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DZIAŁAMY JUŻ
OD 1994 ROKU !

BIURO PODRÓŻY

NASZ CEL: WYSOKA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE

SPIS TREŚCI:

J A R M A R K I Ś W I ĄT E C Z N E :
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Kotlina Kłodzka Nowy Gierałtów. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sudety Nowa Ruda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Szczytna. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Ś W I Ę TA w Ta t r a c h :

S Y LW E S T E R Po l s k a :

S Y LW E S T E R z a g r a n i c a :
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Czechy Frydland nad Ostravicą - Malenovice.  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Słowacja: Dolny Kubin, Ruzomberok, objazdowa po Sł. .  .  .  .  .
Sylwester Express:
Praga, Wiedeń, Budapeszt, Berlin, Lwów, Amsterdam. .  .  .  .  .  .  .
Paryż .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Paryż + Eurodisneyland. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Paryż + Amsterdam.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wiedeń. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wiedeń + Bratysława .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Budapeszt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Praga .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Trzy Stolice: Wiedeń, Budapeszt, Bratysława .  .  .  .  .  .  .  .
Dwie Stolice: Praga, Wiedeń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wenecja + Werona, Mediolan .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rzym .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Londyn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Berlin + Poczdam, Trop. Isl.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Amsterdam . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wilno .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kopenhaga .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Belgrad + Budapeszt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Lwów . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
S Y LW E S T E R NA PROMIE. .  .  .  .  .  .
K A R N AWA Ł w Wenecji .  .  .  .  .  .  .  .
WA L E N T Y N K I w Paryżu .  .  .  .  .  .
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Francja Chamrousse, Val Thorens.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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NARCIARSKIE:

ZIMOWISKA,
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23-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 400.000 zadowolonych klientów
NAJLEPSZE CENY

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH 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 świadczenie 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 wysokości 25% ceny imprezy. Pozostałą kwotę
stanowiącą 75% ceny imprezy, uczestnik wpłaca nie później niż 25 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
5. Brak zapłaty ceny imprezy w terminach określonych powyżej może powodować 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 Organizatora nie
później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. W razie
przeniesienia 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 zobowiązany jest do udokumentowania podwyższenia ceny. Uczestnik zostanie poinformowany o wzroście ceny
najpóźniej do 21-go dnia przed datą wyjazdu. 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 przejazdu w celu umożliwienia wzięcia udziału w imprezie.
4. Rezygnacja z udziału w imprezie (odstąpienie od umowy)
może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadcze-

nia złożonego bezpośrednio u Organizatora lub za pośrednictwem biur sprzedaży imprez turystycznych (agentów
turystycznych).
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia 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 ponosi
odpowiedzialności za spóźnienia autokarów i transferów
spowodowane czynnikami niezależnymi od biura (warunki
atmosferyczne, przejścia graniczne, 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 pobrania kwoty odpowiadającej wysokości
kosztów faktycznie poniesionych, nie więcej jednak niż:
a) do 25 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 20% ceny,
b) pomiędzy 24 a 15 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy - 50% ceny,
c) 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. INDEX BP na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA
TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia nr 201279 z dnia
28. 12. 2012 r. zawiera na rzecz klientów uczestniczących
w organizowanych imprezach zagranicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Rodzaj i zakres ubezpieczenia
przedstawiony jest w umowie uczestnictwa/umowie
zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.
2. Uczestnicy imprez zagranicznych ubezpieczani zostają w
firmie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
na kwotę 10.000 euro od kosztów leczenia (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 ubezpieczycieli dostępnej u
Organizatora lub niezależnie od Organizatora w dowolnym
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 rezygnacji, w terminie i na warunkach określonych w pkt. II niniejszych Warunków.
V. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Uczestnik imprezy turystycznej obowiązany jest na miejscu
zbiórki posiadać: 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 obowiązującym pasażerów lotniczych - jeden
bagaż na osobę o wadze do 20 kg + bagaż podręczny 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.
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 zastępcze (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 osobie, 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 wartości 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.
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www.indexpolska.com.pl
biuro@indexpolska.com.pl

konto: Bank Millenium 42 1160 2202 0000 0000 7067 2114

Najpiękniejsze JARMARKI ŚWIĄTECZNE
PRAGA

cena od 219 zł

PROGRAM bez noclegu:
Dzień 1 - Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Pragi. Zwiedzanie
Miasta: Hradczany, Katedra św. Wita, Zamek Królewski, Kościół św.
Mikołaja, Most Karola, Ratusz, Gotycki Kościół Marii Panny, Pomnik
Jana Husa, Karolinum - pierwszy Uniwersytet w Europie Środ., Plac
Wacława. Czas wolny na Jarmarku Świątecznym. Wyjazd do
kraju w godzinach wieczornych.
Dzień 2 - Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/porannych.
TERMINY
cena bez noclegu cena z noclegiem
25-26. 11. 2017
2-3. 12. 2017
219 zł
359 zł
9-10. 12. 2017
16-17. 12. 2017
219 zł
---

PROGRAM z noclegiem:
Dzień 1 - Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Pragi. Zwiedzanie Miasta: Ratusz, Gotycki Kościół Marii Panny, Pomnik Jana Husa,
Karolinum - pierwszy Uniwersytet w Europie Środ., Plac Wacława,
piwiarnia U Fleku. Czas wolny na Jarmarku Świątecznym. Nocleg w hotelu w Pradze.
Dzień 2 - Śniadanie. Zwiedzanie Miasta: Hradczany, Katedra św.
Wita, Zamek Królewski, Złota Uliczka, Loreta, klasztor na Strachowie, Kościół św. Mikołaja, Most Karola. Wyjazd do kraju w godzinach popołudniowo-wieczornych. Przyjazd do Polski w godzinach
nocnych.

Fakultatywnie: Obiadokolacja 35 zł
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• nocleg w hotelu **/***
• śniadanie (dotyczy oferty z noclegiem)
• ubezpieczenie KL i NW
• zwiedzanie Pragi
• opiekę pilota

WIEDEŃ

cena od 219 zł

PROGRAM bez noclegu:
Dzień 1 - Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Wiednia. Zwiedzanie miasta: Ringstrasse, Opera, Ratusz, Katedra św. Stefana, Hofburg, Parlament, Teatr. Czas wolny na Jarmarku Świątecznym.
Wyjazd do kraju w godzinach wieczornych.
Dzień 2 - Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/porannych.
cena bez z noclegiem z noclegiem
TERMINY
noclegu w Czechach w Wiedniu
25-26. 11. 2017
2-3. 12. 2017 219 zł
359 zł 379 zł
9-10. 12. 2017
16-17. 12. 2017 219 zł
----Fakultatywnie: obiadokolacja 35 zł (w Czechach), 50 zł (w Wiedniu).
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych (ok.10-30 €).

PROGRAM z noclegiem:
Dzień 1 - Wyjazd wg rozkładu
jazdy. Przejazd do Wiednia. Zwiedzanie miasta: Ringstrasse, Opera,
Ratusz, Katedra św. Stefana, Hofburg, Parlament, Teatr. Czas wolny na Jarmarku Świątecznym. Nocleg w hotelu w Czechach/
Wiedniu.
Dzień 2 - Śniadanie. Zwiedzanie Miasta: Kahlenberg - panorama
miasta, Schönbrunn - letnia rezydencja cesarska, spacer po ogrodach. Wyjazd do kraju w godzinach popołudniowo-wieczornych
Przyjazd do Polski w godzinach nocnych.

