji, kolebka kul-
tury europejskiej, miasto o niepowta-
rzalnej atmosferze, niezliczonych za-
bytkach. Nieustannie dyktuje wszelkie 
mody, przyciąga, wyzwala wyobraź-
nię, pobudza talent artystów. Propo-
nujemy zatem wielostronne bezpo-
średnie skonfrontowanie atmosfery 
zabytków, atrakcji, rozrywek miasta z 
paryskim mitem i własnymi wyobraże-
niami. Aby poczuć ten niepowtarzalny 
klimat zapraszamy do „Serca Europy”.

... a co byś powiedział na wycieczkę do Eu-
rodisneylandu? To nie jest zwykłe wesołe 
miasteczko. Tutaj, niczym po dotknięciu 
czarodziejskiej różdżki spełniają się Twoje 
sny i marzenia, a wszystko dzięki posta-
ciom z kreskówek Disneya, tematycznym 
parkom, spektaklom i paradom i innym, 
niezliczonym atrakcjom. Tutaj każdy znaj-
dzie coś dla siebie: dzieci, trochę starsi 
i całe rodziny.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkladu jazdy, przejazd przez Niem-
cy do Francji. 
2 dzień: przyjazd do Paryża, zwiedzanie centrum histo-
rycznego Paryża, wyspy La Cité: katedra Notre Dame, pałac 
Sprawiedliwości, Sainte-Chapelle, Dzielnica Łacińska - Pan-
theon, Sorbona. Czas wolny. Rejs po Sekwanie. Nocleg.
3 dzień: śniadanie, następnie dalsze zwiedzanie Paryża, 
m. in. Muzeum Perfum, Opera Garnier, Plac Vandome, spacer 
po Montmartre: Plac Pigalle, Moulin Rouge, Plac du Tertre, 
Bazylika Sacre-Coeur. Czas wolny. Nocleg.
4 dzień: śniadanie, Łuk Triumfalny i Pola Elizejskie, Pa-
łac Inwalidów, Plac Concorde, Ogrody Tuileries, zwiedzanie 
Luwru - najsłynniejszego muzeum świata, Wieża Eiffel’a, 
dzielnica La Defense. Czas wolny. Wyjazd do Polski.
5 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 2 noclegi: hotel Formule 1 (nowoczesny hotel na 

przedmieściach Paryża, pokoje wyposażone w TV, łóżka, stolik 
i umywalkę, wygodne łazienki znajdują się na korytarzu) lub 
hotel Premiere Classe (nowoczesny hotel na przed-
mieściach Paryża, pokoje wyposażone w łazienkę, TV, łóżka, 
stolik)

• 2 śniadania
• ubezpieczenie KL i NNW
• opiekę pilota
• zwiedzanie wg programu

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 2 noclegi w hotelu Premiere Classe (nowo-

czesny hotel na przedmieściach Paryża, pokoje wyposażone w 
łazienkę, TV, łóżka, stolik)

• 2 śniadania
• ubezpieczenie KL i NNW
• opiekę pilota
• zwiedzanie wg programu

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel Formule 1 799 zł 709 zł
hotel Premiere Classe 849 zł 759 zł

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 30. 04. 4. 05.
2 18. 06. 22. 06.
3 28. 06. 2. 07.
4 13. 08. 17. 08.
5 10. 09. 14. 09.
6 10. 10. 14. 10.
7 7. 11. 11. 11.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 30. 04. 4. 05.
2 18. 06. 22. 06.
3 28. 06. 2. 07.
4 13. 08. 17. 08.
5 10. 09. 14. 09.
6 10. 10. 14. 10.
7 7. 11. 11. 11.

Cena nie obejmuje: 
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.
Dopłata fakultatywna: 2 obiadokolacje + 140 zł. 
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

Cena nie obejmuje: 
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.
Dopłata fakultatywna: 2 obiadokolacje + 140 zł. 
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Niem-
cy do Francji. 
2 dzień: przyjazd do Paryża; zwiedzanie: wyspa La 
Cité - katedra Notre Dame, pałac Sprawiedliwości, Sainte-
Chapelle, Dzielnica Łacińska, Pantheon, zwiedzanie Luw-
ru - najsłynniejszego muzeum świata. Czas wolny. Rejs po 
Sekwanie. Nocleg. 
3 dzień: śniadanie, następnie dalsze zwiedzanie Paryża: 
Wieża Eiffla, Łuk Triumfalny i Pola Elizejskie, Pałac Inwali-
dów, Plac Concorde, Ogrody Tuileries, Opera Garnier, Plac 
Vandome, spacer po Montmartre - Plac Pigalle, Moulin 
Rouge, Plac du Tertre, Bazylika Sacre-Coeur. Czas wolny. 
Nocleg. 
4 dzień: śniadanie, CAŁODNIOWA ZABAWA w najpiękniej-
szym parku rozrywki w Europie. Wyjazd do Polski.
5 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

PARYŻ

www.indexpolska.com.pl

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel Premiere Classe 849 zł 759 zł

! ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU BILETU WSTĘPU 
DO EURODISNEYLANDU PRZY REZERWACJI OFERTY 
szczegóły na www.indexpolska.com.pl



cena od 1340 zł

ZAMKI NAD LOARĄ, WERSAL    PARYŻ

5

cena od 889 zł

BIURO PODRÓŻY

PROWANSJA + LAZUROWE WYBRZEŻE   FRANCJA

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 3 noclegi w hotelach** typu Premiere 

Classe (nowoczesne hotele, pokoje z łazienką, TV)
• 3 śniadania
• ubezpieczenie KL i NNW
• opiekę pilota
• zwiedzanie wg programu

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 29. 04. 4. 05.
2 28. 06. 3. 07.
3 10. 09. 15. 09.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 29. 04. 4. 05.
2 28. 06. 3. 07.
3 13. 08. 18. 08.

Cena nie obejmuje: kosztów wstępu do zwiedzanych 
obiektów oraz przejazdów komunikacją miejską, 
3 obiadokolacje + 210 zł 
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd do Francji. 
2 dzień: przyjazd do Paryża, zwiedzanie centrum histo-
rycznego Paryża, La Cité - najstarsza część i kolebka Paryża z 
katedrą Notre Dame i Saint Chapelle - największe witraże Euro-
py, dzielnica łacińska: ogrody luksemburskie, Panteon, Sorbo-
na, spacer przez ogrody Tuilieres do Luwru - dawny pałac kró-
lewski, a obecnie muzeum sztuki. Przejazd do hotelu, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd autokarem do Wersalu 
- zwiedzanie kompleksu pałacowego oraz spacer po ogro-
dach. Przejazd do Paryża pod Łuk Triumfalny (możliwość 
wyjścia na Łuk - panorama Paryża) i spacer po Champs 
Elysees reprezentacyjnej paryskiej alei, Hotel des Invalides z 
grobem Napoleona, Plac Trocadero, przejście pod Wieżę Eif-
fela - wyjazd na wieżę, czas wolny, rejs po Sekwanie. Nocleg. 
4 dzień: śniadanie, przejazd do Amboise, gdzie znajduje 
się jeden z najpiękniejszych i najważniejszych zamków w 
historii Francji wpisany na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO, związany z życiem Leonardo da Vinci. Imponująca 
budowla rozciąga się nad samym brzegiem Loary. Przejazd 
do Chenonceau - zwiedzanie renesansowego zamku jedy-
nego w swoim rodzaju „zamku na rzece”, spacer wysadzaną 
platanami aleją do ogrodów zamkowych, Chambord - 
„perły w koronie” króla Franciszka I. Zwiedzanie jednej z 
najpotężniejszych, a zarazem najpiękniejszych posiadłości 
królewskich we Francji. Przejazd do hotelu, nocleg.
5 dzień: śniadanie, zwiedzanie Blois: m.in. zamek, ulubio-
na rezydencja francuskich królów, spacer po mieście: malow-
nicza starówka, nabrzeże Loary, katedra St-Louis. Przyjazd do 
Orleanu - miasta o królewskich i republikańskich tradycjach, 
kojarzonego z postacią Joanny d’Arc. Zwiedzanie: Stare Mia-
sto, XVI-wieczny hotel Groslot, gotycka katedra Saint-Croix, 

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel Premiere Classe 959 zł 889 zł

PONAD 350.000 
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW   

Gdy myślimy o południowej Francji, 
przed oczami stają nam oszałamiają-
ce, wyraziste barwy błękitnego nieba, 
lazurowych wód Morza Śródziemnego 
i zieleni lasów piniowych. Wyobraża-
my sobie urokliwe, kamienne wioski i
małe miasteczka pełne zabytków prze-
szłości, ciche zatoczki pośród nadmor-
skich skał, a wszystko to osnute zapa-
chem lawendy i ziół. Wyobrażenia te 
najlepiej sprawdzić na miejscu.

PARYŻ I ZAMKI NAD LOARĄ – to połą-
czenie zwiedzania stolicy Francji - ko-
lebki kultury europejskiej i metropolii 
XXI wieku oraz wycieczki do przeszło-
ści - najważniejszych pałaców i zam-
ków doliny Loary. 

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w godzinach rannych. Przejazd przez Cze-
chy, Austrię, Włochy do Francji. 
2 dzień: przyjazd do Nicei. Spacer po centrum Nicei: pro-
menada Anglików biegnąca wzdłuż Zatoki Aniołów, przez 
ogrody Alberta I do Placu Massena. Wizyta na Starym Mie-
ście „Vieux Nice” z wąskimi uliczkami, malowniczymi fasada-
mi domów w stylu włoskim, spacer na wzgórze zamkowe 
„La Colline du Chateau”, z ruinami dawnego zamku i katedry. 
Czas wolny na plażowanie. Nocleg. 
3 dzień: śniadanie, przejazd do Kanionu Verdon, po-
łożonego w malowniczej Prowansji - monumentalnie wy-
rzeźbiony przez rwącą rzekę. Dwugodzinny rejs po jeziorze 
Saint Croix. Następnie odwiedzimy urokliwe prowansalskie 
miasteczko Moustiers St. Marie, które jest przyklejone do 
półkolistego skalnego urwiska. Nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do Grasse - światowej stoli-
cy perfum. Wizyta w wytwórni perfum Galimard. Wyjazd do 
Cannes - najsławniejszego miasta Riwiery Francuskiej: pro-
menada La Croisette, Pałac Festiwalowy, stary port. Nocleg.
5 dzień: śniadanie, przejazd na Półwysep Cap Ferrat. 
Zwiedzanie Villa Ephrussi de Rothschild i spacer po 7 egzo-
tycznych ogrodach. Przejazd do Księstwa Monako zwie-
dzanie: min. Pałac Książęcy z katedrą, Ogrody Egzotyczne oraz 
Muzeum Oceanograficzne. Wizyta w Monte Carlo słynącym 
ze wspaniałych kasyn i wyścigów Formule 1. Czas wolny w 
Ogrodach Japońskich księżnej Grace. Nocny przejazd do Polski.
6 dzień: przyjazd w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 3 noclegi w Hotelu** np. sieci Premiere
 Classe (pokoje 1, 2, 3 osob. z łazienkami i TV)
• 3 śniadania
• ubezpieczenie KL i NNW (TU Signal Iduna)
• opiekę pilota
• zwiedzanie wg programu

cena  
1 miejsca: 

pokój  
3 os.

pokój  
2 os.

hotel Premiere Classe
lub hotel** 1340 zł 1370 zł

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przejazdów metrem.

Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pokoju 
2 osobowym.

pomnik Joanny d’Arc. Czas wolny. W godzinach wie-
czornych wyjazd w drogę powrotną, nocny przejazd 
przez Niemcy.
6 dzień: przyjazd do Polski na miejsca wyjazdów w 
godzinach popołudniowych/wieczornych.
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RZYM  

WŁOCHY  WENECJA - ASYŻ - RZYM - WATYKAN
WŁOCHY - jeden z najważniejszych 
punktów na kulturowej mapie Euro-
py. To wyjątkowe miejsce, gdzie hi-
storia przypomina o sobie niemal na 
każdym kroku. Rzym, Wieczne Miasto 
- elegancki, wyrafinowany, a zarazem 
szalony - perfekcyjnie łączy bogatą 
przeszłość ze współczesną żywiołowo-
ścią, pochłaniając turystę bez reszty.

cena od 919 zł

cena od 989 zł

6

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Au-
strię. Nocny przejazd do Rzymu.
2 dzień: przyjazd do Rzymu. Zwiedzanie miasta - niewiel-
ki Plac Hiszpański wraz z uroczą fontanną Barcaccia oraz Scho-
dy Hiszpańskie, Plac di Trevi z zadziwiającą Fontanną di Trevi, 
Piazza Navona z Fontanną Czterech Rzek oraz Plac Wenecki z 
Ołtarzem Ojczyzny, Bazylika św. Jana na Lateranie Czas wolny. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Rzymu.
3 dzień: śniadanie. Przejazd do Castel Gandolfo - zna-
nego jako letnia rezydencja papieży, spacer po miejscowości, 
przejazd do Rzymu. Zwiedzanie: Koloseum - z zewnątrz, Fo-
rum Romanum centrum politycznego i towarzyskiego staro-
żytnego Rzymu z zewnątrz, Kapitol - najsławniejsze wzgó-
rze rzymskie, którego ukoronowaniem jest zaprojektowana 
przez samego Michała Anioła Piazza del Campidoglio. Czas 
wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
4 dzień: śniadanie. Wymeldowanie z hotelu. Przejazd do 
Watykanu, zwiedzanie Muzeów Watykańskich oraz Bazyliki 
Św. Piotra i Grot Watykańskich z grobowcami papieży. Zwie-
dzanie Bazyliki św. Pawła za Murami. Czas wolny. Wyjazd do 
Polski w godzinach wieczornych.
Dzień 5: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

RZYM - miasto siedmiu wzgórz, 
wieczne miasto, kolebka kultury, sto-
lica papiestwa - każde określenie jest 
właściwe. Plątanina wąskich uliczek 
wokół Panteonu kryje niezliczone ilo-
ści atrakcji, elegancka Piazza Navona, 
zachęca, aby bliżej poznać barok, a 
najświętsza świątynia Bazylika św. 
Piotra jest celem pielgrzymek z całego 
świata. Przyjedź i zobacz jak wspania-
łe i niesamowite miasto założyli Re-
mus i Romulus.

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów, barki do Wenecji oraz lokalnego przewod-
nika w Rzymie, taksy klimatycznej płatnej w hotelu.
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel **/*** 949 zł 919 zł

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 2 noclegi w hotelu **/***  

(w okolicach Rzymu)
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje
• ubezpieczenie KL i NNW
• opiekę pilota
• zwiedzanie wg programu

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Cze-
chy, Austrię do Włoch. 
2 dzień: przepłynięcie statkiem do Wenecji na Plac św. 
Marka, zwiedzanie: Bazylika św. Marka, Pałac Dożów, Wieża 
Zegarowa, Most Westchnień, spacer w kierunku Ponte Rial-
to. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Wyjazd do Asyżu, zwiedzanie: Bazy-
lika św. Franciszka i matki Boskiej Anielskiej, Piazza Comune.  
Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg w okolicy Rzymu.
4 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Rzymu: Koloseum, Fo-
rum Romanum, Capitol, Plac Wenecki, Panteon, Piazza Na-
vona, Plac Hiszpański ze słynnymi schodami hiszpańskimi, 
fontanna di Trevi. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.