TERMINY
25-26. 11. 2017
2-3. 12. 2017
9-10. 12. 2017
16-17. 12. 2017

bez
noclegu

z noclegiem
w hotelu Etap/Ibis

179 zł

379 zł

179 zł

---

Zakwaterowanie: Nowoczesne hotele położone na przedmieściach Berlina H. Ibis Budget posiada pokoje wyposażone w łóżka, łazienkę, stolik oraz TV.
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• nocleg w hotelu wg oferty
• śniadanie (dotyczy oferty z noclegiem)
• ubezpieczenie KL i NW
• zwiedzanie Berlina
• opiekę pilota

Adwent w WIEDNIU to niebywale romantyczny czas. Powietrze przesycone
jest zapachem kandyzowanych owoców, stoiska z ponczem i pieczonymi
kasztanami kuszą bożonarodzeniowymi
przysmakami, a jarmarki adwentowe
niosą nastrój nachodzących świąt. Czar
wiedeńskiego adwentu na placu przed
Ratuszem można odnaleźć spacerując
między odświętnie przystrojonymi stoiskami i wyszukując podarków bożonarodzeniowych. Tradycja Wiedeńskiego
Jarmarku Bożonarodzeniowego liczy już
sobie ponad siedem wieków.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• nocleg w hotelu **
• śniadanie (dotyczy oferty z noclegiem)
• ubezpieczenie KL i NW
• zwiedzanie Wiednia
• opiekę pilota

BERLIN TROPICAL ISLAND cena od 179 zł
PROGRAM bez noclegu:
Dzień 1 - Wyjazd wg rozkładu jazdy. Zwiedzanie Berlina: Katedra
Berlińska, Muzeum Pergamonu, przejście aleją Unter den Linden,
Brama Brandenburska, Reichstag. Spacer po słynnym bulwarze
handlowym Kurfurstendamm. Czas wolny na jarmarku świątecznym. W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną do kraju.
Dzień 2 - Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/porannych.

PRAGA - Miasto przed Świętami Bożego
Narodzenia „ubiera się” w świąteczną atmosferę. Wszyscy gromadzą się pod Orlojem - najbardziej znanym zegarem w
mieście. Rynek w tym czasie przypomina
wielki jarmark. Pełno tu różnego rodzaju
kramów ze smakołykami i świątecznymi
ozdobami... Na rynku odbywają się występy zespołów muzycznych i każdy na
pewno znajdzie coś dla siebie.

PROGRAM z noclegiem:
Dzień 1 - Wyjazd wg rozkładu jazdy. Zwiedzanie Berlina: Katedra
Berlińska, Muzeum Pergamonu, przejście aleją Unter den Linden,
Brama Brandenburska, Reichstag. Spacer po słynnym bulwarze
handlowym Kurfurstendamm. Czas wolny na jarmarku świątecznym. Nocleg w hotelu.
Dzień 2 - Śniadanie. Przejazd do Tropical Island w Krausnick (dla
chętnych możliwość zostania w Berlinie - samodzielne zwiedzanie i czas wolny). Wypoczynek w największym tropikalnym
parku rozrywki w Europie. Jest tam wszystko co
„tropikalne”: lśniąco biała piaszczysta plaża, największy na świecie las tropikalny pod dachem,
lazurowa laguna (www.tropical-islands.de).
W godz. popołudniowych wyjazd w drogę
powrotną do kraju. Przyjazd do Polski w godzinach nocnych.

Gendarmenmarkt to jeden z najpiękniejszych placów w Europie. Tu, wśród
fascynujących kulis znajduje się jeden z
wielu Bożonarodzeniowych jarmarków w
Berlinie - zabytkowy Berliner Weihnachtsmarkt. Bajecznie ustrojone ulice i wystawy
sklepowe, grzane wino, występy zespołów
muzycznych wprowadzają uczestników
w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Tu
można poznać kulinarne tajemnice i nabyć niezwykłe wyroby rękodzielnicze. Po
jarmarcznych zakupach warto zobaczyć:
panoramę Berlina z Reichstagu, Bramę
Brandenburską, zespół pałacowo-parkowy
Sanssouci, Muzeum Pergamonu.

BIURO PODRÓŻY
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Najpiękniejsze JARMARKI ŚWIĄTECZNE
BUDAPESZT cena od 219 zł

BUDAPESZT w okresie przedświątecznym przedstawia olśniewający widok.
Most Łańcuchowy przybrany jest w girlandę z lamp, a budynki publiczne, takie
jak Parlament, Opera, Zamek Królewski i
cała dzielnica zamkowa przywdziewają
szatę z ozdobnych świateł. Miastu łatwo
jest „bawić” się światłem niczym wytwornej damie biżuterią, gdyż we wszystkim
jest mu „do twarzy”. Na Jarmarku przedświątecznym można nabyć wyroby przygotowane tradycyjną techniką z naturalnych materiałów, pasujących wyłącznie
do okresu Bożego Narodzenia.

PROGRAM bez noclegu:
Dzień 1 - Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy. Przyjazd do
Budapesztu. Zwiedzanie miasta: Wzgórze Zamkowe, Baszta Rybacka, Kościół Macieja. Peszt: Galeria Narodowa i Muzeum Historii
Budapesztu, Plac Bohaterów. Czas wolny na Jarmarku Świątecznym.
Wyjazd w drogę powrotną do kraju w późnych godz. wieczornych.
Dzień 2 - Przyjazd do Polski w godzinach porannych.
TERMINY
25-26. 11. 2017
2-3. 12. 2017
9-10. 12. 2017
16-17. 12. 2017

bez noclegu

z noclegiem

219 zł

359 zł

219 zł

---

SALZBURG jest piękny o każdej porze roku,
ale najpiękniejszy jest bez wątpienia w
okresie adwentu. Kiedy w powietrzu tańczą
delikatne płatki śniegu, mróz maluje rumieńce na policzkach rozbawionych dzieci, a
powietrze wypełnia zapach grzanego wina,
wówczas nawet osoby odporne na nastroje
odkrywają w sobie duszę romantyka. Na jarmarku bożonarodzeniowym przed katedrą,
chłoniemy atmosferę zbliżających się świąt,
cieszymy oczy gwiazdkowymi cudeńkami,
a podniebienia świątecznymi przysmakami.
W powietrzu unosi się smakowita woń ponczu i pieczonych jabłek, gorących kasztanów
i prażonych migdałów, przywołując miłe
wspomnienia z dzieciństwa.
Kiermaszowe stoiska oferują na sprzedaż
piernikowe serca, prezenty gwiazdkowe,
ozdoby choinkowe, a nawet ciepłą, wełnianą
odzież.