5 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Watykanu: Plac i Ba-
zylika św. Piotra, Grób Jana Pawła II, Muzea Watykańskie z 
Kaplicą Sykstyńską. Zwiedzanie Rzymu: Bazylika św. Jana na 
Lateranie, Bazylika św. Pawła za Murami, Santa Maria Mag-
giore. Czas wolny. Wyjazd w kierunku Polski.
6 dzień: przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów, barki do Wenecji oraz lokalnego przewod-
nika w Rzymie, taxy klimatycznej płatnej w hotelu.
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel **/*** 1049 zł 989 zł

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 3 noclegi w hotelu **/***  

(1 nocleg w okolicach Rimini, 2 w okolicach Rzymu)
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje
• ubezpieczenie KL i NNW
• opiekę pilota
• zwiedzanie wg programu

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 29. 04. 4. 05.
2 17. 06. 22. 06.
3 27. 06. 2. 07.
4 12. 08. 17. 08.
5 9. 09. 14. 09.
6 9. 10. 14. 10.
7 6. 11. 11. 11.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 30. 04. 4. 05.
2 18. 06. 22. 06.
3 28. 06. 2. 07.
4 13. 08. 17. 08.
5 10. 09. 14. 09.
6 10. 10. 14. 10.
7 7. 11. 11. 11.

WYJAZD NA KANONIZACJĘ
już od 929 zł

szczegóły na: www.indexpolska.com.pl



WŁOCHY POŁUDNIOWE - śródziemnomor-
ska Dolce Vita, ojczyzna artystów, skarbni-
ca zabytków, malownicza kraina rozgrzana 
życiodajnym słońcem. Każda mała wioska 
lub miasto, ulokowane w krajobrazie kli-
fów i piaszczystych plaż zachęca do chwili 
odpoczynku. 

TOSKANIA  WŁOCHY

wypoczynek + zwiedzanie  POŁUDNIOWE  WŁOCHY

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy do Włoch.
2 dzień: Przyjazd do Sieny. Zwiedzanie Piazza del Campo, 
Pałac Miejski (Palazzo del Comune) z wieżą Torre del Mangia, 
plac Piazza Duomo z majestatyczną Katedrą w stylu romań-
sko-gotyckim. Spacer po rynku w kształcie muszli oraz zauł-
kach starego miasta, przejazd na obiadokolację i nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd do Lukki, zwiedzanie - Plac 
amfiteatru, ulica handlowa via Fillungo, Piazza Napoleone, 
mury obronne miasta, średniowieczne wieże Giunigi i Ore. 
Przejazd do Pizy. W programie zwiedzania: Campo dei Mira-
coli (Pola Cudów) z katedrą, koliste Baptysterium oraz słynna 
Krzywa Wieża (oglądana z zewnątrz). Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie. Zwiedzanie San Gimignano - miasta, 
zwanego „Manhattanem średniowiecza” m in. słynne kamien-
ne wieże San Gimignano, Forteca. Przejazd do Monteriggio-
ni - spacer po miasteczku, podziwianie architektury, którą 
opisywał Dante Alighieri w „Piekle“ Boskiej Komedii. Wyjazd 
do serca Toskanii, Regionu Chianti słynącego z wybornych win. 
Krótkie zwiedzanie miejscowości Greve In Chianti i Radda In 
Chianti, miejscowości uważanej za stolicę Chianti. Wizyta w 
winnicy z możliwością zakupu i degustacji win, miejscowego 
chleba, oliwy i innych specjałów. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie. Przejazd do Florencji kolebki rene-
sansu. Wjazd na taras widokowy z Placem Michała Anioła. 
Zwiedzanie centrum - Kościół Santa Croce - Św. Krzyża. Na-
stępnie Piazza Signoria, przy którym stoją Galeria Uffizi oraz 
słynny Palazzo Vecchio, gotycka Katedra Santa Maria del 
Fiore, Wieża Giotta i Baptysterium. W programie zwiedzania 
również- Ponte Vecchio zwany Mostem Złotników. Czas wol-
ny. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
6 dzień: przyjazd do Polski około południa.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 3 noclegi w hotelu ***  

(pokoje 2, 3-os.)
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje
• ubezpieczenie SIGNAL IDUNA TRAVEL
• opiekę pilota
• zwiedzanie wg programu

Bogactwo i piękno Toskanii są nie-
mal nie do opisania. Przyroda - od 
szczytów Alp Apuańskich po wydmy 
Maremmy, od dzikiej Lunigiany do 
idyllicznej Val d”Orcia - też stanowi 
nie lada wyzwanie narracyjne. Do 
tego wszystkiego uroki winnic i kuch-
ni sprawiają, ze podróż do Toskanii to 
niezapomniana przygoda.

cena  
1 miejsca: 

pokój  
3 os. 

pokój  
2 os.

hotel*** 1040 zł 1080 zł 

cena od 1040 zł

cena od 1749 zł

BIURO PODRÓŻY

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów, biletów na komunikację miejską, opłat za 
miejscowych przewodników, opłat wjazdowych do 
miast, opłat klimatycznych w hotelach. 
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

PONAD 350.000 
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW   KATOWICE, ul. Stawowa 5/7   •   tel. 032/781 83 41   •   www.indexpolska.com.pl

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 29. 04. 4. 05.
2 17. 06. 22. 06.
3 27. 06. 2. 07.
4 12. 08. 17. 08.
5 9. 09. 14. 09.
6 9. 10. 14. 10.
7 6. 11. 11. 11.
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TERMINY
WYJAZD POWRÓT CENA

1 30. 04. 08. 05. 1850 zł
2 01. 07. 09. 07. 1799 zł
3 28. 07. 05. 08. 1799 zł
4 11. 09. 19. 09. 1749 zł

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 2 noclegi w hotelu**/*** w okolicach Rzymu,
• 4 noclegi w hotelu*** nad Morzem Tyrreńskim (pokoje 

2, 3 osobowe z łazienkami),
• wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL i NNW.

DODATKOWO PŁATNE: 
Bilety wstępu, przewodnicy miejscowi, komunikacja 
miejska, napoje do obiadokolacji, wycieczki fakulta-
tywne, taksa klimatyczna. Dopłata do pokoju 1 os. 
- 490 zł

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd 
przez Czechy, Austrię. 
2 dzień: przyjazd do stolicy Toskanii - FLORENCJI, zwie-
dzanie: Piazza del Duomo i Katedra Santa Maria del Fiore, 
Baptysterium, Piazza della Signoria i Palazzo Vecchio, Gale-
ria Uffizi, słynny most złotników Ponte Vecchio, czas wolny. 
Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do RZYMU. Zwiedzanie 
Wiecznego Miasta - spacer traktem historycznym: Colos-
seum, Fori Imperiali, Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenec-
ki, Panteon, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie. WATY-
KAN: zwiedzanie Bazyliki Św. Piotra. Obiadokolacja, nocleg. 
4 dzień: śniadanie, wyjazd w kierunku Zatoki Neapoli-
tańskiej. Przejazd na MONTE CASSINO, wizyta w Opactwie 
Benedyktynów - zwiedzanie klasztoru św. Benedykta oraz 
katedralnych dziedzińców. Przejazd na cmentarz żołnierzy 
gen. Andersa. Przejazd do NEAPOLU - zwiedzanie: Galeria 
Umberta I, Palazzo Reale, Zamek Książąt Aragońskich i An-
degaweńskich, Zamek na Jajku, dzielnica Santa Lucia, port 
Mergellina, promenada Caracciolo. Sesja zdjęciowa na Pół-
wyspie Posillipo - piękna panorama na całą Zatokę. Przejazd 
do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, przejazd do starożytnego miasta w 
POMPEJACH - zwiedzanie ruin z lokalnym przewodnikiem. 
Wyjazd autokarem na WEZUWIUSZ - parking górny, następ-
nie indywidualny spacer do krateru. Obiadokolacja, nocleg.
6-7 dzień: pobyt wypoczynkowy w hotelu*** w miej-
scowości nad MORZEM TYRREŃSKIM. Śniadania i obiado-
kolacje, opieka rezydenta, możliwość plażowania oraz sko-
rzystania z wycieczek fakultatywnych, np.: wyspa Capri (ok. 
69 EUR), Costiera Amalfitańska: Sorrento, Positano, Amalfia 

(ok. 39 EUR). Podane ceny są orientacyjne, wycieczki 
organizowane są przy min. 20 uczestnikach.
8 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. 
Przejazd do NEAPOLU - zwiedzanie: Galeria Umberta 
I, Palazzo Reale, Zamek Książąt Aragońskich i Andega-
weńskich, Zamek na Jajku, dzielnica Santa Lucia, port 
Mergellina, promenada Caracciolo. Sesja zdjęciowa na 
Półwyspie Posillipo - piękna panorama na całą Zatokę. 
Wyjazd w drogę powrotną do kraju.
9 dzień: przyjazd do Polski w godz. popołudn.



cena od 489 zł

PRAGA

CZESKIE ZAMKI

cena od 579 zł

DZIAŁAMY JUŻ 
OD 1994 ROKU !8

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Pragi. 
Zwiedzanie Starego Miasta: Kościół św. Mikołaja, Pałac Golz-
-Kińskych, Gotycki Kościół Marii Panny, Pomnik Jana Husa. 
Karolinum - pierwszy Uniwersytet w Europie Środkowej. 
Przejście Drogą Królewską pod Bramę Prochową. Czas wol-
ny; nocleg.
2 dzień: śniadanie. Zwiedzanie miasta: Klasztor na 
Strachowie, Loreta z kopią domu Marii Panny i Kościołem 
Narodzenia Chrystusa, plac Hradczański - uroczysta odprawa 
warty przed Pałacem Prezydenckim, Katedra św. Wita, Za-
mek Królewski, Złota Uliczka, wieża Dalibora; Mała Strana; 
ogrody Wallensteina. Kościół św. Mikołaja, most Karola. Czas 
wolny, rejs statkiem po Wełtawie. Nocleg.
3 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Starego Miasta. Spacer 
po dzielnicy żydowskiej: cmentarz, Ratusz i Synagoga. Zwie-
dzanie Nowego Miasta, spacer po Placu Wacława, Muzeum 
Narodowe, U Fleku. Czas wolny. Wyjazd do Polski.
Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/rannych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 2 noclegi  

(hotel **/*** - pokoje z łaz. lub typu studio)
• 2 śniadania
• ubezpieczenie KL i NNW
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota

cena  
1 miejsca: 

pokój  
3 os. 

pokój  
2 os.

hotel 
w Pradze 519 zł 549 zł 

hotel  
pod Pragą 489 zł 519 zł

Fakultatywnie: 2 obiadokolacje - 75 zł

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów, rejsu po Wełtawie. 
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 1. 05. 3. 05.
2 19. 06. 21. 06.
3 15. 08. 17. 08.
4 12. 09. 14. 09.
5 11. 10. 13. 10.
6 8. 11. 10. 11.

PRAGA - stolica naszych południo-
wych sąsiadów, nie bez przyczyny na-
zywana jest „Złotą Pragą”. Wspaniały 
klimat tego miasta to efekt harmonii 
między Pragą romańską, gotycką, 
barokową, a  współczesną, a także 
zamiłowanie jej mieszkańców i tych, 
którzy do niej przybywają, do najlep-
szego napoju o barwie bursztynu.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Telca 
- stara, królewska twierdza wodna, założona w XIII wie-
ku - renesansowy pałac z angielskim parkiem. Jindrichuv 
Hradec - zwiedzanie pawilonu muzycznego, czarnej kuchni. 
Czas wolny. Nocleg.
2 dzień: śniadanie. Zamek Orlik nad Wełtawą - pier-
wotnie gotycki zamek, rozbudowany w renesansowym 
stylu. Park angielski; rejs po zalewie Orlickim do gotyckiego 
zamku Zvikov - jednej z zachowanych rezydencji Przemy-
ślidów, położonego w pięknym miejscu nad Zalewem Orlik.
Przejazd do Czeskich Budziejowic - zwiedzanie browaru. 
Czas wolny. Nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd do zamku Hluboka. Prze-
jazd do miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO - Czeski Krumlov. Zwiedzanie pięknie 
położonego Starego Miasta oraz drugiego co do wielkości 
zamku w Czechach. Wyjazd do Polski.
3/4 dzień: powrót do Polski w godzinach nocnych/ran-
nych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 2 noclegi (hotel**)
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje
• ubezpieczenie KL i NNW
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota

cena  
1 miejsca: 

pokój  
3 os. 

pokój  
2 os.

hotel ** 579 zł 599 zł 

Cena nie obejmuje: 
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 1. 05. 3. 05.
2 19. 06. 21. 06.
3 15. 08. 17. 08.
4 12. 09. 14. 09.
5 11. 10. 13. 10.
6 8. 11. 10. 11.

CZECHY to nie tylko piwo, knedliki, Ka-
rel Gott i dobry wojak Szwejk. Państwo 
to jest jedną z najbliższych nam krain 
o niezwykłych walorach zabytkowych 
i przyrodniczych. To kraj z bogatż histo-
rią, ciekawą przyrodą; kraj rozbrzmie-
wający śpiewem i  muzyką, ujmujący 
gościnnością i humorem mieszkańców. 
Wśród dwunastu miejsc wpisanych na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
są również i Czeskie Zamki...



BUDAPESZT - miasto dziesięciu wzgórz, 
często nazywane „Perłą Dunaju”. Jest mia-
stem, gdzie na każdym kroku spotyka się 
coś zaskakującego: zabytki o  wielowieko-
wej historii, gwarne bulwary, romantyczne 
zaułki, eleganckie restauracje, nastrojowe 
winiarnie, kafejki i cukiernie.

WIEDEŃ z BRATYSŁAWĄ łączy „modra 
wstęga Dunaju”. Zapraszamy do zwiedze-
nia i porównania tych dwóch stolic. Obraz 
statecznego Wiednia, pełnego historycz-
nych zabytków widoczny jest w każdym 
punkcie tego miasta. Tych, którzy jednak 
pragną poznać coś nowego zapraszamy do 
Bratysławy, która nie została jeszcze odkry-
ta przez masową turystykę.

cena od 529 zł

BIURO PODRÓŻY
PONAD 350.000 
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW   

BRATYSŁAWA  WIEDEŃ

SZENTENDRE  BUDAPESZT

cena od 479 zł

9

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 1. 05. 3. 05.
2 19. 06. 21. 06.
3 15. 08. 17. 08.
4 12. 09. 14. 09.
5 11. 10. 13. 10.
6 8. 11. 10. 11.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Sło-
wację. Zwiedzanie Bratysławy: Stare Miasto, kościół św. 
Marcina, zamek, wieża Michalska, Teatr. Czas wolny. Nocleg.
2 dzień: śniadanie. Wyjazd do Wiednia, zwiedzanie: 
Ringstrasse, Plac Marii Teresy z Muzeami Historii Naturalnej 
i Historii Sztuki, Hofburg, ul. Graben - kolumna św Trójcy, 
kościół św Piotra, katedra św. Stefana, Opera. Czas wolny. 
Nocleg.
3 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Wiednia: Kahlenberg - 
panorama miasta, Schönnbrunn - letnia rezydencja cesar-
skiej rodziny Habsburgów, spacer po ogrodach: Glorietta, 
fontanna Neptuna, palmiarnia, motylarnia, ruiny rzymskie. 
Przejazd na Prater. Czas wolny. Wyjazd do Polski. 
Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/rannych.
ZAKWATEROWANIE: 
Oekotel - hotel o standardzie** położony na przedmieściach 
Wiednia, posiada pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienkami i TV 
lub inny hotel** na przedmieściach Wiednia.
Hotel** w Czechach - hotel, położony w Czechach, posiada 
pokoje z łazienkami oraz studia (na 2 pokoje wspólna łazien-
ka), np. hotel*** Krystal w Hodoninie.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 2 noclegi (hotel** lub penzion** - pokoje 

z łazienką lub typu studio)
• 2 śniadania
• ubezpieczenie KL i NNW
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota

cena  
1 miejsca: 

pokój  
3 os. 

pokój  
2 os.

Oekotel** 
w Wiedniu 529 zł 559 zł

hotel**   
w Czechach 479 zł 509 zł 

Fakultatywnie: 2 obiadokolacje: +100 zł - hotel w 
Czechach, +110 zł - hotel w Wiedniu.

Cena nie obejmuje: biletów wstępu, lokalnych przewodni-
ków - opłata obligatoryjna, przejazdów metrem. 
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację 
do Budapesztu. Zwiedzanie miasta: Plac Bohaterów - najpięk-
niejszy plac stolicy, Park Miejski, Zamek Vajdahunyad - bajkowa 
budowla nad brzegiem jeziora, Szechenyi Fürdo - kompleks ba-
senowy, dzielnica ambasad, przejazd autokarem aleją Andras-
siego - najbardziej reprezentacyjną ulicą miasta - Opera, Instytut 
Goethego, Pałac Dreschlera, Plac Oktogon. Parlament, spacer do 
placu Vörösmarty, Bazylika św. Stefana - największa świątynia 
Budapesztu, przejazd do hotelu. Czas wolny. Nocleg.
2 dzień: śniadanie. Zwiedzanie: wzgórze zamkowe, kościół 
koronacyjny króla Macieja pw. NMP, Baszta Rybacka. Stare 
kamieniczki Budy, Zamek Królewski - trzykrotnie niszczony 
i odbudowywany. Przejazd na Wzgórze Gellerta, z którego 
roztacza się przepiękny widok - Cytadela, mosty na Dunaju. 
Czas wolny na Vaci utca - najbardziej reprezentacyjny deptak 
miasta z mnóstwem straganów z pamiątkami i zabytkową 
halą targową Vásárcsarnok, powrót do hotelu, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Wykwaterowanie, możliwość skorzy-
stania z basenów termalnych (ok. 3 godz.), dalsze zwiedzanie 
Budapesztu. Przejazd na Wyspę Małgorzaty - z najpiękniej-
szymi parkami w Budapeszcie, stanowiącymi zielone płuca 
stolicy Węgier. Przejazd do Szentendre - malowniczego mia-
steczka położonego na zboczach naddunajskich wzgórz. Spa-
cer po centrum oraz zwiedzanie jedynego w Europie Muzeum 
Marcepanu Wyjazd do Polski. 
Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/rannych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 2 noclegi (hotel **/*** - pokoje z łazienkami)
• 2 śniadania
• ubezpieczenie KL i NNW
• opiekę pilota
• zwiedzanie wg programu

cena  
1 miejsca: 

pokój  
3 os. 

pokój  
2 os.

hotel**/*** 529 zł 559 zł 
Fakultatywnie: 2 obiadokolacje - 100 zł, 1 obk. - 50 zł

Cena nie obejmuje: Wieczoru Węgierskiego All incluisve 
+ 110 zł, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu 
po Dunaju (+ baseny termalne ok. 4500 HUF).
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 1. 05. 3. 05.
2 30. 05. 1. 06.
3 15. 08. 17. 08.
4 13. 09. 15. 09.
5 12. 10. 14. 10.
6 9. 11. 10. 11.

WIECZÓR 
WĘGIERSKI 
All incluisve 

+ 110 zł



DZIAŁAMY JUŻ 
OD 1994 ROKU !

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w godzinach wieczornych, przejazd nocny 
przez Niemcy.
2 dzień: w godzinach rannych przyjazd na przeprawę 
promową w Rostoku, zaokrętowanie na promie, przeprawa 
morska do duńskiego portu w Gedser (prom płynie ok. 2 go-
dzin),przejazd wyspami duńskimi do stolicy Danii. Zwiedzanie 
Kopenhagi - m.in. Syrenka Kopenhaska, Cytadela, fontanna 
Gefion, zmiana warty przy Pałacu Królewskim Amalienborg, 
kościół Marmurowy, ratusz miejski, pomnik Andersena, 
dzielnica portowa Nyhaven. Spacer ulicą Stroger, znaną m.in. 
z najmodniejszych sklepów. Fakultatywnie rejs kanałami Ko-
penhagi oraz wizyta w browarze Carlsberg połączona z degu-
stacją piwa, lub wizyta w Ogrodach Tivoli - parku rozrywki w 
centrum Kopenhagi, nocleg. 
3 dzień: Śniadanie, Przejazd do Roskilde - zwiedzanie: Mu-
zeum Łodzi Wikingów. Przejazd przez Storebelt - najdłuższy most 
wiszący w Europie - do Odense. Zwiedzanie miejsca urodzenia 
Hansa Christiana Andersena, domu i muzeum pisarza, spacer 
urokliwymi wąskimi uliczkami miasta, nocleg.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• przeprawę promową
• 2 noclegi w hotelu **/*** 
• 2 śniadania
• ubezpieczenie KL i NNW, bagaż
• opiekę pilota
• zwiedzanie wg programu

cena 1 miejsca: pokój 2 os. pokój 3 os.

hotel **/*** 1259 zł 1209 zł

Szerokie plaże nad Morzem Północ-
nym, bajkowe pejzaże Fionii, suro-
we piękno Wysp Owczych, kurorty 
Bornholmu. Do tego urzekająca 
swobodną atmosferą, zabytkami i 
muzeami Kopenhaga i kawał świet-
nego rocka na festiwalu w Roskilde. 
Na dzieci w każdym wieku (od kilku 
do kilkudziesięciu lat) czeka słyn-
ny Legoland, a powrót w baśniowy 
świat dzieciństwa zapewnia wypra-
wa do miejsc związanych z Ander-
senem.

Cena nie obejmuje: kosztów wstępów oraz przejaz-
dów komunikacją miejską i ewentualnych przewodni-
ków lokalnych ok 20 € i ok 650 DKK.  
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

10

DANIA  KOPENHAGA, LEGOLAND

RUMUNIA  TRANSYLWANIA

cena od 1209 zł

cena od 839 zł

4 dzień: śniadanie. Całodzienna zabawa w Lego-
landzie - krainie klocków LEGO. Legoland proponuje 
wiele różnorodnych atrakcji m. in. Miniland (naj-
ważniejsze obiekty architektoniczne świata - Statua 
Wolności, Wieża Eiffla - zbudowane są z klocków), lot-
nisko z samolotami kolejka wokół parku, mni łodzie, 
diabelski młyn, wieża widokowa, zjeżdżalnie wodne, 
a także OCEANARIUM i KINO 4D, szkoła nauki jazdy dla 
dzieci. Przy każdej atrakcji, wydzielono obszar, gdzie 
dzieciaki mogą bawić się klockami. Alternatywnie - 
zwiedzanie zamku Koldinghaus w Kolding - dawnej 
siedziby królów Danii. Wyjazd do Polski w godzinach 
wieczornych.
5 dzień: przyjazd do Polski w godzinach rannych.

RUMUNIA - Transylwania kojarzona 
jest z zamczyskami, duchami i wampi-
rami... ale to także wysokie góry, piękne 
krajobrazy, a także najlepiej zachowane 
średniowieczne miasta Europy. Wielo-
narodowe dziedzictwo kulturowe Sied-
miogrodu jest widoczne w strojach lu-
dowych, architekturze, kuchni, muzyce 
i festiwalach. Znakiem rozpoznawczym 
Transylwanii są wina i wyszukane trun-
ki: palinca, horinca i Rachie. 

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. 
2 dzień: Przyjazd do Alba Iulia - Twierdza Alba Karo-
lina, cerkiew, Biblioteka, Sala Zjednoczenia, Uniwersytet, 
renesansowy pałac. Przejazd do Sibiu - starówka, magistrat 
Stary Ratusz, most Kłamców, i schody Fingerling, plac Huep, 
kościół ewangelicki, Prawosławna Cerkiew Metropolitalna, 
obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Sinaia - zwiedzanie pałacu Peles. Na-
stępnie zwiedzanie zamku chłopskiego w Râşnov. Przejazd 
do Brasova - rynek wraz z ratuszem, Cerkiew prawosławna, 
cerkiew św Mikołaja, mury miejskie kościół św. Bartłomieja, 
Czarny Kościół. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Bran - zwiedzanie XIV w. Białego 
Zamku - zamek Drakuli. Przejazd do Sighisoara - Wieża 
Zegarowa, Kościół na Wzgórzu, Kościół Klasztorny, Schody 
Szkolne, Dom Drakuli, Dom rodzinny Hermana Obertha, 
Mury i Baszty obronne, obiadokolacja, nocleg. 
5 dzień: śniadanie, zwiedzanie kopalni soli w Turdzie. 
Wyjazd w drogę powrotną.
6 dzień: powrót w godzinach porannych.

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel **/*** 899 zł 859 zł

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 3 noclegi w hotelu **/*** (pokoje z łazienkami)
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje
• opiekę pilota
• ubezpieczenie KL i NNW

Cena nie obejmuje: 
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz lokal-
nych przewodników ok. 140 RON (1 RON = ok 1 zł ).
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 30. 04. 4. 05.
2 28. 06. 2. 07.
3 13. 08. 17. 08.
4 19. 09. 23. 09.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 29. 04. 4. 05.
2 28. 06. 3. 07.
3 13. 08. 18. 08.
4 19. 09. 24. 09.



cena od 1039 zł

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Zwiedzanie Berlina: 
Dzielnica rządowa z Reichstagiem i pomnikiem zwycięstwa 
Siegessaule. Pomnik Holocaustu poświęcony pamięci sześciu 
milionów żydowskich ofiar hitlerowskiej Trzeciej Rzeszy. Plac 
Poczdamski - jeden z największych i najruchliwszych placów w 
centralnym Berlinie. Trakt spacerowy Unter den Linden - Uni-
wersytet Humboldta, Opera Berlińska oraz Neue Wache - Po-
mnik Nieznanego Żołnierza. Katedra berlińska - protestancki ko-
ściół z przełomu XIX i XX wieku. Muzeum Pergamonu ze słynnym 
ołtarzem z Pergamonu oraz babilońską bramą Isztar. Nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Poczdamu. Zwiedzanie: 
Pałac Sanssouci - Fryderyka II (wpisany na Listę UNESCO). Ce-
cilienhof - miejsce podpisania Układu Poczdamskiego. Powrót 
do Berlina. Przejazd ulicą Ku’damm (tzw. berlińskimi Polami 
Elizejskimi) z KaDeWe - słynnym domem towarowym. Kościół 
Pamięci Cesarza Wilhelma z nietypowo zachowaną wieżą. Check-
point-Charlie -  najsłynniejsze przejście graniczne oraz East Side 
Gallery - jeden z niewielu zachowanych kawałków wewnętrzne-
go odcinka Muru Berlińskiego. Nocleg. 
3 dzień: przejazd do Tropical Island w Krausnick (dla chęt-
nych możliwość zostania w Berlinie - samodzielne zwiedzanie 
i czas wolny). Wypoczynek w największym tropikalnym parku 
rozrywki w Europie. Jest tam wszystko co tropikalne: lśniąca, 
biała, piaszczysta plaża, największy na świecie las tropikalny pod 
dachem, lazurowa laguna (www.tropical-island.de). Wyjazd do 
Polski.
Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/rannych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 2 noclegi: Motel24 (nowoczesny hotel na przed-

mieściach, posiada pokoje1, 2 os., wyposażone w łóżka, 
umywalkę stolik oraz TV, wygodne łazienki znajdują się na 
korytarzu) lub hotel Ibis (nowoczesny hotel na przed-
mieściach, pokoje 1, 2 lub 3 os., wyposażone w łóżka, łazienkę, 
stolik oraz TV)

• ubezpieczenie KL i NNW
• opiekę pilota
• zwiedzanie wg programu

cena 1 miejsca: pokój 2 os.

hotel Formule 1 489 zł
hotel **/*** 559 zł 

Fakultatywnie: 2 śniad. - 70 zł, 2 obiadokol. - 120 zł

cena od 489 zł

BERLIN to metropolia kultury i no-
wych trendów, przyciągająca gości z 
całego świata. Niepowtarzalną, fascy-
nującą atmosferę tego miasta, tworzą 
renomowane muzea, galerie sztuki, 
teatry, imprezy kulturalne, zasługują-
ce na miano wydarzeń światowej kul-
tury, a także zaskakująca subkultura z 
jej legendarnym życiem nocnym. Cza-
rującą atmosferę Poczdamu, leżące-
go vis-á-vis Berlina, najlepiej poznać 
podczas zwiedzania, zaliczanych do 
UNESCO, przepięknych pałaców rezy-
dencji Sanssouci.

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. 
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

BIURO PODRÓŻY

POCZDAM - TROPICAL ISLAND  BERLIN

ZAMKI BAWARSKIE

11PONAD 350.000 
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW   

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 1. 05. 3. 05.
2 19. 06. 21. 06.
3 15. 08. 17. 08.
4 12. 09. 14. 09.
5 11. 10. 13. 10.
6 8. 11. 10. 11.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 3 noclegi w pensjonacie (pokoje  

z łazienkami)
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje
• ubezpieczenie KL I NNW
• opiekę pilota
• zwiedzanie wg programu

cena  
1 miejsca: 

pokój  
3 os. i 4 os. 

pokój  
2 os.

hotel ** 1039 zł 1079 zł 

BAWARIA urzeka turystów zabytkowymi 
miastami, stolicą Monachium - „światową 
metropolią o wielkim sercu”, baśniowymi 
zamkami i alpejskimi wioskami, stanowi 
także w potocznym odczuciu kwintesencję 
Niemiec: mężczyźni z kuflami piwa, w krót-
kich spodenkach, kapusta i kiełbaski czy 
krowy z dzwoneczkami.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd nocny przez 
Niemcy do Monachium.
2 dzień: zwiedzanie Monachium: Park Olimpijski, wjazd 
na Olympiaturm - wieżę olimpijską, następnie zwiedzanie 
monachijskiej starówki, wizyta m.in. w słynnym Frauenkir-
che - Kościele Mariackim, Kolumna Mariacka, Nowy i Stary 
Ratusz, Odeonsplatz - miejsce puczu hitlerowskiego, Kościół 
Teatynów, Rezydencja Książąt i Królów Bawarskich, gmach 
Bawarskiej Opery Narodowej, najbardziej znana piwiarnia 
na świecie - Hofbräuhaus, Zwiedzanie Muzeum BMW, czas 
wolny na monachijskiej starówce. Obiadokolacja, Nocleg.
3 dzień: śniadanie. Wyjazd do Fussen - zwiedzanie 
starego miasta, przejazd do zamków: Neuschwanstein - 
inspiracji dla twórców bajkowego pałacu W. Disneya i Ho-
henschwangau - odbudowanego po zniszczeniach z okresu 
wojen napoleońskich przez ojca Ludwika - Maksymiliana II. 
Wieskirche - zwiedzanie rokokowego kościoła. Obiadokola-
cja. Nocleg.
4 dzień: śniadanie. Przejazd do Linderhof - zwiedzanie 
Zamku Ludwika II -jednego z trzech zamków króla Ludwi-
ka II. Przejazd do Ettal - możliwość zakupu miejscowych 
wyrobów winiarskich i piwowarskich oraz wyśmienitych 
likierów Ettaler Klosterlikör wyrabianych od setek lat przez 
mieszkających tutaj Benedyktynów. Przejazd do Garmish 
Partenkirschen - panorama Alp, obiekty olimpijskie, dla 
chętnych wjazd kolejką na najwyższy szczyt Alp Bawarskich 
- Zugspitze (2962 m n.p.m ). Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie. Przejazd do Prien, rejs statkiem po 
Jeziorze Chiemsee na Wyspę Herreninsel, spacer do Zamku 
Herrenchiemsee - ostatniego wielkiego przedsięwzięcia 
Ludwika II w którym mieszkał krótki czas tuż przed swoją 

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 29. 04. 4. 05.
2 28. 06. 3. 07.
3 13. 08. 18. 08.