cena od 219 zł

PROGRAM bez noclegu:
Dzień 1 - Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy. Przyjazd do
DREZNA. Zwiedzanie miasta, m. in.: Stare Miasto, Katedra, Opera,
Zespół Pałacowy Zwinger - jest zaliczany do najbardziej znaczących budowli późnego baroku w Europie. Zwiedzanie Galerii Starych Mistrzów - jednej z największych kolekcji
malarstwa europejskiego na świecie, Zielonego
Sklepienia - najbogatszy zbiór klejnotów na czele
z „Zielonym Drezdeńczykiem” - 41-karatowym,
największym na świecie zielonym diamentem,
który należy do klejnotów koronnych królów.
Udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym. Wyjazd
w drogę powrotną w godzinach późno wieczornych.
Dzień 2 - Przyjazd do Polski w godzinach porannych.
TERMINY
25-26. 11. 2017
2-3. 12. 2017
9-10. 12. 2017
16-17. 12. 2017

bez noclegu

z noclegiem

219 zł

359 zł

219 zł

---

Cena nie obejmuje:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 25-30 €)
Fakultatywnie: obiadokolacja +50 zł

SALZBURG

PROGRAM bez noclegu:
Dzień 1/2 - Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd do
Austrii. Zwiedzanie Salzburga - jednego z najpiękniejszych miast
Austrii: Stare Miasto, ogród i pałac arcybiskupi Mirabell, Getreidegasse - najstarsza i najpiękniejsza uliczka miasta (pod nr 9
znajduje się Dom Mozarta), opactwo św. Piotra, romański kościół
św. Ruprechta (XI wiek), Rezidenzplatz, pomnik Mozarta. Jarmark
świąteczny z degustacją grzanego wina. Możliwość spędzenia czasu
na świątecznych zakupach lub spacerach po wspaniale udekorowanych uliczkach i placach miasta. W godzinach wieczornych wyjazd
w drogę powrotną.
Dzień 3 - Powrót na miejsce zbiórki w godzinach porannych.
TERMINY
24-26. 11. 2017
1-3. 12. 2017
8-10. 12. 2017
15-17. 12. 2017

bez noclegu

z noclegiem

369 zł

480 zł

379 zł

---

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• nocleg w hotelu **
• śniadanie (dotyczy oferty z noclegiem)
• ubezpieczenie KL i NNW
• zwiedzanie Salzburga
• opiekę pilota

PROGRAM z noclegiem:
Dzień 1 - Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy. Przyjazd do
DREZNA. Zwiedzanie miasta, m. in.: Stare Miasto, Katedra, Opera,
Zespół Pałacowy Zwinger - jest zaliczany do najbardziej znaczących
budowli późnego baroku w Europie. Zwiedzanie Galerii Starych
Mistrzów - jednej z największych kolekcji malarstwa europejskiego
na świecie, Zielonego Sklepienia - najbogatszy zbiór klejnotów
na czele z „Zielonym Drezdeńczykiem” - 41-karatowym,
największym na świecie zielonym diamentem, który
należy do klejnotów koronnych królów. Udział w
jarmarku bożonarodzeniowym. Nocleg.
Dzień 2 - Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd
do Miśni - zwiedzanie pierwszej europejskiej
manufaktury porcelany. Przejazd do Bautzen (Budziszyna), spacer: zamek Ortenburg - z zewnątrz,
Stare Miasto z kościołem św. Piotra, ratusz, sukiennice,
Domek czarownic, Wieża Wodna. Czas wolny na jarmarku
bożonarodzeniowym. Przyjazd do Polski w godz. nocnych.
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• nocleg w hotelu **
• śniadanie (dotyczy oferty z noclegiem)
• ubezpieczenie KL i NNW
• zwiedzanie Drezna
• opiekę pilota

cena od 369 zł

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
Fakultatywnie: obiadokolacja +70 zł
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CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
LUX
• nocleg w hotelu ***
• śniadanie
(dotyczy oferty z noclegiem)
• ubezpieczenie
KL i NNW
• zwiedzanie
Budapesztu
• opiekę pilota

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
Fakultatywnie: obiadokolacja 45 zł

DREZNO

DREZNO - miasto zwane perłą baroku,
Florencją nad Łabą. Tu odbywa się najstarszy Bożonarodzeniowy jarmark w
Niemczech. Jodła, kominiarz na szczęście
i największa na świecie świąteczna piramida - 14 m, tworzą na jarmarku niepowtarzalny nastrój. Tu ożywają stare, rzemieślnicze tradycje: jarmarczne zabawki
z drewna z regionu Rudaw, malowane
tkaniny i łużyckie wyroby garncarskie,
wydmuchiwane ozdoby choinkowe, słynne ciasteczka z Pulsnitz i oczywiście drezdeński Christstollen. Najważniejszym
wydarzeniem jarmarku jest festyn Stollenfest z wielką świąteczną paradą.

PROGRAM z noclegiem:
Dzień 1 - Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez
Słowację do Budapesztu, zwiedzanie miasta: Peszt, Pomnik Millenium, Śródmieście, Bazylika, ulica Vaci Kigyo, Parlament,
czas wolny na Jarmarku Świątecznym, nocleg.
Dzień 2 - Śniadanie. Zwiedzanie miasta: Buda, Stare Miasto, Kościół
Macieja, Ratusz, Brama Wiedeńska, Baszta Rybacka, Zamek Królewski, Wyspa św. Małgorzaty. Czas wolny. Wyjazd w godzinach popołudniowych. Powrót do kraju w godzinach nocnych.

PROGRAM z noclegiem:
Dzień 1 - wyjazd z Polski o godz. 05.00, przejazd przez Czechy do
Austrii, w godzinach popołudniowych przyjazd do niewielkiej miejscowości Oberndorf koło Salzburga, gdzie narodziła się najsłynniejsza kolęda świata - „Cicha noc”, następnie przyjazd do położonego
u stóp Alp SALZBURGA, krótki spacer po mieście i czas wolny na
jarmarku adwentowym, gdzie oprócz ozdób i smakołyków świątecznych można w pełni zasmakować atmosfery przedświątecznej
w postaci grzańca galicyjskiego, pierniczków czy koncertu kolęd,
wieczorem obiadokolacja i nocleg w hotelu w okolicy Salzburga;
Dzień 2 - śniadanie, spotkanie z licencjonowanym przewodnikiem
miejscowym i zwiedzanie Miasta Mozarta - SALZBURGA, m.in. pałac
arcybiskupi i ogrody Mirabell, skąd rozciąga się najpiękniejszy widok na starówkę oraz Wzgórze Zamkowe z twierdzą Hohensalzburg,
przejście mostem nad urokliwą rzeką Salzach na Stare Miasto, najstarsza uliczka miasta Getreidegasse, na której znajduje się Dom
Urodzenia Mozarta, Katedra Św. Ruprechta, Residenzplatz - plac z
okazałą rezydencją książąt-arcybiskupów, pomnik i dom Mozarta,
Arcyopactwo Św. Piotra, rynek staromiejski z najprawdopodobniej
najmniejszą kamieniczką świata, czas wolny na salzburskiej starówce i na jarmarku adwentowym, a wieczorem pożegnanie z przedświątecznym Salzburgiem i przejazd przez Czechy do Polski.
Dzień 3 - powrót na miejsce zbiórki w godzinach porannych.