4
19. 09. 24. 09.
Oktoberfest: + 50 zł

Cena nie obejmuje: biletów wstępu.   
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

śmiercią. Czas wolny. Wyjazd do Polski.
6 dzień: przyjazd do Polski w godzinach poran-
nych.



LWÓW  ZAMKI ZŁOTEJ PODKOWY 

WILNO  TROKI 
WILNO to dziś prawdziwa metropo-
lia ze wspaniałymi zabytkami, sanktu-
arium Matki Boskiej Ostrobramskiej, im-
ponującym zabytkowym kompleksem 
uniwersytetu, uroczymi zaułkami, ma-
lowniczą Wilią - należące bez wątpienia 
do najpiękniejszych miast świata.

cena od 509 zł

cena od 549 zł

DZIAŁAMY JUŻ 
OD 1994 ROKU !

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów oraz lokalnych przewodników - ok. 140 UAH .
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

Lwów to miasto, w którym na każdym 
kroku natknąć się można na ślady 
dawnej polskości. Język polski w swej 
szczególnej odmianie, jaką jest gwara 
lwowska, jest wciąż w powszechnym 
użyciu. W  przeszłości w mieście tym 
mieszkało wielu wybitnych Polaków, 
takich jak Maria Konopnicka, Gabrie-
la Zapolska, Adam Grottger. O tym, 
że znany slogan „Nie ma jak Lwów” 
jest wciąż aktualny przekonują liczne 
rzesze naszych rodaków pragnących 
odwiedzić miejsce znane dotąd tylko 
z podręczników historii.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do 
Lwowa. Zwiedzanie miasta: rynek, Ratusz Lwowski, cztery 
Empirowe studnie, cerkiew Wołoska ze słynną wieżą Kor-
niaktowską, kościół Dominikanów, katedra Ormiańska. Czas 
wolny. Nocleg.
2 dzień: śniadanie. Przejazd i zwiedzanie zamków Złotej 
Podkowy: Olesko - miejsce narodzin Jana III Sobieskiego, 
bogata ekspozycja obrazów, rzeźby, przedmiotów sztuki 
użytkowej; Podhorce - zamkowy kompleks obronny - re-
zydencja rodów Koniecpolskich, Rzewuskich, Sanguszków; 
Złoczów - rezydencja Jana III Sobieskiego, Chiński Pałac. 
Czas wolny. Nocleg
3 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Lwowa: Stara Prochow-
nia, Klasztor Karmelitów, Pałac Biskupi, Pałac Hrabiny Potoc-
kiej, cmentarz Łyczakowski (mogiły m.in. M. Konopnickiej, 
G. Zapolskiej) i Orląt Lwowskich, wały Hetmańskie. Czas 
wolny. Wyjazd do Polski.
Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/rannych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 2 noclegi w hotelu **/***  
• 2 śniadania
• ubezpieczenie KL i NNW
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel **/*** 549 zł 509 zł
Fakultatywnie: 2 obiadokolacje - 80 zł

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Wilna.  
Zwiedzanie miasta - cmentarz na Rossie, panorama miasta 
ze Wzgórza Trzech Krzyży. Spacer po Starym Mieście wpisa-
nym na Listę UNESCO. Nocleg.
2 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Wilna - stolicy Litwy. 
Zamek Górny z basztą Giedymina, rynek Starego Miasta, 
ratusz, pomnik Adama Mickiewicza, kościół św. Anny, ko-
ściół Bernardynów, kościół św. Jana, kościół św. Kazimierza. 
Zwiedzanie: kaplica w Ostrej Bramie ze słynnym obrazem 
Matki Boskiej Ostrobramskiej, Muzeum Adama Mickiewi-
cza, kościół św. Piotra i Pawła, archikatedra św. Stanisława, 
Uniwersytet Wileński, kościół św. Teresy, cerkiew Świętego 
Ducha. Czas wolny. Nocleg. 
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Trok 
- zwiedzanie średniowiecznego zamku mającego opinię 
najbardziej fotogenicznego zamku w krajach nadbałtyckich. 
Czas wolny. Wyjazd do Polski.
4 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/ran-
nych.

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os. 

pokój  
3 os.

hotel **/*** 579 zł 549 zł
Fakultatywnie: 2 obiadokolacje - 90 zł

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiek-
tów oraz lokalnych przewodników - ok. 80-100 LT.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 2 noclegi w hotelu **/***
• 2 śniadania
• ubezpieczenie KL i NNW
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota

12

Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 1. 05. 3. 05.
2 19. 06. 21. 06.
3 15. 08. 17. 08.
4 12. 09. 14. 09.
5 11. 10. 13. 10.
6 8. 11. 10. 11.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 1. 05. 3. 05.
2 19. 06. 21. 06.
3 15. 08. 17. 08.
4 12. 09. 14. 09.
5 11. 10. 13. 10.
6 8. 11. 11. 11.



cena 1889 zł

Nie bez przyczyny rosyjskie słowa „czer-
wony” i „piękny” brzmią niemal iden-
tycznie. Krajobraz sowiecki malowany 
był głównie czerwienią, nie inaczej wy-
glądała więc stolica - od strojów tance-
rzy ludowych, poprzez mury Kremla, 
Armię Czerwoną i Plac Czerwony. Hi-
storia jest w tym czerwonym mieście 
wszechobecna - kryje się w katedrach, 
podziemnych przejściach, a nawet naj-
skromniejszych budynkach. 

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2, 3 os.

hotel 1889 zł

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 5 noclegów (pokoje z łazienkami)
• 5 śniadań, 5 obiadokolacji
• opiekę pilota-przewodnika
• ubezpieczenie KL i NNW

Białe Noce

BIURO PODRÓŻY
PONAD 350.000 
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW   

RYGA - TALLIN  SANKT PETERSBURG

BIAŁORUŚ - ROSJA - UKRAINA  MOSKWA

„Istnieją w Petersburgu dość dziwne 
zakątki. Wydaje się, jakby w te miejsca 
nie zaglądało to samo słońce, które 
świeci wszystkim petersburżanom, 
lecz jakieś inne, nowe, jakby umyślnie 
zamówione dla tych kątów i przyświe-
ca wszystkiemu innym, specjalnym 
światłem.”

F. Dostojewski „Białe noce”

cena od 1759 zł
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 4 noclegi (hotele**/*** - pok. 2, 3 osobowe 

 z łazienkami)
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje
• ubezpieczenie KL I NNW
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 28. 06. 4. 07.
2 9. 08. 15. 08.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 28. 06. 5. 07.
2 9. 08. 16. 08.

cena  
1 miejsca: 

pokój  
3 os. 

pokój  
2 os.

hotel **/*** 1759 zł 1799 zł 

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, nocny przejazd przez 
Polskę, Litwę, Łotwę.
2 dzień: przyjazd na Łotwę. Zwiedzanie Rygi: katedra 
NMP, kościół św. Piotra, Zamek Kawalerów Mieczowych, ze-
spół średniowiecznych kamieniczek tzw. „Trzej Bracia”. Czas 
wolny. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd przez Estonię, zwiedzanie 
twierdzy w Narwie, obiadokolacja, przekroczenie granicy z 
Rosją, przyjazd do Sankt Petersburga, nocleg. 
4 dzień: śniadanie, zwiedzanie Petersburga: Pałac Zimo-
wy z jednym z największych muzeów świata - Ermitażem, 
Twierdza Pietropawłowska z soborem św. Piotra i Pawła, 
w której znajdują się groby carów, Cerkiew na krwi, Sobór 
św. Izaaka (wnętrza), pomnik Jeźdźca Miedzianego, sobór 
Kazański, Newski Prospekt, rejs po Newie. Czas wolny. Obia-
dokolacja, nocleg. 
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Peter-
hofu - letniej rezydencji carskiej ze „złotymi” fontannami, 
przejazd do Carskiego Sioła - pałacu carycy Katarzyny ze 
słynną bursztynową komnatą. Sobór Kazański, Pałac Jusu-
powa. Wyjazd w stronę Estonii, przekroczenie granicy, obia-
dokolacja i nocleg w Narwie.
6 dzień: śniadanie, zwiedzanie Tallina - gotycka Katedra 
NMP, ratusz z XIV w., cerkiew św. Mikołaja, Wieża Kiek In De 
Kok oraz fragmenty murów obronnych. Wyjazd do Polski.
7 dzień: powrót w godzinach wieczornych.

Cena nie obejmuje: 
Biletów wstępu, przewodników lokalnych ok 100 €. 
Koszt wizy rosyjskiej (360 zł)
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

UWAGA! 40 dni przed wyjazdem należy złożyć doku-
mentację wizową: 1 zdjęcie, 1 formularz i paszport ważny 
co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z dwoma wolnymi 
stronami. 
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Cena nie obejmuje: opłat za bilety wstępu i lokalnych 
przewodników - ok. 100 €, kosztu wizy białoruskiej i 
rosyjskiej - 445 zł - opłata obowiązkowa. 
UWAGA! 40 dni przed wyjazdem należy złożyć do-
kumentację wizową - 1 zdjęcie, 1 formularz i paszport 
ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z dwo-
ma wolnymi stronami.Oferta dla singli: +50 zł - dokwa-
terowanie w pok. 2 os.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w godzinach wieczornych, przejazd na 
Białoruś.
2 dzień: Nowogródek - zamek, muzeum Mickiewicza,  
kościół parafialny Michała Archanioła, Fara, w której Mic-
kiewicz był ochrzczony i szkoły przyklasztornej, do której 
uczęszczał. Przekroczenie granicy z Rosją, obiadokolacja, 
nocleg w Smoleńsku.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Katynia - miejsca za-
głady oficerów polskich, przejazd do Smoleńska - Twierdza 
Smoleńska, sobór Piotra i Pawła (XII w.) oraz Uspieńskiego, 
monastyr Troicki i Wozniesienski, przejazd do Moskwy. 
Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Moskwa - spacer po Arbacie arty-
stycznej dzielnicy miasta - cerkiew Zbawiciela na Piaskach, 
Dom Mielnikowa, pomnik B. Okudżawy, Ściana Pokoju. 
Obiadokolacja, nocleg. 
5 dzień: śniadanie, Moskwa: Plac Czerwony, sobory - 
Wasyla Błogosławionego i Kazański, Mauzoleum Lenina; 
Kreml - Pałac Patriarchy, sobór Zaśnięcia M.B, Cerkiew Złoże-
nia Szat, dzwonnica Iwana Groźnego, dzwon „Car-kołokoł” i 
armata „Car-puszka”, sobór Michała Archanioła i Zwiastowa-
nia; Kitaj Gorod - zespół pięknych pałaców i cerkwi. Obiado-
kolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, Moskwa - Plac Teatralny z Teatrem 
Wielkim i Dumą Państwową, Plac Łubiański, Galeria Tretia-
kowska, największa cerkiew stolicy - Świątynia Chrystusa 
Zbawiciela. Obiadokolacja, nocny przejazd na Białoruś.
7 dzień: śniadanie, Przejazd do Mińska - stolica Białoru-
si: Dwór Wańkowiczów w Górnym Mieście, Katedra katolicka 
pw. NMP, Cmentarz Kalwaryjski, Cerkiew Św. Marii Magda-

leny, Synagoga Zalcmana. Dom Rządowy. Obiadoko-
lacja, nocleg. 
8 dzień: śniadanie, wyjazd do Polski. Przyjazd w 
godz. nocnych.



AMSTERDAM - stolica Holandii ma w 
zanadrzu coś dla każdego - od sztuki 
na najwyższym poziomie i olśnie-
wającej kultury, po barwne, tętniące 
życiem ulice. To prawdziwy tygiel, w 
którym żyją przybysze ze wszystkich 
stron świata, to miasto narodu zdo-
bywców mórz i hodowców tulipanów.

AMSTERDAM

KRYM

cena od 919 zł

cena od 1630 zł

DZIAŁAMY JUŻ 
OD 1994 ROKU !14

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 30. 04. 4. 05.
2 28. 06. 2. 07.
3 13. 08. 17. 08.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 28. 04. 7. 05.
2 30. 06. 9. 07.
3 31. 08. 9. 09.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Niemcy. 
2 dzień: zwiedzanie Brukseli: Atomium, Pagoda Chiń-
ska, Waterloo, Łuk Triumfalny, Muzeum Broni, katedra św. 
Michała i św. Guduli, pasaż św. Huberta, wpisany na Listę 
Dziedzictwa UNESCO, Wielki Plac (Ratusz, Brabant Hall, Dom 
Króla) - Manekin Pis. Czas wolny. Nocleg. 
3 dzień: śniadanie, przejazd do Amsterdamu, zwie-
dzanie: Oude Kerk - „Stary Kościół”, Nieuwe Kerk, Magere 
Brud - najsłynniejszy most, Szlifiernia Diamentów, Museum 
Square - miejsce gdzie znajdują się najczęściej odwiedzane 
muzea m. in. Rijksmuseum, Muzeum miejskie, Browar He-
ineken, rejs statkiem po kanałach Amsterdamu, Leideplein 
- centrum rozrywek. Czas wolny. Nocleg.
4 dzień: śniadanie. Przejazd do Amsterdamu. Spacer po 
starym centrum, m.in. Singel (najstarszy kanał), Targ Kwia-
towy, Plac Dam, Pałac Królewski, Plac Mennicy, Neuwmarkt, 
Chinatown i dzielnica Czerwonych Latarni. Czas wolny. Wy-
jazd do Polski.
5 dzień: przyjazd do Polski w godzinach południowych.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, nocny przejazd do 
Odessy. 
2 dzień: zwiedzanie Odessy - mi.n słynne schody Po-
tiomkinowskie, Bulwar Derebasowski - główny deptak 
miasta, Klub Angielski, Pałac Woroncowa, Pałac Potockiego, 
budynki starej i nowej giełdy, klasycystyczne i secesyjne cen-
trum. Wyjazd w stronę Krymu. Obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień: śniadanie. Przyjazd do Ałuszty. Spacer na pro-
menadę nadmorską, Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie. Przejazd przez Jałtę - najbardziej 
znany kurort na Krymie, do Liwadii. Zwiedzanie wnętrz 
Białego Pałacu Romanowów. Jaskółcze Gniazdo - zamek 
wybudowany na szczycie wysokiego na 40 m klifu. Przejazd 
do Ałupki, zwiedzanie pięknego parku i pałacu hrabiego 
Woroncowa z XIX w. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie. Całodzienny wypoczynek nad Mo-
rzem Czarnym. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie. Przejazd do Bakczysaraju - dawnej 
stolicy Chanów Krymskich. Spacer do malowniczego skalne-
go miasta Karaimów Czufut-Kale, a następnie zwiedzanie 
kompleksu pałacowego Chanów Krymskich ze słynną Fon-
tanną Łez, haremem, meczetem i salami reprezentacyjnymi. 

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 2 noclegi: hotel Premiere Classe (pokoje  

2, 3 os. z łazienkami)
• 2 śniadania
• ubezpieczenie KL i NNW
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 6 noclegów, 6 śniadań, 6 obiadokolacji
• ubezpieczenie KL i NNW
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel Premiere Classe 949 zł 919 zł

cena  
1 miejsca: 

pokój  
3, 4 os.

pokój  
2 os.

hotel 1670 zł 1630 zł

Cena nie obejmuje: 
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.
Oferta dla singli: 
 +50 zł - dokwaterowanie w pokoju 2 osobowym.

Cena nie obejmuje: biletów wstępu ok. 400 UAH.
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

Na niewielkim skrawku lądu nad Mo-
rzem Czarnym na Ukrainie znajduje 
się wszystko, czego potrzeba do atrak-
cyjnych wakacji - górskie i nizinne 
krajobrazy, miejsca do wypoczynku i 
wędrówek, a także niezwykłe zabytki. 
Splatają się tu przeróżne kultury i re-
ligie. Są tu pozostałości po miastach 
greckich, skalne domostwa Karaimów, 
pałace i kurhany tatarskie. Brzegów 
półwyspu strzegą niedostępne twier-
dze i zamki. Oto, co oferuje nam Krym!

Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie. Przejazd do Sewastopola - 
spacer nadmorskim bulwarem, do Przystani Grafskiej. 
Zwiedzanie starożytnego Chersonezu - wykopalisk z 
czasów greckich. Panorama Wojny Krymskiej (1854-
1855). Nocny przejazd do Kamieńca Podolskiego.
8 dzień: zwiedzanie Kamieńca Podolskiego - sto-
licy Podola: Stary i Nowy Zamek, Kościół i klasztor 
Dominikanek, XVIII wieczny Pałac Czartoryskich, 
Brama Batorego prowadząca do Bramy Polskiej, Ka-
tedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła, pomnik JM. 
Wołodyjowskiego, most turecki, ratusz, kanion rzeki 
Smotrycz. Obiadokolacja, nocleg.
9 dzień: śniadanie. Wyjazd do Chocimia nad Dnie-
strem - zwiedzanie fortecy. Przejazd do Tarnopola - 
zwiedzanie kościoła i klasztoru dominikanów. Cerkiew 
Rizdwa Christowa (Narodzenia Pańskiego). Przejazd 
do Zbaraża - słynnej obronnej rezydencji Zbaraskich 
i Wiśniowieckich. Wyjazd do Polski. 
10 dzień: powrót w godz. porannych.



LONDYN królewski, stolica imperium, 
potęgi morskiej i kolonialnej wciąż 
żyje pomiędzy nowoczesnymi biurow-
cami, klubami i centrami handlowymi, 
a stary Big Ben odlicza godziny obok 
znaku trzeciego tysiąclecia – London 
Eye. Zapraszamy w podróż po królew-
skim mieście. 

„Gdy człowiek jest zmęczony Londy-
nem, jest zmęczony życiem, bo Londyn 
ma wszystko, co życie może zaofero-
wać”       (dr Samuel Jonson)

NORWEGIA to urzekająca mieszanina 
tradycji i nowoczesności, malowni-
czych cudów natury i miejskich atrak-
cji, kojarzy się głównie z Wikingami, 
fiordami i reniferami. Norwegia to 
choć niekiedy zimna i deszczowa to 
zawsze gorąca w sercu. 

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez 
Niemcy, Holandię, Belgię, Francję.
2 dzień: przyjazd do Calais w godzinach przedpołu-
dniowych, przeprawa Eurotunelem do Folkestone. Przyjazd 
do Londynu, zwiedzanie: Most Westminsterski, Opactwo 
Westminsterskie - miejsce spoczynku oraz koronacji królów 
Anglii, Parlament ze słynnym zegarem Big Ben, Downing 
Street - siedziba premierów brytyjskich. Przejażdżka na 
London Eye - największym na świecie diabelskim kole. Czas 
wolny. Nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd do centrum Londynu, zwie-
dzanie - Pałac Buckingham - rezydencja królewska, spacer 
po St. James’s Park, Trafalgar Square z Kolumną Nelsona, 
wizyta w National Gallery z imponującą kolekcją malarstwa 
europejskiego, spacer po Piccadilly Circus, Muzeum Figur 
Woskowych Madame Tussaud’s, Chinatown, Soho, następnie 
Covent Garden - słynna opera i teatr królewski. Czas wolny. 
Nocleg.
4 dzień: śniadanie. Dalsze zwiedzanie Londynu, m.in.: 
twierdzy londyńskiej Tower of London oraz Skarbca Ko-
ronnego, mostu Tower Bridge, spacer przez City - dzielnicę 
londyńskiej finansjery do St. Paul’s Cathedral, Oxford Street 
- centrum handlowe Londynu. Wyjazd w kierunku Dover - 
przeprawa Eurotunelem. Wyjazd do Polski.
5 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

Cena nie obejmuje: 
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 100 £ oraz 
biletów komunikacji miejskiej - ok. 6 £.   
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 2 noclegi: hotel Formule 1 (nowoczesny 

hotel na przedmieściach Londynu, pokoje wyposażone 
w łazienkę TV, łóżka, stolik) lub hotel Ibis (no-
woczesny hotel na przedmieściach Londynu, pokoje 
wyposażone w łazienkę, TV, łóżka, stolik)

• 2 śniadania
• ubezpieczenie KL i NNW
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel Formule 1 919 zł 869 zł
hotel Ibis 989 zł 939 zł

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy. Przejazd do Ros-
tock w Niemczech. 
2 dzień: przeprawa promowa Rostock - Gedser. Przejazd 
do Kopenhagi. Zwiedzanie miasta, m.in. Stary Port, Syren-
ka Kopenhaska, Kościół Marmurowy, Rezydencja Królewska 
Amalienborg. Przejazd do Helsingor przeprawa promem do 
Helsingborg w Szwecji. Przejazd w kierunku Göteborga. Za-
kwaterowanie w hotelu, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd 
nadmorską autostradą do Svinesund. Przejazd do Oslo - zwie-
dzanie: Muzeum łodzi Wikingów, Muzeum Fram - Muzeum 
Kon-Tiki. Dalsze zwiedzanie miasta, m.in. Ratusz, gdzie wrę-
czane są Pokojowe Nagrody Nobla, Pałac Królewski, Katedra, 
Teatr Narodowy, spacer po parku Vigelanda wśród 212 rzeźb z 
kamienia i brązu. Zakwaterowanie w hostelu, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hostelu. Przejazd przez 
płaskowyż Europy - Hardangervidda. Na trasie postój przy wo-
dospadzie Voringfossen, dalej krótka przeprawa promem przez 
Eidfjorden i przejazd wzdłuż Hardangerfjord, postój przy Ste-
insdalfossen - jednym z niewielu wodospadów, za który można 
wejść. Przejazd w kierunku Bergen. Zakwaterowanie, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hostelu. Zwiedza-
nie Bergen, m.in. Bryggen - drewniana część miasta, dawne 
nabrzeże hanzeatyckie, wpisane na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO, Katedra, Targ Rybny. Czas wolny. Przejazd 
przez Voss, kanion Stalheim i dalej najdłuższym drogowym 
tunelem świata (24,5 km). Przeprawa promowa przez naj-
dłuższy i najgłębszy norweski fiord - Sognefjord. Przejazd 
pod jeden z jęzorów największego lodowca kontynentalnej 
części Europy - Jostedalsbreen. Wizyta w Muzeum Lodow-
ców. Przejazd do Hellesylt, zakwaterowanie, nocleg.

6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Godzinny rejs 
po fiordzie Geirangerfjord, wpisanym na Listę Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO. Dopłyniecie do wioski Geiranger, 
dalej przejazd Drogą Orłów i przeprawa promowa przez 
Storfjorden. Zjazd słynną Drogą Troli. Przejazd w kierunku 
płd., zakwaterowanie w hostelu, obiadokolacja, nocleg. 
7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do 
Parku Olimpisjkiego w Lillehammer, wjazd na skocznię nar-
ciarską. Wizyta w największym skansenie norweskim Maihau-
gen, czas wolny. Powrót do centrum miasta, spacer. Przejazd 
w stronę Oslo. Zakwaterowanie na terenie Szwecji, nocleg.
8 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. 
Przejazd w kierunku Helsingborg w Szwecji. Przeprawa 
promem do Helsingor, zwiedzanie Kronborgu - zamku 
Hamleta, czas wolny w miasteczku. Przejazd do Gedser. 
Przeprawa promowa do Rostock o godz. 21.00.
9 dzień: zawinięcie do portu w Rostock. Powrót na 
miejsca wyjazdów w godzinach południowych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 6 noclegów w hotelach i hostelach, pok. 2, 3 os. z łaz.
• 6 śniadań 
• 2 x prom po Bałtyku
• 3 x prom przez fiordy
• ubezpieczenie KL i NNW, bagaż
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota

Dopłaty: bilety wstępu - 75 DKK + 790 NOK. 
Oferta dla singli: +100 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

  LONDYN

  NORWEGIA

cena od 869 zł

cena od 2999 zł

BIURO PODRÓŻY
PONAD 350.000 
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW   15

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 30. 04. 4. 05.
2 18. 06. 22. 06.
3 28. 06. 2. 07.
4 13. 08. 17. 08.
5 10. 09. 14. 09.
6 10. 10. 14. 10.
7 7. 11. 11. 11.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 4. 07. 12. 07.
2 9. 08. 17. 08.



CHORWACJA rozpościera się od końca 
wschodnich krańców Alp, aż po wybrzeże 
Morza Adriatyckiego, tworząc bajeczny 
krajobraz: olbrzymich gór, tajemniczych 
wysp, ukrytych zatok z ciepłym czystym 
morzem i zabytkowymi pięknymi miastecz-
kami. Niepowtarzalny klimat sprawia iż jest 
to idealne miejsce do wypoczynku i czyni 
z Chorwacji jeden z najpiękniejszych tury-
stycznie krajów Europy.

cena od 1390 zł

cena 1079 zł

16 KATOWICE, ul. Stawowa 5/7   •   tel. 032/781 83 41   •   www.indexpolska.com.pl

HISZPANIA

CHORWACJA
PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd 
nocny do Chorwacji.  
2 dzień: Przyjazd do Chorwacji, zwiedzanie Zadaru - 
rzymskie forum, kościół przedromański św. Donata z IX w., 
romańska katedra św. Anastazji, kościół św. Marii z charak-
terystyczną dzwonnicą z 1105 r., klasztor Franciszkanów z 
XVI w. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.
3 dzień: śniadanie, wycieczka do Splitu i Trogiru - Split: 
Stare Miasto, a w nim majestatyczny pałac cesarza Dioklecja-
na, zabytek UNESCO, katedra św. Dujma, ratusz, malowniczy 
port. Trogir: wspaniale zachowana średniowieczna starów-
ka, katedra św. Wawrzyńca i ratusz. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, dzień wypoczynku nad morzem lub 
fakultatywna wycieczka do Dubrownika (30 €). Obiadoko-
lacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wycieczka do Parku Narodowego 
Krka i miasta Šibenik - Park Narodowy tworzą liczne wodo-
spady, kaskady i jeziora; spacer po parku, kąpiel pod wodospa-
dem w krystalicznie czystej wodzie. Šibenik - katedra św. Jaku-
ba - UNESCO, plac republiki, Pałac Książęcy i Biskupi, twierdza 

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 4 noclegi w hotelu **/*** w pokojach 2, 3 os. z łaz.,
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
• opiekę pilota, rezydenta,
• ubezpieczenie KL i NNW,
• zwiedzanie według programu.

DODATKOWO PŁATNE: 
Taksa klimatyczna - 5 €, bilety wstępu, przewodnicy 
miejscowi ok. 70 €, Wycieczki fakultatywne: rejs stat-
kiem Kornati ok. 35 €, Dubrownik 30 €.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 29. 04. 5. 05.
2 17. 06. 23. 06.
3 27. 06. 3. 07.
4 12. 08. 18. 08.
5 9. 09. 15. 09.

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel **/*** 1079 zł 1079 zł

św. Michała. Plażowanie. Obiadokolacja, nocleg. 
6 dzień: śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w 
drogę powrotną do Polski, przejazd do Narodowego 
Parku Jezior Plitwickich o szmaragdowo-turkusowym 
kolorze wody, połączonych ze sobą 92 wodospadami.
7 dzień: przyjazd do Polski.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w godzinach rannych, przejazd przez 
Niemcy.
2 dzień: przejazd na Costa Brava, zakwaterowanie, odpo-
czynek na plaży, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Barcelony, Stadion FC 
BARCELONA, miasteczko olimpijskie, zwiedzanie miasta 
m.in. Słynna ulica La Rambla, uważana za najpiękniejszą 
aleję świata, Pomnik Kolumba; zabytkowy Port Vell, Ram-
bla de Mar - seria drewnianych pomostów z oryginalnym 
wiszącym mostem, Bari Ghotic - najstarsza dzielnica miasta, 
Średniowieczna dzielnica La Ribera: Kościół Santa Maria del 
Mar. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do Monserrat, zwiedzanie 
sanktuarium Czarnej Madonny. Przejazd do Barcelony. Zwie-
dzanie miasta śladami Gaudiego, spacer wokół katedry Sa-
grada Familia, Casa Mila, wpisana na listę UNESCO Casa Batllo. 
Przejazd do Parku Guel - spacer bajkowymi alejkami. Powrót 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, przejazd do Figueras. Zwiedzanie 
Muzeum Salvadora Dali, przejazd do Girony - zwiedzanie 
gotyckiej katedry, dawna Dzielnica Żydowska z labiryntem 
malowniczych uliczek. Obiadokolacja, nocleg.

6 dzień: śniadanie, zwiedzanie Lloret de Mar - 
m.in. gotycki kościół z początku XV w. z kolorowymi 
dachówkami, pomnik żony rybaka, ogrody św. Klo-
tyldy, ruiny zamku Castel d’en Plaja. FAKULTATYWNIE 
(wycieczka do Tossa de Mar dodatkowo płatna ok. 
18 €) rejs statkiem, zwiedzanie ruin zamku w Tossa de 
Mar, spacer po jednej z najpiękniejszych w Katalonii, 
średniowiecznej starówce Vila Vella z otaczającymi ją 
ruinami fortyfikacji z XII-XIV wieku. Wyjazd w drogę 
powrotną, przejazd nocny.
7 dzień: powrót do Polski w godz. wieczornych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX,
• 4 noclegi w hotelu *** z wyżywieniem 2 x dziennie,
• taksę klimatyczną,
• opiekę pilota,
• ubezpieczenie KL, NNW i bagaż.

DODATKOWO PŁATNE: 
bilety wstępu, wycieczki fakultatywne.

HISZPANIA – to kraj niczym z tysiąca i jed-
nej nocy. Jest tu prawie wszystko: góry, 
morza, oceany, wyspy, nędza i przepych, 
religijność i pogańskie zwyczaje. Hiszpa-
nia to nie tylko słońce i woda. To przede 
wszystkim tygiel pięknej architektury,  z 
wieloma zabytkami kultury oraz bogatą i 
barwna tradycją, których najciekawszymi 
elementami są corrida i taniec flamenco. 
To także kraj wielu kontrastów i przeci-
wieństw, wyrazisty i niepowtarzalny jak 
smak wina, kunsztowny i wykwintny jak 
malutkie tapas…

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 28. 04. 4. 05.
2 30. 06. 6. 07.
3 31. 08. 6. 09.