Najpiękniejsze JARMARKI ŚWIĄTECZNE
LWÓW

cena od

219 zł

PROGRAM:
Dzień 0/1 - Wyjazd wg rozkładu jazdy (wyjazd w nocy z piątku na
sobotę) do Lwowa.
Dzień 1 - Przyjazd do Lwowa. Zwiedzanie miasta - Opera Lwowska (jedna z najznamienitszych budowli miasta), Katedra Łacińska
(tutaj przed obrazem Matki Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz złożył
śluby narodowe, obierając Maryję za Królową Korony Polskiej), późnorenesansowa kaplica Boimów, rynek z Ratuszem („serce miasta”,
siedziba Rady Miejskiej), zabytkowe kamienice (Czarna Kamienica,
Apteka-muzeum, kamienica Korniakta – rezydencja króla Jana III
Sobieskiego, dziedziniec włoski), dzielnica Ruska, cerkiew Uspeńska,
Kościół Dominikanów, Katedra Ormiańska (z bogato zdobionym wnętrzem mozaikami Mehoffera), Pomnik Adama Mickiewicza. Pobyt na
Jarmarku Świątecznym. Wyjazd do Polski.
Dzień 2 - Przyjazd do Polski w godzinach porannych.
TERMINY
15-17. 12. 2017

bez noclegu

219 zł

z noclegiem

369 zł

Uwaga! Do przekroczenia granicy Polsko-Ukraińskiej wymagany jest
paszport ważny na okres nie mniej niż 3 miesiące.
Cena nie obejmuje: obiadokolacji +40 zł.

PROGRAM z noclegiem:
Dzień 0/1 - Wyjazd wg rozkładu jazdy.
Dzień 1 - Przyjazd do Lwowa. Zwiedzanie miasta - Opera Lwowska (jedna z najznamienitszych budowli miasta), Katedra Łacińska
(tutaj przed obrazem Matki Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz złożył
śluby narodowe, obierając Maryję za Królową Korony Polskiej), późnorenesansowa kaplica Boimów, rynek z Ratuszem („serce miasta”,
siedziba Rady Miejskiej), zabytkowe kamienice (Czarna Kamienica,
Apteka-muzeum, kamienica Korniakta – rezydencja króla Jana III
Sobieskiego, dziedziniec włoski), dzielnica Ruska, cerkiew Uspeńska,
Kościół Dominikanów, Katedra Ormiańska (z bogato zdobionym wnętrzem mozaikami Mehoffera), Pomnik Adama Mickiewicza. Pobyt na
Jarmarku Świątecznym. Nocleg.
Dzień 2 - Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie Lwowa cmentarz Łyczakowski (mogiły m.in. M.Konopnickiej, G.Zapolskiej) i Orląt
Lwowskich, wały Hetmańskie. Wyjazd do Polski. Przyjazd do Polski
w godzinach nocnych lub rannych dnia następnego.
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• ubezpieczenie KL, KR, NNW, bagaż
• nocleg w hotelu wg oferty
• śniadanie (dotyczy oferty z noclegiem)
• zwiedzanie miasta
• opiekę pilota

NOWOŚĆ! LUBLANA i ZAGRZEB
PROGRAM:
Dzień 1 - Wyjazd wg rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez Czechy,
Austrię do Słowenii.
Dzień 2 - Zwiedzanie Lublany: starówka, plac Prešeren, przy którym
stoi cerkiew franciszkańska, Smoczy Most, Potrójny Most nad rzeką
Ljubljanica, Kolumnada Plečnika, katedra, Średniowieczny Zamek
Lublanski. Czas wolny na Jarmarku Adwentowym w Lublanie,
zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
Dzień 3 - Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Zagrzebia- zwiedzanie stolicy Chorwacji: plac Bana Josipa
Jelačića, Gradec - Górne Miasto, Plac św. Marka, Kamienna brama, Kaptol z Katedrą WNMP - największy kościół w
Chorwacji, Dolc - część miasta tętniąca życiem z licznymi
kawiarenkami i restauracjami. Czas wolny na Jarmarku Adwentowym. Wyjazd do kraju w godzinach popołudniowych.
Przyjazd do kraju w godzinach nocnych.

NORYMBERGA

cena

PROGRAM:
Dzień 0/1 - Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Niemiec, do Norymbergi. Zwiedzanie miasta: Kaiserburg - monumentalny zamek
cesarski górujący nad miastem, dobrze zachowane średniowieczne
obwarowania miejskie okalające Stare Miasto, zespół zabudowy
mieszczańskiej - Dom Albrechta Dürera i patrycjuszowski Fembo-Haus, kościóły św. Sebalda i św. Wawrzyńca, w których podziwiać
można dzieła Wita Stwosza, kościół Najświętszej Maryi Panny, szpital Św. Ducha, renesansowy ratusz, słynna Piękna Studnia. Udział
w Jarmarku Bożonarodzeniowym. Wyjazd do kraju w godzinach wieczornych.
Dzień 2 - Przyjazd do Polski w godz. porannych.

BRATYSŁAWA

cena

cena

TERMIN
1-3. 12. 2017
8-10.12.2017

490 zł
cena

490 zł

Cena nie obejmuje: obligatoryjnej opłaty za
przewodnika w Lublanie i w Zagrzebiu ok 5 €/os.,
biletów wstępu (fakultatywne) ok. 25 €/os.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• 1nocleg w hotelu
• 1 śniadanie
• ubezpieczenie KL i NW
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota
• składkę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny

349 zł

EKSPRESOWO

TERMINY

cena

24-26. 11. 2017
1-3. 12. 2017
8-10. 12. 2017
15-17. 12. 2017

349 zł

Okres adwentu to niepowtarzalna okazja
zwiedzenia licznych jarmarków świątecznych odbywających się w całej Europie.
Jednym z najbardziej znanych są Bożonarodzeniowe Jarmarki w LUBLANIE I ZAGRZEBIU. Oba miasta zachęcają turystów
nie tylko zabytkami, ale też okolicznościowymi atrakcjami, które odbywają się tam w
listopadzie i w grudniu. mieszkańcy Lublany wraz z burmistrzem miasta zgromadzą
się ze świecami na głównym Prešernovem
trgu, by poprzez wspólne śpiewanie świątecznych pieśni oraz zapalenie świec rozpocząć „magiczny” miesiąc. Lublana co roku w
tym czasie wygląda bajecznie! I naprawdę
ma nam wiele do zaoferowania. Jarmark
w Zagrzebiu natomiast w 2016 roku został
uznany za najlepszy Jarmark w Europie.
Zagrzeb zajął pierwsze miejsce, pokonując
m.in. Strasburg, Akwizgran i Colmar.
NORYMBERGA rozpalona jest przedświąteczną gorączką. Na rynku Starego Miasta
„Dzieciątko” (Chriskindl) otwiera słynny na
świecie norymberski Christkindlesmarkt.
Rozkoszujcie się średniowieczną atmosferą oraz zapachem prawdziwych, norymberskich pierników, pieczonych kiełbasek
i wieloma innymi smakołykami.

Fakultatywnie: Cena nie obejmuje: biletów
wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 25 €).