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel *** 1430 zł 1390 zł



LIGURIA rozciąga się od Toskanii, aż po gra-
nicę z Francją. Obszar ten jest często okre-
ślany jako „włoska Riviera”, a nadmorskie 
kurorty i eleganckie promenady zachwy-
cają i przyciągają turystów z całego świata. 

LAZUROWE WYBRZEŻE - najsłynniejsza i 
najpiękniejsza część francuskiego wybrzeża 
Morza Śródziemnego. To tutaj właśnie poło-
żone są słynne na całym świecie miejscowo-
ści Saint Tropez, Saint Raphael, Nicea, Can-
nes, Monaco, piaszczyste plaże oraz urocze 
miasteczka z mnóstwem kafejek i restauracji.

wypoczynek + zwiedzanie Liguria + Francja Lazurowe wybrzeże  WŁOCHY

cena od 1949 zł

cena od 2190 zł

BIURO PODRÓŻY
PONAD 350.000 
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW   

wypoczynek + zwiedzanie   GIARDINI NAXOS  RZYM + SYCYLIA

17KATOWICE, ul. Stawowa 5/7   •   tel. 032/781 83 41   •   www.indexpolska.com.pl

ZAKWATEROWANIE:
Rodzinny Hotel Europa** znajduje się w znanym 
kurorcie turystycznym Arma Di Taggia, 5 km od centrum 
San Remo. W obiekcie znajdują się pokoje 2, 3, 4 osobowe 
z łazienkami i TV(możliwe łóżka piętrowe). Do dyspozycji 
turystów jest restauracja, bar, świetlica. Obiekt położony 
jest w otoczeniu gaju palmowego, zaledwie 150 metrów od 
piaszczystej plaży. (www.hoteleuropa-arma.com)
PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: wyjazd w godzinach popołudniowych. Przejazd 
przez Czechy i Austrię do Włoch.
2 dzień: przyjazd do San Remo w godzinach popołudnio-
wych. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
3-9 dzień: Pobyt na wybrzeżu liguryjskim, plażowanie. 
Całodzienne wycieczki autokarowe do Monaco: Pałac Ksią-
żęcy, Katedra, Muzeum Oceanografii, Monte Carlo - kasyna, 
zwiedzanie i pobyt w Cannes: Pałac Festiwalowy, Promena-
da La Croisette z odciskami dłoni gwiazd filmowych, pobyt 
na plaży w Cannes. Zwiedzanie San Remo: Stare Miasto - La 
Pigna, Kasyno, promenada Corso Imperatrice, Teatr Ariston, 
promenada Matteotti.
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd z ośrodka w 
godzinach rannych. Przyjazd do Parku Rozrywki Gardalandia. 
(www.gardalandwaterpark.it) na 9-godzinną zabawę. Dla osób, 
które nie korzystają z atrakcji Gardalandii zwiedzanie Verony. 
Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
11 dzień: przejazd przez Austrię, Czechy (przerwa na 
posiłek, płatny we własnym zakresie). Przyjazd do Polski w 
godzinach popołudniowych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd klimatyzowanym autokarem LUX,
• 8 noclegów w Hotelu **,
• wyżywienie: 2 x dziennie (śniadania, obiadokolacje 

w postaci drugiego dania do których podawana 
jest woda źródlana, pozostałe napoje dodatkowo 
płatne),

• opiekę pilota, rezydenta, włoską opiekę medyczną,
• wycieczki do San Remo, Monaco, Cannes, Monte 

Carlo, 
• w drodze powrotnej wycieczka do Parku Rozrywki 

Gardalandia lub pobyt w Weronie,
• ubezpieczenie KL i NNW.

DODATKOWO PŁATNE: 
Opłata (38 €) za bilet wstępu do Gardalandii. Bilety 
wstępu do zwiedzanych obiektów. Wycieczki fakul-
tatywne do Kanionu Verdin, Saint Tropez oraz rejs 
statkiem.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT CENA

1 2. 07. 12. 07. 1949 zł
2 10. 07. 20. 07. 1949 zł
3 18. 07. 28. 07. 1949 zł

SYCYLIA jest wyspą, która od wieków była 
naturalną granicą między Afryką i Europą, 
o bardzo bogatej historii i wielu starożyt-
nych zabytkach. Miejsce ze wspaniałymi, 
piaszczystymi plażami i urozmaiconą linią 
brzegową z wieloma pięknym zakątkami. 
Do miejsc wartych odwiedzenia należą m.in. 
wspaniałe miasta: Catania, Messina, Paler-
mo, Taormina oraz symboliczna największa 
góra wyspy - Etna. Jest to idealne miejsce do 
spędzenia wymarzonych wakacji. 

ZAKWATEROWANIE: 
Wioska Turystyczna*** Villaggio Alcantare w 
miejscowości Giardini Naxos składa się z murowanych bu-
dynków oddalonych od plaży o 750 metrów. Posiada pokoje 
3,4 osobowe z możliwością łóżek piętrowych. Na terenie 
obiektu znajduje się restauracja, bar, sala TV, 2 baseny, plac 
zabaw, boisko i kort tenisowy. (www.villaggioalkantara.it)
PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień: wyjazd w godzinach popołudniowych. Przejazd 
przez Czechy i Austrię do Włoch.
2 dzień: przyjazd do Mirabilandii. Całodzienna zabawa w 
parku rozrywki. Wieczorem wyjazd w dalszą podróż przez 
Włochy.
3 dzień: przyjazd na Sycylię w godzinach przedpołu-
dniowych, obiad, odpoczynek po podróży, zakwaterowanie. 
Kolacja, nocleg.
4-10 dzień: wypoczynek, plażowanie, kąpiele w morzu, 
wycieczki do Syrakuz, Katanii, Taorminy, na Etnę.
11 dzień: wykwaterowanie przed śniadaniem, wyjazd z 
ośrodka w godzinach rannych. Przyjazd do Pompei - zwie-
dzanie ruin starożytnego miasta zniszczonego w trakcie 
wybuchu wulkanu. Przejazd na nocleg w okolice Rzymu. 
Obiadokolacja.
12 dzień: po śniadaniu wyjazd do Rzymu. Zwiedzanie z 
przewodnikiem: Plac i Bazylika św. Piotra w Watykanie, Za-
mek Anioła, Panteon, fontanna di Trevi, Plac Wenecki i Kapi-
tol, Forum Romanum, Koloseum. W godzinach wieczornych 
wyjazd do Polski.
13 dzień: przejazd przez Austrię i Czechy. Po drodze po-
stój w Czechach z możliwością zjedzenia ciepłego posiłku w 
restauracji.

DODATKOWO PŁATNE: 
bilet wstępu do Mirabilandii, przejazd środkami ko-
munikacji miejskiej i opłata za przewodnika w Rzymie 
i w Pompejach, bilety wstępu do zwiedzanych obiek-
tów (ok. 80 €).

CENA ZAWIERA:
• przejazd klimatyzowanym autokarem Lux
• 8 noclegów w Wiosce Turystycznej Villaggio Alcan-

tare z wyżywieniem 2 razy dziennie (śniadania, 
obiadokolacje, napoje dodatkowo płatne)  
+ 1 nocleg w hotelu w okolicach Rzymu ze śniada-
niem i obiadokolacją.

• wycieczki do Syrakuz, Katanii, Taorminy oraz 
przejazd pod wulkan Etna; w drodze powrot-
nej zwiedzanie Pompeji i Rzymu; pobyt cało-
dzienny w parku rozrywki Mirabilandia

• opiekę pilota i rezydenta, włoską opiekę medyczną
• ubezpieczenie KL i NNW

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 2. 07. 14. 07.
2 10. 07. 22. 07.
3 18. 07. 30. 07.

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel **/*** 2190 zł 2190 zł



ZAKWATEROWANIE:
Hotel Platon** położony jest w centrum Nei Pori w 
odległości 150 m od morza. Posiada 32 pokoje 3,4 osobowe 
z pełnym węzłem sanitarnym, TV, klimatyzacją. W budynku 
znajduje się restauracja, gdzie wydawane są posiłki. W pobliżu 
usytuowane jest ogólnodostępne boisko do gry w piłkę. 
WYŻYWIENIE: 
2 posiłki dziennie - 
kuchnia grecka (śnia-
dania, obiadokolacja) 
do posiłków podawana 
jest woda źródlana, 
pozostałe napoje do-
datkowo płatne.

DODATKOWO PŁATNE:
Wycieczki fakultatywne: Meteory - ok. 35 €, Saloniki 
- ok. 35 €, Olimp - ok. 30 €, Ateny - ok. 45 €, Wyspa 
Skiathos - ok. 45 €. ZNIŻKI: dziecko do 3 lat - bez 
świadczeń opłata stała 380 zł, dziecko 4-10 lat przy 2 
osobach pełnopłatnych zniżka 30 %.

WCZASY W GRECJI   NEI PORI

cena od  1299 zł

www.indexpolska.com.pl

WCZASY W GRECJI   KOKKINO NERO

18

cena od  799 zł

ZAKWATEROWANIE:
Apartamenty oddalone od morza do ok. 400 m, znajdują się 
w niezwykle urokliwym otoczeniu drzew, kwiatów i wino-
rośli. Usytuowanie w pobliżu gór na tle zalesionego zbocza 
stwarza prawdziwy grecki klimat.
Apartamenty są samodzielnymi, skromnie wyposażonymi 
mieszkankami klasy turystycznej. Każdy apartament posia-
da taras lub balkon. Składa się z: pokoju, w którym znajdują 
się dwa lub trzy łóżka; łazienki z węzłem sanitarnym: WC + 
umywalka z prysznicem; aneksu kuchennego wyposażone-
go w lodówkę, kuchenkę, podstawowe naczynia i sztućce 
umożliwiające przygotowywanie posiłków. 
Na wyposażeniu apartamentu są przybory do utrzymywania 
czystości oraz bielizna pościelowa. Środków czystości oraz 
ręczników nie ma, należy je zabrać ze sobą. 

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 9 noclegów w apartamentach 

(pokoje 2 osobowe z łazienkami)
• opiekę pilota-rezydenta
• ubezpieczenie KL i NNW

TERMINY CENY
WYJAZD POWRÓT pok. 2 os.

1 30. 06. 11. 07. 799 zł
2 09. 07. 20. 07. 899 zł
3 18. 07. 29. 07. 899 zł
4 27. 07. 07. 08. 899 zł
5 05. 08. 16. 08. 899 zł
6 14. 08. 25. 08. 899 zł

CENA NIE ZAWIERA: 
opłat za wycieczki fakultatywne, taksy klimatycznej.

KOKKINO NERO - położone na pograniczu 
Riwiery Olimpijskiej i Riwiery Gór Ossa, 
bardzo szybko stało się ulubionym miej-
scem wypoczynku, nie tylko dla Greków, 
ale również dla obcokrajowców. Bliskość 
gór i morza powoduje, że klimat tego miej-
sca jest specyficzny, a opalenizna ma nie-
spotykany oliwkowy kolor. Kokkino Nero 
to również niezliczona ilość kamienistych 
i drobno żwirkowych plaż, romantycznych 
zatoczek, których widok zapiera dech w 
piersiach. Morze w tej okolicy ma przepięk-
ny turkusowy kolor, a jego przejrzystość 
wprost zachęca do amatorskiego nurko-
wania i podziwiania podwodnego świata. 
Sama miejscowość jest cicha, spokojna, 
zachęca do wypoczynku z dala od zgiełku 
dużych turystycznych aglomeracji. Magia 
tego miejsca zaczyna działać kiedy tylko 
postawisz tam swoją stopę. W wiosce do 
dyspozycji są: dyskoteka King Size, marke-
ty, kilka nadbrzeżnych tawern, fast food, 
stragany ze świeżymi owocami, piekarnie 
i cukiernie.

NEI PORI - ośrodek turystyczny na Riwierze 
Olimpijskiej, słynący z dużej i piaszczystej 
plaży, pełen hoteli, sklepów, restauracji, ta-
wern. Korzystne położenie umożliwia orga-
nizowanie wspaniałych wycieczek do Salo-
nik, na legendarną górę Grecji - Olimp oraz 
do bajecznych klasztorów na Meteorach, 
możliwa jest też wycieczka do stolicy Grecji 
- Aten. Wspaniałą wyprawę statkiem moż-
na odbyć również na przepiękną Wyspę 
Skhiatos. Położenie oraz pogoda sprawia-
ją, że miejsce to jest idealne do letniego 
wypoczynku.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 9 noclegów 
• 2 posiłki dziennie (śniadania, obiadokolacje)
• opiekę pilota i rezydenta
• ubezpieczenie KL i NNW

TERMINY CENY
WYJAZD POWRÓT pok. 2, 3 os. pok. 4 os.

1 30. 06. 11. 07. 1549 zł 1399 zł
2 09. 07. 20. 07. 1599 zł 1299 zł
3 18. 07. 29. 07. 1599 zł 1299 zł
4 27. 07. 07. 08. 1599 zł 1299 zł
5 05. 08. 16. 08. 1599 zł 1299 zł
6 14. 08. 25. 08. 1599 zł 1299 zł



OLIMPIC BEACH / PARALIA  WCZASY W GRECJI

    BALATON - SIOFOK  WCZASY NA WĘGRZECH

cena od 1105 zł

cena od 650 zł

BIURO PODRÓŻY
PONAD 350.000 
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW   

OLIMPIC BEACH - Miejscowość wypoczyn-
kowa położona na Riwierze Olimpijskiej, 
nad Zatoką Termajską, w sąsiedztwie miej-
scowości Paralia, ok. 4 km od Katerini, 70 
km od Salonik. Otoczona sosnowymi lasa-
mi, z widokiem na Olimp. Miłośnicy bardziej 
bogatego życia nocnego powinni udać się 
do pobliskiej Paralii. Słynie ona także z han-
dlu skórami i futrami i tu warto wybrać się 
na większe zakupy. Liczne tawerny, bary, 
kawiarnie serwujące specjały regionalne i 
międzynarodowe. Szeroki wybór, restaura-
cji i tawern znajduje się wzdłuż promenady 
łączącej Olimpic Beach z Paralią.
PARALIA - Kurort na Riwierze Olimpijskiej, 
nad Morzem Egejskim, oddalony 7 km od Ka-
terini (stolicy regionu Pieria) w pobliżu kuror-
tu Olimpic Beach. Doskonała komunikacja z 
Katerini (autobusy odjeżdżają co 15 min.). W 
pogodne dni można podziwiać Górę Olimp. 
Miasteczko, dziś typowo turystyczne, jeszcze 
20 lat temu było wioską rybacką. 

BALATON - największe jezioro Węgier i za-
razem Europy Środkowej, położone w pół-
nocno-zachodnich Węgrzech, na Nizinie 
Panońskiej, u południowych podnóży Lasu 
Bakońskiego, około 80 km od Budapesztu. 
Balaton jest centrum turystyki i rekreacji. 
Sezon turystyczny trwa od czerwca do 
końca sierpnia. Średnia temperatura wody 
w lecie wynosi około 23° C, co czyni kąpiel 
bardzo przyjemną. Ponieważ Węgry nie po-
siadają dostępu do morza, jezioro często na-
zywane jest „węgierskim morzem”.