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• ubezpieczenie KL i NW
• zwiedzanie miasta
• opiekę pilota

219 zł

PROGRAM:
Dzień 1 - Wyjazd wg rozkładu jazdy. W drodze do Bratysławy zwiedzanie zamku w Trenczynie. Przejazd do Bratysławy. Zwiedzanie:
deptak przy Dunaju, Parlament, Zamek Królewski, katedra św. Marcina, ul. Michalska, Brama Michalska, Ratusz, Pałac Prymasowski, Plac
Hviezdosława, Teatr Narodowy, Pałac Palfich, kościół Franciszkański i
Jezuitów. Czas wolny - indywidualny pobyt na Jarmarku Świątecznym. Wyjazd w drogę powrotną w godzinach wieczornych.
Dzień 2 - Przyjazd do Polski w godzinach porannych.

Święta Bożego Narodzenia są jednym z
ważniejszych wydarzeń roku - czasem
niepowtarzalnym, pełnym radości i szczodrości, niosącym ciszę i skupienie. Tak jest
w wielu krajach. Wyruszamy więc w bożonarodzeniową podróż do LWOWA, gdzie
na Prospekcie Swobody znajduje się kilkadziesiąt straganów jarmarkowych. Wśród
nich można znaleźć przeróżne rzeczy, od
ozdób choinkowych, wyrobów ceramicznych, przez wełnianą odzież, po pamiątki
związane z miastem Pomimo że Jarmark
we Lwowie jest najmłodszym i najmniej
popularnym miasto w okresie przed świątecznym wygląda niezwykle uroczo. Na
Rynku działa również lodowisko, które
może być dodatkową atrakcją dla odwiedzających lwowski kiermasz.

EKSPRESOWO

TERMINY
25-26. 11. 2017
2-3. 12. 2017
9-10. 12. 2017

cena

219 zł

Fakultatywnie: Cena nie obejmuje: biletów
wstępu do zwiedzanych obiektów, (ok.15 €).

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem LUX
• ubezpieczenie KL i NW
• zwiedzanie miasta
• opiekę pilota

BRATYSŁAWA urzeka swoją architekturą.
Stare zbytkowe kamieniczki przeplatają
się z nowoczesnymi budynkami, detale
architektury barokowej konkurują z nowoczesnymi rzeźbami, a restauracje w
zabytkowych piwniczkach przyciągają
swoim niepowtarzalnym urokiem. Na
Jarmarku Bożonarodzeniowym jak co
roku można kupić pamiątki regionalne,
posmakować tradycyjnych potraw kuchni słowackiej i napić się doskonałych
gorących nalewek. Cała Bratysława jest
oświetlona tysiącem kolorowych lampek, które wieczorem dają uroku i wprowadzają świąteczny nastrój.

BIURO PODRÓŻY
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SYLWESTER - MURZASICHLE
ZAKOPANE leży u stóp Tatr - miniaturowych Alp, które można poznać w ciągu
paru dni, ale też wracać do nich co roku przez całe życie. Nigdzie w Polsce nie znajdziesz miejsca, gdzie od rana do wieczora,
masz do dyspozycji kilkadziesiąt wyciągów, popołudniu możesz skorzystać z
licznych muzeów, a wieczorem usiądziesz
na widowni doskonałego teatru.

TAK SIĘ BAWIMY:
Bal Sylwestrowy w góralskiej karczmie,
przy zespole muzycznym
i muzyce mechanicznej.

WILLA „TATRY”
ZAKWATEROWANIE:
Willa Tatry posiada pokoje 2, 3, 4 i 5-osobowe o wysokim standardzie, z łazienkami i TV. Ponadto do dyspozycji gości sala telewizyjna,
TV-video, sala konferencyjna, oraz ogrodzony, monitorowany, niestrzeżony, bezpłatny parking.
TAK SIĘ BAWIMY:
Bal sylwestrowy w karczmie (orkiestra na żywo + DJ).

na
NARTY
-Małe Ciche

PENSJONAT„ZOSIA”
MENU SYLWESTROWE:
żurek z jajkiem, szynka pieczona z chrzanem, kapusta
zasmażana, ziemniaki ze skwarkami, barszcz czerwony
z krokietem, kociołek, domowe ciasta, owoce, bogata
zimna płyta: wędliny, sery góralskie, galaretki, marynaty, sałatka jarzynowa, sałatka z kurczaka, smalec, ogórki
kiszone, chleb wiejski, butelka szampana na 4 osoby,
butelka wódki 0,5 l na 2 osoby, kawa, herbata, soki i
woda - bez ograniczeń.

ZAKWATEROWANIE:
Małe rodzinne pensjonaty położone w cichym i spokojnym miejscu
blisko lasu. Do dyspozycji pokoje 2, 3, 4-osobowe wyposażone w
łazienkę.
TAK SIĘ BAWIMY: Bal Sylwestrowy w Karczmie przy DW Tatry.
ZA CO PŁACIMY:
• 5 noclegów
• 5 śniadań+5 obiadokolacji
• Bal Sylwestrowy w Karczmie

TERMIN: 28.12.17 - 2.01.2018

27.12.17 - 1.01.2018
(zapytaj o inne terminy)

cena od 1159 zł
cena 1 miejsca z balem pokój 3, 4, 5 os.
6 noclegów

1159 zł

pokój 2 os.

1189 zł

ZA CO PŁACIMY:
• 6 noclegów
• 6 śniadań (szwedzki
stół),
6 obiadokolacji
• Bal Sylwestrowy w
Karczmie
• wieczorek góralski

TERMIN: 28.12.17 - 2.01.2018

27.12.17 - 1.01.2018
(zapytaj o inne terminy)

cena od 819 zł
UWAGA! Zniżki dla dzieci!

cena 1 miejsca z balem

pokój 3, 4 os.

pokój 2 os.

5 noclegów

819 zł

869 zł

DOPŁATY FAKULTATYWNE: + dodatkowy dzień
(nocleg, śniad., obiadokol.) - 90 zł.

MURZASICHLE
MURZASICHLE to turystyczna miejscowość położona ok. 8 km od Zakopanego,
posiadająca wyciągi narciarskie o długości ok. 600 m oraz restauracje i sklepy. Dojazd do Zakopanego odbywa się o każdej
porze dnia licznymi busami i autokarami.
Dodatkowym atutem jest nowopowstała stacja narciarska Małe Ciche (2 km od
Murzasichla), posiadająca nowoczesną
4-osobową kolej krzesełkową.

DW „OSCYPEK”
ZAKWATEROWANIE:
Dom wypoczynkowy „Oscypek” to bardzo dobry, rodzinny pensjonat
składający się z 3 budynków, położony jest ok. 400 m od wyciągu
narciarskiego. Posiada pokoje z łazienkami i TV, jadalnię z kominkiem, stoły do ping-ponga, parking.
TAK SIĘ BAWIMY:
Zabawa Sylwestrowa przy kapeli góralskiej i muzyce mechanicznej,
zorganizowana na dwóch salach: jadalnej i tanecznej.
MENU SYLWESTROWE:
3 dania gorące, stół szwedzki- pełen smakołyków góralskich min.
moskole , masło czosnkowe, chleb swojski, kiełbasa swojska i wiele
innych, sałatki, płyty zimne- mięsne i jarskie, ciasta, owoce, napoje
zimne, kawa, herbata, 1 butelka szampana na pokój.

TERMIN: 27.12.17 - 1.01.2018
(zapytaj o inne terminy)

cena od 1010 zł

UWAGA! Zniżki dla dzieci!

cena 1 miejsca z balem
5 noclegów

pokój 3,4,5 os. pokój 2 os.

1010 zł

1060 zł

DOPŁATY FAKULTATYWNE:
+ dodatkowy dzień (nocleg, śniad., obiadokol.) - 90 zł.
ZA CO PŁACIMY:
• 5 noclegów
• 5 śniadań, 5 obiadokolacji
• kulig z ogniskiem, kiełbaskami i góralską herbatą
• Bal Sylwestrowy
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PORONIN
PENSJONAT „U MALACINY”
ZAKWATEROWANIE:
„U Malaciny” - pensjonat o standardzie turystycznym, położony
5 km od centrum Zakopanego, posiada pokoje z łazienkami i TV, a
także 3 pokoje z łazienką na korytarzu, stołówkę z TV, ogrodzony
parking, stół do ping-ponga, bilard, świetlicę. Wyciągi narciarskie o
długości 850 m oddalone są ok. 1 km od pensjonatu.
TAK SIĘ BAWIMY:
Zabawa Sylwestrowa w sali pensjonatu na 50 osób, przy muzyce mechanicznej.
MENU SYLWESTROWE:
posiłek gorący, zimna płyta, 1 szampan na 4 osoby, kawa, herbata.
ZA CO PŁACIMY:
• 4/5 noclegów
• 4/5 śniadań, 4/5 obiadokolacji
• Bal Sylwestrowy
• kulig saniami oraz ognisko z kiełbaskami
(przy braku śniegu przejażdżka wozami)

TERMIN: 28.12.17 - 1.01.2018

27.12.17 - 1.01.2018
(zapytaj o inne terminy)

cena od 579 zł

UWAGA! Zniżki dla dzieci!

cena 1 miejsca
z balem

PORONIN to turystyczna miejscowość położona 5 km od Zakopanego, posiadająca
wyciągi narciarskie, liczne restauracje, pizzerie i sklepy. Do Zakopanego można dojechać o każdej porze dnia licznymi busami i autokarami.

pokój 3,4,5,6 pokój 2 os. pokój 2 os.
os. z łazienką (3 pok + łaz.) z łazienką

4 noclegi

579 zł

589 zł

639 zł

5 noclegów

659 zł

669 zł

719 zł

DOPŁATY FAKULTATYWNE:
+ dodatkowy dzień (nocleg, śniad., obiadokol.) - 80 zł.

PIENINY
OŚRODEK „POD JARMUTĄ”
ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Pod Jarmutą” położony
jest w niedalekiej odległości od centrum Szczawnicy, przy drodze
do Szlachtowej i Jaworek. Stanowi doskonały punkt wypadowy w
rejon Małych Pienin. Ośrodek dysponuje miejscami noclegowymi
w wygodnych 2 i 3-osobowych pokojach z łazienkami i TV. (Nowy
ośrodek, przebudowa 2011). Na miejscu funkcjonuje kuchnia z tradycyjnym, domowym menu oraz stołówka. Zmotoryzowani goście
mogą skorzystać z ogrodzonego parkingu.
TAK SIĘ BAWIMY: Bal Sylwestrowy w sali Ośrodka „Pod Jarmutą”
przy muzyce mechanicznej.
MENU SYLWESTROWE: 1 danie gorące, zimna płyta, napoje, kawa,
herbata, ciasta.
ZA CO PŁACIMY:
• 3/4 noclegi
• 3/4 śniadania, 2/3 obiadokolacje
• Bal Sylwestrowy
• szampańska zabawa.

TERMIN: 29.12.17 - 1.01.2018

28.12.17 - 1.01.2018

(zapytaj o inne terminy)
UWAGA! Zniżki dla dzieci!

cena 1 miejsca z balem

pokój 3 os.

pokój 2 os.

3 noclegi

555 zł
655 zł

585 zł
685 zł

4 noclegi

cena od 555 zł

Zapraszamy do krainy Janosika nad Dunajcem, do znakomitej bazy wypadowej
zarówno dla amatorów narciarstwa, jak
i dla piechurów. Koniecznie trzeba zobaczyć zamki w Czorsztynie i Niedzicy, warto
również odwiedzić słynny Czerwony Klasztor na Słowacji. Dla narciarzy do dyspozycji wyciąg krzesełkowy i dośnieżana trasa
na stoku Palenicy, dla snowbordzistów
- rynna Halfpipe, a przede wszystkim nowoczesne centrum narciarskie Czorsztyn-Kluszkowce z kolejką linową, 3 wyciągami
orczykowymi i 5 trasami narciarskimi - a
wszystko to na stokach śpiącego wulkanu
góry Wdżar (www.czorsztyn-ski.com.pl)

na
narty

Czors
zty
-Ski nDODATKOWO PŁATNE: opłata klimatyczna + 3 zł
Dla chętnych: dodatkowy dzień + 100 zł/os.

OŚRODEK „SOKOLICA”
ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek „Sokolica” znajduje się w centrum Krościenka, dysponuje 40 miejscami w pokojach z węzłem sanitarnym na korytarzu oraz
60 miejscami w nowszej części budynku w pokojach z łazienkami.
Ośrodek posiada stołówkę, świetlicę, saunę, parking strzeżony.
TAK SIĘ BAWIMY: Bal Sylwestrowy w sali Ośrodka „Sokolica” przy
muzyce mechanicznej.
MENU SYLWESTROWE: jedno danie gorące, zimna płyta, napoje,
kawa, herbata, ciasta.

TERMIN: 28.12.17 - 1.01.2018
(zapytaj o inne terminy)

R
SUPE a
zabaw
PER
w SU iE
CEN

cena od 459 zł
ZA CO PŁACIMY:
• 4 noclegi
• 4 śniadania + 3 obiadokolacje
• Bal Sylwestrowy
• szampańska zabawa.

UWAGA! Zniżki dla dzieci!

cena 1 miejsca
z balem
4 noclegi

pokój
3, 4 os.

pokój
3, 4 os.
z łazienką

pokój
2 os.

pokój
2 os.
z łazienką

459 zł 509 zł 489 zł 549 zł

DOPŁATY FAKULTATYWNE: + dodatkowy dzień +70 zł,

PONAD 400.000
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
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KOTLINA KŁODZKA NOWY GIERAŁTÓW
KOMFORTOWO

NOWY GIERAŁTÓW - urokliwa miejscowość turystyczna w Gminie Stronie Śląskie, położony jest w Kotlinie Kłodzkiej w
Masywie Śnieżnika w Paśmie Gór Złotych
oraz Bialskich.