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel PHOENIX*** znajduje się w miejscowości Olim-
pic Beach, w odległości ok. 350 m od piaszczystej plaży, w 
spokojniejszej części miasta. Posiada restaurację na parterze, 
niewielki rekreacyjny basen, przy basenie leżaki i parasole 
bezpłatne dla klientów hotelu. Przy basenie znajduje się nie-
wielki bar, w którym można zakupić napoje. Budynek posiada 
windę. W bliskiej odległości od hotelu znajdują się korty teni-
sowe, boisko do piłki nożnej i siatkówki, plac zabaw dla dzieci, 
sporty wodne na plaży (za dodatkową opłatą).
Hotel YAKINTHOS*** jest położony w odległości 
zaledwie 250 m od plaży w miejscowości Paralia Katerinis. 
Jest on otoczony niewielkim ogrodem. Obiekt oferuje zakwa-
terowanie w pokojach 2 i 3 osobowych z łazienką i aneksem 
kuchennym wyposażonym w podstawowe naczynia (środki 
czystości we własym zakresie). Goście mogą korzystać z bez-
płatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu. 
(http://www.hotelyakinthos.com/pl/)
WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje z deserem. Posiłki serwowane są 
w formie bufetu. Do obiadokolacji podawana jest woda, po-
zostałe napoje dodatkowo płatne.

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel EUROPA*** położony w miejscowości Siofok, 
ok. 6 minut spacerem od centrum. Hotel położony nad samym 
jeziorem posiada prywatne zejście do Balatonu. Korzystanie 
z zewnętrznego basenu jest bezpłatne. Hotel odnowiony w 
1998 r. posiada 139 ciepło- i dźwiękoszczelnych pokoi z bal-
konami. W tym 13 dla niepalących i 12 apartamentów. W 
pokojach znajduje się oddzielna łazienka z ubikacją, telewizor 
z międzynarodowymi i płatnymi programami, telefon i lodów-
ka oraz w części pokoi minibarek.

WCZASY W GRECJI   NEI PORI
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TERMINY CENY

WYJAZD POWRÓT za 1 os. dziecko 
3-6 lat

dziecko 
6-12 lat

1 5. 07. 12. 07. 1259 zł 650 zł 1100 zł
2 12. 07. 19. 07. 1259 zł 650 zł 1100 zł

TERMINY CENY za osobę
WYJAZD POWRÓT pok. 2 os. pok. 3, 4 os.

1 21. 06. 02. 07. 1285 zł 1245 zł
2 30. 06. 11. 07. 1495 zł 1455 zł
3 09. 07. 20. 07. 1595 zł 1555 zł
4 18. 07. 29. 07. 1595 zł 1555 zł
5 27. 07. 07. 08. 1595 zł 1555 zł
6 05. 08. 16. 08. 1595 zł 1555 zł
7 14. 08. 25. 08. 1495 zł 1455 zł
8 23. 08. 03. 09. 1395 zł 1305 zł
9 01. 09. 12. 09. 1295 zł 1255 zł

10 10. 09. 21. 09. 1145 zł 1105 zł

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 9 noclegów (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami)
• wyżywienie 2 x dziennie  

(śniadania - bufet, kolacje serwowane+woda)
• opiekę rezydenta (na miejscu), pilota (podróż)
• ubezpieczenie KL, NW i bagaż

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 7 noclegów w Hotelu Europa***
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji (bufet)
• opiekę pilota 
• ubezpieczenie KL, NNW

CENA NIE ZAWIERA: 
Klimatyzacji płatnej dodatkowo - 3 €/dobę/pokój. 
Napoi do kolacji (cola, fanta, piwo - płatne dodatko-
wo). Opłaty za serwis plażowy. Opłat za połączenia 
antenowe. Wycieczek fakultatywnych - szczegóły na 
www.indexpolska.com.pl

CENA NIE ZAWIERA: 
Napoi do obiadokolacji. 
Taksy klimatycznej płatnej u pilota w autobusie 
+50 zł/os.



TERMINY CENY:
WYJAZD POWRÓT bez wyżyw. z wyżyw.*

1 03. 07. 14. 07. 769 zł 1269 zł
2 12. 07. 23. 07. 769 zł 1269 zł
3 21. 07. 01. 08. 769 zł 1269 zł
4 30. 07. 10. 08. 769 zł 1269 zł
5 08. 08. 19. 08. 769 zł 1269 zł
6 17. 08. 28. 08. 769 zł 1269 zł

ZWIEDZANIE PARKU NARODOWEGO 
JEZIOR PLITVICKICH

WCZASY W CHORWACJI  WYSPA PAG

cena od 769 zł

cena  1640 zł

WCZASY W CHORWACJI  PAKOSTANE DRAGE

DZIAŁAMY JUŻ 
OD 1994 ROKU !

CHORWACJA rozpościera się od końca 
wschodnich krańców Alp aż po wybrzeże 
Morza Adriatyckiego tworząc bajeczny 
krajobraz: olbrzymich gór, tajemniczych 
wysp, ukrytych zatok z ciepłym czystym 
morzem i zabytkowymi pięknymi miastecz-
kami. Niepowtarzalny klimat sprawia iż jest 
to idealne miejsce do wypoczynku i czyni 
z Chorwacji jeden z najpiękniejszych tury-
stycznie krajów Europy.

MIEJSCOWOŚĆ DRAGE - to niezwykle ma-
lownicza typowa dalmacka miejscowość po-
łożona 40 km od Zadaru pomiędzy morzem 
z krystalicznie czystą woda oraz parkiem 
narodowym i Jeziorem Vransko. Od miej-
scowości Drage rozpoczyna się najbardziej 
znany Chorwacki Park Narodowy Kornati z 
przepięknie położonymi wyspami. W miej-
scowości znajduje się kilka restauracji i skle-
pów oraz bardzo dobrze przygotowana plaża 
miejska. W niewielkiej odległości znajduje się 
ciekawa miejscowość Biograd na Moru.

Miejscowość PAG - to malownicze mia-
steczko położone na wyspie o  tej samej 
nazwie, która ciągnie się wzdłuż wysokich 
Gór Velebit. Pag jest znaną miejscowością 
turystyczną z niepowtarzalną atmosferą 
Starego Miasta. W centrum znajdują się 
przytulne kawiarenki, sklepy z pamiątka-
mi, dyskoteki, w pełni wyposażona strze-
żona piaszczysto żwirkowa plaża miejska. 
W okolicy znajdują się jedne z najlepszych 
tras rowerowych w Chorwacji.

ZAKWATEROWANIE:
Pensjonaty i Apartamenty położone są w od-
ległości 300 m od morza i około 500 m od centrum Pagu, 
gdzie znajdują się główne atrakcje wyspy. Zakwaterowanie 
w wyposażonych pokojach 2, 3, 4 osobowych z łazienkami 
lub w apartamentach z łazienką i aneksem kuchennym. Re-
stauracja na 50 osób, kawiarenka, wypożyczalnia rowerów 
w Pensjonacie Giovanni. 

CENA ZAWIERA:
• 9 noclegów w pensjonacie
• taksę klimatyczną
• ubezpieczenie KL i NNW
• opiekę pilota, rezydenta
• wyżywienie* (3 posiłki dziennie: śniadanie, 

lunch, obiadokolacja)
• w drodze powrotnej zwiedzanie 

Parku Narodowego Jezior Plitvic-
kich (dot. opcji z dojazdem autokarem)

ZWIEDZANIE PARKU NARODOWEGO 
JEZIOR PLITVICKICH

DODATKOWO PŁATNE:
Przejazd autokarem w obie strony - 320 zł (przy wyjeź-
dzie z Katowic - pozostałe miejsca za dopłatą). 
Zwrotna kaucja 10 € (pobierana podczas drogi i zwracana w 
ostatnim dniu); w drodze powrotnej (w przypadku przejaz-
du autokarowego) wycieczka do Parku Narodowego Jezior 
Plitvickich - dla osób chętnych, bilet wstępu ok. 15 €.

ZNIŻKI: dziecko do 3 lat, bez świadczeń - pobyt gratis; 
dziecko 4-10 lat zniżka 30 %

ZAKWATEROWANIE:
Hotel Galeb** oddalony od morza i żwirkowej plaży 
500 metrów. W obiekcie znajdują się pokoje 2, 3 osobowe z 
pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w szafę, krzesła, 
stolik. Posiada na parterze dużą restaurację na około 100 
miejsc, na pierwszym piętrze jest duży taras. W hotelu znaj-
duje się sala dyskotekowa i sala wielofunkcyjna. Obok hote-
lu jest boisko do siatkówki oraz stoły do ping-ponga. Strona 
hotelu: www.hotelgaleb.hr
WYŻYWIENIE: 2 posiłki dziennie: śniadanie, obiadokolacja. 
Napoje dodatkowo płatne.

TERMINY
CENY:

WYJAZD POWRÓT

1 03. 07. 14. 07. 1640 zł
2 12. 07. 23. 07. 1640 zł
3 21. 07. 01. 08. 1640 zł
4 30. 07. 10. 08. 1640 zł
5 08. 08. 19. 08. 1640 zł
6 17. 08. 28. 08. 1640 zł

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 9 noclegów w pokojach 2, 3, os. z łazienkami
• 2 posiłki dziennie 
• taksę klimatyczną
• ubezpieczenie KL i NNW
• opiekę pilota, rezydenta
• w drodze powrotnej zwiedzanie Parku 

Narodowego Jezior Plitvickich 

DODATKOWO PŁATNE:
Dla osób chętnych (dot. autokarów) bilet wstępu na 
teren Parku Narodowego Plitvice (ok. 15 €) Wycieczki 
fakultatywne: Zadar, Nowalia, Paklenicki Park Naro-
dowy, wycieczka łodzią do jaskini wodnej. 
ZNIŻKI: dziecko do 3 lat, bez świadczeń - pobyt gratis; 
dziecko 4-10 lat zniżka 30 % (- obowiązują, gdy wraz z 
dzieckiem jadą minimum 2 osoby dorosłe).

Strona Regionu: http://www.pakostane.hr/Drage_HR.php 
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cena 1690 zł

cena od 1599 zł

BIURO PODRÓŻY

    DURRES  WCZASY W ALBANII

SUTOMORE  WCZASY W CZARNOGÓRZE

21PONAD 350.000 
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW   

ALBANIA - kraj ten ma turystom mnóstwo 
do zaoferowania: przepiękne góry pokry-
wające prawie cały jego obszar, dwa morza 
- Adriatyk i Jońskie, jeziora z lazurowymi 
wodami i mnóstwo zabytków starożytno-
ści, Bizancjum i średniowiecza. Dzięki dłu-
giej izolacji zachowała niepowtarzalny w 
Europie klimat enklawy, trochę biednej 
ale prawdziwej, niewyrachowanej, bez tłu-
mów turystów. To co zadziwia w Albanii to 
z pewnością niezwykle zróżnicowane wy-
brzeże nad Adriatykiem i Morzem Jońskim 
z przepięknymi plażami, wspaniałe i dzikie 
góry, ciekawe zabytki, a przede wszystkim 
barwny i oryginalny folklor, który na długo 
zapada w pamięci.
DURRES - to największe miasto na albań-
skiej riwierze. Szerokie piaszczyste plaże, 
ciepła woda południowego Adriatyku oraz 
wspaniały klimat, ale także gwarancja nie 
zapomnianej zabawy. Jest to jeden najbar-
dziej znanych albańskich kurortów, w któ-
rym znajdziemy oprócz przepięknych plaż, 
także liczne zabytki z okresu panowania 
ilirskiego, rzymskiego i weneckiego.

ZAKWATEROWANIE:
Hotel Pameba Akropoli Group*** - usytu-
owany w Durres, dzielnica Golem, nad brzegiem Morza Ad-
riatyckiego, ok. 200 m. od plaży i 11 km od centrum miasta. 
Hotel posiada 22 komfortowe i ładnie urządzone pokoje. 
Wszystkie pokoje posiadają TV, klimatyzację, łazienkę z WC 
i prysznicem, balkon. Do dyspozycji gości hotelowych re-
cepcja, parking, basen dla dzieci i dla dorosłych, weranda i 
restauracja. Na plaży możliwość wypożyczenia leżaków i pa-
rasoli (zestaw: parasol + 2 leżaki 2 EUR/doba).  Adres: Rruga 
Qemal Stafa, Golem, Durres, Albania. Tel. +355 578 62080

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX 
• 9 noclegów w hotelu 
 (pokoje 2-os. z możliwością 1 dostawki)
• 9 śniadań, 9 obiadokolacji (serwowane)
• opiekę rezydenta
• ubezpieczenie KL, NNW

DODATKOWO PŁATNE:
Obowiązkowa opłata klimatyczna - 10 €/os. (dorośli), 5 
€/os. (dzieci do lat 12) - płatna na miejscu. 

TERMINY w yż y w.  BB

1 24. 06. - 5. 07. 1799 zł
2 3. 07. - 14. 07. 1879 zł
3 12. 07. - 23. 07. 1879 zł
4 21. 07. - 1. 08. 1879 zł
5 30. 07. - 10. 08. 1879 zł
6 17. 08. - 28. 08. 1879 zł
7 26. 08. - 6. 09. 1799 zł
8 4. 09. - 15. 09. 1599 zł
8 13. 09. - 24. 09. 1599 zł

CZARNOGÓRA - 293 km urozmaiconego 
wybrzeża z pięknymi piaszczystymi, żwiro-
wymi i kamienistymi plażami, zabytkowymi 
miasteczkami i małymi wioskami rybackimi. 
W głębi lądu liczne jeziora, rzeki, kaniony 
(najwiekszy kanion Europy - Kanion Tary), 
wyżyny oraz zaśnieżone nawet latem wyso-
kie pasma Gór Dynarskich. Dziedzictwo kul-
turowe to prawdziwa mozaika wpływów illi-
ryjskich, greckich, rzymskich, bizantyjskich, 
weneckich oraz islamskich.
SUTOMORE to nadmorska miejscowość 
zapewniająca wiele rozrywek. Leży na Rivie-
rze Barskiej nad Zatoką Sutomorską, około 
7  km od Baru. Charakterystyczną cechą 
miasteczka jest żwirkowo piaszczysta Plaża 
Miejska o długości 1250 m. Jest dobrze za-
gospodarowana, wyposażona w leżaki pla-
żowe, wzdłuż niej ciągnie się główny deptak 
z wieloma kafejkami i pubami. To właśnie 
tam skupia się nocne życie Sutomora - kafej-
ki z muzyką na żywo, dyskoteki, restauracje 
zapewniają rozrywkę każdemu Na północ 
od plaży miejskiej można znaleźć wiele spo-
kojniejszych plaż schowanych w urokliwych 
zatoczkach wśród bujnej, mediterańskiej 
roślinności takich jak Mali Maljevik, Sljunko-
vita, Ratac.

W CENIE ZWIEDZANIE  
DUBROWNIKA!

ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat Mija *** Nowoczesny pensjonat położo-
ny w spokojnej części Sutomore, wśród zieleni. Pensjonat 
wyposażony jest w basen dla gości, wspólny taras, internet, 
telewizję kablową. Każdy pokój z łazienką, TV, klimatyzacją, 
lodówką, balkonem. Pokoje 2, 3 osobowe. Odległość do ści-
słego centrum - 10 min. spacerkiem.
WYŻYWIENIE:
2 posiłki dziennie - śniadanie, obiadokolacja - zupa, danie 
główne, deser; do posiłków podawana jest woda źródlana.