ZAKWATEROWANIE:
Pensjonat u Wanata - oferuje luksusowe pokoje gościnne na
dwóch piętrach budynku - łącznie 85 miejsc noclegowych w pokojach 2,3,4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Pomieszczenia
są zaaranżowane wygodnie i ze smakiem. Komfort zapewniają
nowe, dostosowane do potrzeb nawet najbardziej wymagających
turystów meble oraz nowocześnie urządzone łazienki - z toaletą,
umywalką i prysznicem. Do dyspozycji mieszkańców pensjonatu
jest też umiejscowione w korytarzu na piętrze samodzielne pomieszczenie kuchenne z podstawowym wyposażeniem. Pensjonat
posiada oświetlony wyciąg narciarski bezpośrednio nad budynkiem
na własnym stoku (długość wyciągu 435 m, wysokość górnej stacji
635 m, różnica wzniesień 100 m, możliwość jazdy nocnej). Możliwość korzystania z sauny oraz jacuzzi.
TAK SIĘ BAWIMY: Bal Sylwestrowy przy muzyce mechanicznej.
Menu sylwestrowe: barszcz czerwony - krokiety, danie mięsne
gorące, roladki z piersi kurczaka, bigos, półmisek wędlin, galaretka
wieprzowa, koreczki śledziowe, sałatka jarzynowa, owoce, ciasto,
herbata, kawa, zimne napoje, lampka szampana.

TERMINY:

28.12.17 - 1.01.2018

(zapytaj o inne terminy)

cena od 769 zł
ZA CO PŁACIMY:
• 4 noclegi
• 4 śniadania
• 4 obiadokolacje
• Bal Sylwestrowy

Cena nie zawiera:
jaccuzi 10 zł/os., sauna 10 zł/os.,
karnet narciarski całodniowy 40 zł/os.

cena 1 miejsca z balem

pokój 3, 4 os.

pokój 2 os.

769 zł

809 zł

4 noclegi

UWAGA! Zniżki dla dzieci!

na
NARTY
-Czarn a
Góra

DOPŁATY FAKULTATYWNE: dodatkowy dzień
(nocleg, śniad., obiadokol.) + 120 zł.

ŻYWIEC
ŻYWIEC - stolica Beskidu Żywieckiego jest
jednym z najciekawszych miast Beskidów.
Wyciągi narciarskie na Grójcu oraz bliskość ośrodków narciarskich w Korbielowie, Zwardoniu i na Górze Żar dają bardzo
dobre możliwości do uprawiania sportów
zimowych. Miasto ma także liczne zabytki,
piękny rynek i zamek oraz jedne z najlepszych muzeów w Polsce - „Browar Żywiec”.
Jedną z atrakcji jest także kryta pływalnia
z saunami oraz liczne restauracje puby
i dyskoteki.

ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Młodzieżowy (PTSM) położony jest w odległości 10 minut pieszo od rynku w Żywcu. To jeden z najlepszych obiektów PTSM
w Polsce. Część hotelowa posiada nowoczesne pokoje 2-3 os. z łazienkami, a część młodzieżowa posiada pokoje 2 - 4 os., (częściowo
odnowione, nowe łóżka, pościel, okna, stare szafy) łazienki na korytarzu także częściowo wyremontowane. Ośrodek posiada recepcje,
jadalnię, świetlicę i zamykany parking.
TAK SIĘ BAWIMY:
Zabawa sylwestrowa w sali na ok. 100 osób, przy muzyce mechanicznej z DJ.
MENU SYLWESTROWE: 2 dania gorące: kwaśnica, filet z kurczaka
z frytkami i sałatkami, zimna płyta „szwedzki stół”: wędliny, sery
żółte, sałatki pieczywo, kawa herbata, lampka szampana.
ZA CO PŁACIMY:
• 3/4 noclegi
• 3/4 śniadania
• Zabawa Sylwestrowa
w Restauracji Coyote
• opieka rezydenta

TERMINY: 29.12.17 - 1.01.2018

28.12.17 - 1.01.2018

(zapytaj o inne terminy)

R
SUPEA
CEN

cena od 379 zł
cena 1 miejsca z balem
(3 noclegi + 3 śniadania
+bal)
(4 noclegi + 4 śniadania
+ bal)

pokój
3,4 os.

pokój
2 os.

pokój 2-3 os.
z łazienką

379 zł 429 zł

489 zł

429 zł 479 zł

559 zł

DODATKOWO PŁATNE:
opłata klimatyczna + 2,90 zł
obiadokolacja +20 zł/os.
dodatkowa doba +70 zł pokój z łazienką, 50 zł pokój bez łazienki

WISŁA
WISŁA to największy ośrodek wczasowo turystyczny w Beskidzie Śląskim i jeden z
najlepszych ośrodków narciarskich w kraju - 13 wyciągów w tym 4 z oświetlonymi
trasami, 3 skocznie narciarskie. Na turystów czekają tu także liczne kawiarnie,
restauracje i sklepy. Od czasu wygrania
mistrzostw świata przez Adama Małysza
miasto cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów z całej Polski i Europy.

ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „KONTAKT” - ośrodek
zlokalizowany jest w dzielnicy Wisła - Głębce, w odległości niecałych 2 km od centrum miasta. W najbliższej okolicy ośrodka znajdują się m.in. wyciągi narciarskie i basen kryty. OWS „KONTAKT”
posiada 150 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3 i 4 osobowych z
pełnymi węzłami sanitarnymi oraz telewizorami. Na terenie ośrodka
znajduje się stół do bilardu oraz stół do ping - ponga, parking, Wi-Fi. Goście mogą również skorzystać z usług wypożyczalni sprzętu
narciarskiego.
TAK SIĘ BAWIMY:
Zabawa Sylwestrowa przy muzyce mechanicznej.
MENU SYLWESTROWE: gorące danie, zimna płyta, napoje, kawa,
herbata, ciasta.

TERMINY: 29.12.17 - 2.01.2018

28.12.17 - 1.01.2018

(zapytaj o inne terminy)
UWAGA! Zniżki dla dzieci!

cena 1 miejsca z balem pokój 3,4 os.
4 noclegi

pokój 2 os.

689 zł

709 zł

DOPŁATY FAKULTATYWNE:
+ dodatkowy dzień (nocleg, śniad., obiadokol.) - 100 zł.

cena od 689 zł

ZA CO PŁACIMY:
• 4 noclegi
• 4 śniadania i 4 obiadokolacje
• Kolacja bankietowa z dancingiem (29.12)
• Zabawa Sylwestrowa (31.12)
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DZIAŁAMY JUŻ
OD 1994 ROKU !

RUŽOMBEROK

KOMFORTOWO

ZAKWATEROWANIE:
Hotel KULTURA *** - komfortowy 3-gwiazdkowy hotel położony
w historycznej części miasta. Godny polecenia! Restauracja, kawiarnia w atrium z przeszklonym dachem, kawiarnia z tarasem, cafe
bar, lobby bar. Do dyspozycji gości jest centrum fitness (bezpłatne),
solarium, jacuzzi, masaże, salon kosmetyczny, siłownia oraz salon
gier (ruletka, bilard oraz automaty do gry). Hotel oferuje zakwaterowanie w eleganckich komfortowych pokojach z łazienką, wyposażonych w TV SAT, radio, mini bar, suszarkę do włosów oraz łącze
internetowe (WiFi).
TAK SIĘ BAWIMY:
Bal sylwestrowy dla ok. 150 osób w hotelu. Menu Sylwestrowe Aperitiff, przystawka, 2 gorące posiłki, deser, napoje, kawa, szampan na 2 os., butelka wina na 2 os., noworoczne danie regionalne.
ZA CO PŁACIMY:
• 3/4/5 noclegów
• 3/4/5 śniadań
• Bal Sylwestrowy
• Szampańska zabawa

UWAGA! Zniżki dla dzieci!

cena 1 miejsca

pokój 3 os.

pokój 2 os.