DODATKOWO PŁATNE: 
Zwrotna kaucja 10  € (pobie-
rana podczas drogi i zwracana 
w ostatnim dniu pobytu), 5 € 
przewodnik miejski w Dubrow-
niku. Wycieczki fakultatywne do 
Budvy, Cetinje, Boki Kotorskiej, 
Albanii; rejs statkiem po morzu.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 9 noclegów w pensjonacie
• 2 posiłki dziennie (śniadanie, obiadokolacja)
• taksę klimatyczną
• ubezpieczenie KL i NNW
• opiekę pilota, rezydenta, ratowni-

ka na plaży miejskiej
• wycieczkę do Dubrownika  

(w drodze powrotnej)

TERMINY
WYJAZD POWRÓT w pok. 2 os.

1 30. 06. 11. 07. 1690 zł
2 9. 07. 20. 07. 1690 zł
3 18. 07. 29. 07. 1690 zł
4 27. 07. 7. 08. 1690 zł
5 5. 08. 16. 08. 1690 zł



WCZASY WE WŁOSZECH  TOR SAN LORENZO Rzym na wyciągnięcie ręki!

WCZASY WE WŁOSZECH  SAN MAURO MARE

cena od 1590 zł

cena od 1999 zł

ZAKWATEROWANIE:
Hotel „LA PINETA DEI LIBERTI” *** to kom-
pleks hotelowy całkowicie odnowiony i przebudowany z 
XVIII wiecznej posiadłości. Składa się z 3 budynków. Budynki 
otoczone są pięknymi, zielonymi ogrodami o powierzchni 10 
ha. Cały teren jest ogrodzony i zagospodarowany. Hotel znaj-
duje się nad Morzem Tyrreńskim ok. 45 minut drogi od lot-
nisk Fiumicino i Ciampino i zaledwie 35 km od Rzymu, dokąd 
w łatwy sposób dojechać można autobusem (ok. 40 minut 
- przystanek znajduje się naprzeciw hotelu). W niewielkiej 
odległości od hotelu - market. Na terenie hotelu znajduje 
się duży odkryty basen (przy basenie leżaki gratis), bar przy 
basenie, plac zabaw dla dzieci, zabytkowa restauracja oraz 
jadalnia. Za dodatkową opłatą dostępne są również centrum 
fitness, siłownia (opłata 5 €/ dzień lub 25 € karnet na cały 
pobyt). Na terenie obiektu znajdują się boiska do siatkówki 
i koszykówki. POKOJE z łazienkami (prysznic, suszarka), w 
pełni umeblowane, posiadają: klimatyzację indywidualną w 

ZAKWATEROWANIE:
Hotel Conti*** (www.hotel-conti.it) - pięciopiętrowy 
budynek oddalony ok. 200 m od plaży, w ładnym miejscu, 
oferuje swoim gościom pokoje 2, 3 i 4-osobowe z pełnym 
węzłem sanitarnym i balkonem. W hotelu znajduje się sala 
jadalna, recepcja, bar oraz bezpłatne wifi. Ładnie urządzone 
pokoje, po remoncie w 2011 r., z pełnym węzłem sanitar-
nym, w każdym znajduje się telewizor oraz sejf. Klimatyzacja 
za dodatkową opłatą (2 €/dzień/pokój). Pokój 2-osobowy- 
jednopokojowy z łazienką. W pokoju 2 łóżka pojedyncze (z 
możliwością połączenia). Pokój 3-osobowy- jednopokojowy 
z łazienką. W pokoju 3 łóżka pojedyncze. Istnieje możliwość 
zakwaterowania 4-tej osoby w pokoju 3-osobowym. W ta-
kim przypadku w pokoju jest łóżko piętrowe.
WYŻYWIENIE:
2 razy dziennie, śniadanie w formie bufetu 8.30-10.00, obia-
dokolacja godz. 18.30 - trzy dania: makaron, zupa, danie 
główne mięsne lub rybne, sałatki, woda mineralna, lampka 
wina, deser.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX (pilot)
• 9 noclegów
• 9 śniadań, 9 obiadokolacji
• opiekę polskiego rezydenta
• taksę klimatyczną
• ubezpieczenie KL, NNW

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX (pilot)
• 9 noclegów w hotelu
• 2 posiłki dziennie (śniadania, obiadokolacje)
• opiekę pilota i rezydenta, włoską opie-

kę medyczną
• ubezpieczenie KL, NNW i bagaż

KATOWICE, ul. Stawowa 5/7   •   tel. 032/781 83 41   •   www.indexpolska.com.pl

LP TERMINY Cena w pok. 
2 os. 

Cena w  
pok. 3, 4 os.

1 28. 06. - 9. 07. 2099 zł 1999 zł
2 7. 07. - 18. 07. 2149 zł 2049 zł
3 16. 07. - 27. 07. 2149 zł 2049 zł
4 25. 07. - 5. 08. 2199 zł 2099 zł
5 3. 08. - 14. 08. 2199 zł 2099 zł

LP TERMINY Cena w pok. 
2 os. 

Cena w pok. 
3, 4 os.

1 27. 06. - 8. 07. 1740 zł 1590 zł
2 6. 07. - 17. 07. 1740 zł 1590 zł
3 15. 07. - 26. 07. 1740 zł 1590 zł
4 24. 07. - 4. 08. 1740 zł 1590 zł
5 2. 08. - 13. 08. 1740 zł 1590 zł

DODATKOWO PŁATNE:
wycieczki fakultatywne, napoje do obiadokolacji (wino, piwo, 
cola, fanta, itp.), serwis plażowy, taksa klimatyczna - ok. 1,5 
€/os./dzień (płatna w hotelu), połączenia antenowe.

cenie, TV, telefon, dostęp do Internetu - WiFi (opłata 2 
€ za dostęp/pobyt), mini bar (płatny). Pokoje znajdu-
ją się w parterowych budynkach hotelowych. Pokoje 
2 osobowe z możliwością dostawki dla dziecka do 
lat 10, składają się z jednego pomieszczenia - 2 oso-
bowej sypialni z ewentualną dostawką. Pokoje 3 - 4 
osobowe składają się z sypialni 2 osobowej z łóżkiem 
małżeńskim lub 2 łóżkami pojedynczymi oraz z części 
wypoczynkowej, gdzie znajdują się jedno lub dwa łóż-
ka pojedyncze lub rozkładana sofa.
WYŻYWIENIE: 2 posiłki dziennie: śniadania wzmocnio-
ne w formie bufetu oraz obiadokolacje serwowane do 
stolika, składające się z dwóch dań i deseru. Do wieczor-
nego posiłku podawana jest woda w dzbankach, pozo-
stałe napoje (fanta, cola, wino - dodatkowo płatne).
PLAŻA: bardzo długa, szeroka i piaszczysta w odległości 
ok. 300 m od hotelu. Posiada część  zagospodarowaną - 
płatną z leżakami i parasolami (ok. 10 €/dzień) oraz część 
ogólnodostępną - bezpłatną. Na plaży znajdują się liczne 
bary, kawiarenki oraz sprzęt wodny do wypożyczenia.
STAŁE OPŁATY / ZNIŻKI:
Opłata stała (0 - 4 lat) bez świadczeń: 450 zł
Zniżka dla 3 i 4 os. 4 - 10 lat: - 200 zł
Zniżka za dojazd własny: - 300 zł
Zniżka za łączenie turnusów: - 300 zł
Dopłata do pokoju 1-osobowego: + 650 zł

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: Rzym (Watykan) i CASTEL-
GANDOLFO - ok. 38 €. Rzym starożytny i barokowy - ok. 
38 €. Wezuwiusz - Pompeje - ok. 65 € + bilety wstępu 
ok. 25 €. Neapol - Capri - ok. 79 €. Monte Cassino - ok. 20 
€. Miasteczko wodne - MIAMI BEACH - ok. 25 € + bilety 
wstępu (norm. 12 €, ulgowy 9 €). Zoomarine w Torvaia-
nice - ok. 25 € + bilety wstępu (norm. 25 €, ulgowy 18 € 
- dzieci i młodz. od 10 do 18 lat, gratis dla dzieci pon. 100 
cm wzrostu). Podane ceny są cenami orientacyjnymi, 
wycieczki organizowane są przy min. 15 uczestnikach.
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UWAGA: Pierwsze świadczenie - obiadokolacja w 
dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie - śniadanie w 
dniu wyjazdu.
ZNIŻKI: Dzieci do lat 4 (przy 2 osobach pełnopłatnych) 
- cena 490 zł. Dzieci do lat 12 (przy 2 osobach pełno-
płatnych) - cena 1490 zł. 3 i 4 osoba w pokoju powyżej 
12 lat - cena1590 zł.

SAN MAURO MARE - nieduża, popularna 
miejscowość położona ok. 15 km od Rimini.
Ładna, szeroka, piaszczysta plaża (płatna 
i bezpłatna) z łagodnym wejściem do mo-
rza. W miejscowości znajdują się lodziar-
nie, kafejki, sklepy i stragany z pamiątkami 
oraz atrakcje dla dzieci. Wieczorami odby-
wają się różnego rodzaju pokazy i koncer-
ty. W odległości parudziesięciu kilometrów 
m.in.: San Marino, Rawenna, Mirabilandia, 
Fiabilandia, Aquafun, Italia w Miniaturze i 
wiele innych miejsc wartych odwiedzenia.



cena od 1390 zł

cena od 1999 zł
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 ZŁOTE PIASKI / PRIMORSKO  WCZASY W BUŁGARII

 LLORET DE MAR  WCZASY W HISZPANII

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX (WC, barek, TV)
• 9 noclegów w hotelu Złoty Róg***
• wyżywienie (All Inclusive Light w H. Złoty Róg 

lub 9 śniadań w H. Ecopalace)
• opiekę pilota, rezydenta (dochodzący w H. 

Ecopalace)
• taksę klimatyczną (w H. Złoty Róg)
• ubezpieczenie KL i NNW

DODATKOWO PŁATNE:
obligatoryjna taksa klimatyczna 10 €/os. (płatna u pi-
lota w autokarze) - w Hotelu Ecopalace w Primorsku.
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ZAKWATEROWANIE - ZŁOTE PIASKI:
HOTEL ZŁOTY RÓG *** - 4 piętrowy budynek od-
dany do użytku na sezon 2004, położony wśród zieleni, w 
górnej części kurortu Złote Piaski, ok. 400 m od plaży (zejście 
uliczkami Złotych Piasków) i centrum kurortu, ok. 600 m od 
największego w Bułgarii AQUA PARKU. Do dyspozycji gości 
- przestronny hol recepcyjny, winda, lobby bar, restauracja 
z tarasem, punkt wymiany walut, płatny sejf w recepcji. Na 
terenie hotelu - basen z tarasem słonecznym, bilard; stół do 
ping-ponga, boisko sportowe. Zakwaterowanie w pokojach 
2, 3, 4 - osobowych z łazienkami, klimatyzacją, balkonami.
WYŻYWIENIE:  All Inclusive Light - 9 śniadań, 9 obiadów, 
9 kolacji w formie szwedzkiego stołu (oprócz deserów) - napo-
je owocowe do wszystkich posiłków (od śniadania do kolacji) 
w dowolnej ilości, oraz między posiłkami - woda mineralna, 
podwieczorek np. kanapka, kawałek pizzy, ciasteczko itp.
ZAKWATEROWANIE - PRIMORSKO:
HOTEL ECOPALACE*** położony jest blisko od pla-
ży (około 100 metrów). Hotel posiada 42 łóżka w pokojach 
dwuosobowych, trzyosobowych i czteroosobowych. Pokoje 
posiadają balkon oraz łazienkę. Dodatkowo każdy pokój po-
siada klimatyzację (w cenie) oraz wyposażony jest w czajnik 
bezprzewodowy, telewizor oraz telefon. Na dachu hotelu 
znajduje się „podniebna restauracja”.
WYŻYWIENIE:  9 śniadań.

ZŁOTE PIASKI - jeden z najsłynniejszych 
kurortów bułgarskich, jest unikalnym zło-
tym kącikiem wybrzeża Morza Czarnego. 
Wiekowy las opada łagodnie aż do samych 
złocistych plaż i morza. Wśród pięknej zie-
leni drzew znajdują się nowoczesne hotele 
z basenami, urządzeniami i placami spor-
towymi, restauracjami, klubami, kasynami i 
dyskotekami. Przy plaży znajdują się ogól-
nodostępne, bezpłatne kompleksy basenów 
z atrakcyjnymi zjeżdżalniami (płatne około 
0,5 levy). Na miłośników sportów wodnych 
czekają liczne atrakcje - windsurfing, narty 
wodne, spadochrony, rejsy jachtem. Ze Zło-
tych Piasków warto wybrać się na wycieczkę 
do oddalonej o 10 km Warny, jednego z naj-
większych i najpiękniejszych miast Bułgarii.

TERMINY CENY:  w pok. 2, 3 os.

WYJAZD POWRÓT H. Złoty Róg H. Eco Palace

1 30. 06. 10. 07. 1690 zł 1390 zł
2 9. 07. 20. 07. 1780 zł 1390 zł
3 18. 07. 29. 07. 1890 zł 1470 zł
4 27. 07. 7. 08. 1890 zł 1470 zł
5 5. 08. 16. 08. 1890 zł 1470 zł
6 14. 08. 25. 08. 1890 zł 1470 zł

PRIMORSKO - to ładna turystyczna miej-
scowość położona 52 km na południe od 
Burgas u stóp góry Strandża, niedaleko 
przylądka Maslen. Dawniej, wioska ry-
backa - dziś, popularny i znany w Bułgarii 
kurort. W ciągu dnia warto korzystać z 
pięknej, piaszczystej plaży, uhonorowanej 
w 2003 roku „Błękitną Flagą” - międzynaro-
dowym wyróżnieniem przyznawanym za 
wyjątkową czystość.

LLORET DE MAR - najsłynniejsze i najwe-
selsze miasto wybrzeża. Tu króluje słońce 
i dobry humor. Posiada ładną piaszczystą 
plażę wzdłuż której ciągnie się wysadzana 
palmami aleja. Miejscowe kafejki, bary, skle-
piki, a przede wszystkim nowoczesne dys-
koteki stwarzają niepowtarzalną atmosferę 
skłaniającą do wypoczynku i zabawy całą 
młodzież Europy.

ZAKWATEROWANIE:
Hotel CASINO ROYAL*** - jest hotelem położo-
nym w centrum Lloret de Mar, w pobliżu głównego deptaka, 
ok. 300 metrów od plaży. Pokoje 3,4 os. z łazienkami, bal-
konami i TV sat. Sprzątanie i wymiana ręczników odbywa 
się każdego dnia. Na terenie hotelu znajdują się recepcja, 
restauracja, windy, niewielki odkryty basen, słoneczny taras 
z leżakami, sala barowa z dostępem do Internetu. Sejfy są 
dodatkowo płatne.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX 
• 9 noclegów w hotelu
• wyżywienie 2 razy dziennie 
• opiekę pilota i rezydenta
• ubezpieczenie KL, NNW

TERMINY
WYJAZD POWRÓT w pok. 2, 3 os.

1 30. 06. 11. 07. 1999 zł
2 9. 07. 20. 07. 1999 zł
3 18. 07. 29. 07. 1999 zł
4 27. 07. 7. 08. 1999 zł
5 5. 08. 16. 08. 1999 zł
6 14. 08. 25. 08. 1999 zł