29.12.17 - 1.01.2018
30.12.17 - 2.01.2018
28.12.17 - 1.01.2018
29.12.17 - 2.01.2018
27.12.17 - 1.01.2018
28.12.17 - 2.01.2018

669 zł

699 zł

789 zł

819 zł

909 zł

939 zł

RUŽOMBEROK to znane i zabytkowe miasto położone nad Vagiem, na skraju Kotliny Liptowskiej, na granicy Wielkiej Fatry i
Niskich Tatr. Doskonały punkt wypadowy
dla turystów górskich i narciarzy. Bliskość
kąpielisk termalnych w Beszenowej (odl. 7
km) podnosi turystyczną atrakcyjność miasta. Ładna starówka pełna kafejek i winiarni.
Pod miastem znajduje się znakomita stacja
narciarska SKI PARK posiadająca 12 km tras
zjazdowych, sztuczne zaśnieżanie, 8-osobową kolejkę kabinową, 4 krzesełkowe wyciągi
oraz wyciągi orczykowe. www.skipark.sk

cena od 669 zł
DOPŁATY:
+ obiadokolacja 40 zł
+ dodatkowy 1 dzień (nocleg, śniadanie) 120 zł
+ ubezpieczenie KL NW + 20 zł (obowiązkowo)
+ taksa klimat. obowiązkowo płatna w recepcji 1 €/dobę
+ dojazd autokarem 130 zł + dopłaty wg tabeli str. 23

SŁOWACJA

autokarem TERMIN:

SŁOWACJA

29.12.17 - 1.01.2018

PLAN DZIAŁANIA:
Dzień 1: wyjazd w godz. porannych. Zwiedzanie zamku Orawski
Podzamok - największy zamek słowackiej Orawy. Rużomberok
– jedno z głównych centrów turystycznych słowackiego Liptova:
barokowy zespół klasztoru pijarów, kasztel św. Zofii, kościół pw.
świętego Andrzeja z XVI. Nocleg.
Dzień 2: śniadanie. Przejazd w Tatry Słowackie. Stary Smokowiec –
miejscowość turystyczna u stóp Tatr Wysokich, wjazd kolejką na Hrebienok 1285 m n.p.m. - atrakcyjny punkt widokowy na Tatry. Spiska
Sobota – dzielnica Popradu, która zachowała średniowieczny układ
ulic i zabudowę. Nocleg.
Dzień 3: śniadanie. Demianovska Dolina - rezerwat przyrodniczy,
najbardziej znana i najczęściej odwiedzana dolina Tatr Niskich.
Zwiedzanie Jaskini Svobody – najdłuższy system jaskiniowy na Słowacji. Liptowski Mikulasz – spacer po starówce. Przejazd do hotelu
– przygotowania do zabawy sylwestrowej. Zabawa sylwestrowa.
Nocleg.
Dzień 4: śniadanie. Możliwość skorzystania z basenów termalnych
w Besanovej (www.besenova.com.pl) lub czas wolny w Ruzomberoku lub na nartach. Powrót do Polski w godzinach wieczornych.

cena

KOMFORTOWO
ZAKWATEROWANIE:
Hotel „Rajska Bouda” - to nowy hotel o bardzo dobrym standardzie, położony w Malenovicach, blisko centrum narciarskiego,
posiada pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami i TV, restaurację, bar,
bowling, saunę. Około 10 km oddalone jest największe w Czechach
centrum narciarskie Pustevny.
TAK SIĘ BAWIMY: Zabawa Sylwestrowa w sali hotelu „Rajska
Bouda” przy muzyce mechanicznej.
Menu Sylwestrowe: szwedzki stół: pieczeń wieprzowa, łosoś,
sałatki, kawa, herbata, szampan, owoce, słone przekąski.

829 zł

ZA CO PŁACIMY:
• 3 noclegi w hotelu Kultura w Ruzomberoku (opis powyżej),
• 3 śniadania
• Przejazd autokarem LUX
• Zwiedzanie
• Bal Sylwestrowy w hotelu Kultura (opis powyżej)
• Opiekę pilota
DOPŁATY:
+ ubezpieczenie obowiązkowe KL, NW - 20 zł
+ taksa klimat. obowiązkowo płatna w recepcji 0,70 €/os./dobę
+ obiadokolacja 40 zł
+ bilety wstępu ok. 25 €
+ baseny Besenova 18 € (całodzienny bilet na baseny,
dopłata za strefę wellness 15 €)

FRYDLANT - MALENOVICE

TERMINY: 28.12.17 - 1.01.2018

28.12.17 - 2.01.2018

(zapytaj o inne terminy)

R
SUPEA
N
E
C

cena od 849 zł

ZA CO PŁACIMY:
• 4/5 noclegów
• 4/5 śniadań
+ 4/5 obiadokolacji
• Bal Sylwestrowy

MALENOVICE to miejscowość położona
niedaleko Rożnova w Beskidzie Morawskim - jednym z najbardziej atrakcyjnych rejonów narciarskich w Czechach.
Znajduje się tam kilka popularnych
kompleksów narciarskich: Pustevny, Malenovice, Bila. Wyposażone są w wyciągi
krzesełkowe i orczykowe o długościach
od 200-1500 m, różnorodne trasy narciarskie, częściowo oświetlane i sztucznie dośnieżane. Zaletą regionu są także liczne
zabytki i muzea: Koprivnice, Stramberk,
Rożnów.

UWAGA! Zniżki dla dzieci!

cena 1 miejsca
z balem
4 noclegi
5 noclegów

pokój
3, 4 os.

pokój
2 os.

849 zł
939 zł

889 zł
979 zł

CZECHY

na
NARTY
-Puste vny

DOPŁATY FAKULTATYWNE:
+ dodatkowy 1 dzień (nocleg, śniadanie, obiadokolacja) 100 zł
+ ubezpieczenie KL NW + 20 zł (obowiązkowo)

PONAD 400.000
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

BIURO PODRÓŻY
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SYLWESTER EXPRESS

30/31.12.2016 - 1.01.2017

cena od 179 zł

PRAGA 209 zł

LWÓW 229 zł

BERLIN 179 zł

PLAN DZIAŁANIA:

PLAN DZIAŁANIA:

PLAN DZIAŁANIA:

Dzień 30/31.12.2017:
Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Pragi. Zwiedzanie Miasta: Hradczany, Katedra
św. Wita, Zamek Królewski, Kościół św. Mikołaja, Most Karola, Ratusz, Gotycki Kościół
Marii Panny, Pomnik Jana Husa, Karolinum
- pierwszy Uniwersytet w Europie Środ., Plac
Wacława, Czas wolny, Zabawa Sylwestrowa
na starym mieście. Powitanie Nowego Roku
na Moście Karola lub na Placu Wacława.

Dzień 30.12.2017:
Wyjazd wg rozkładu jazdy. Nocny przejazd do
Lwowa.

Dzień 30/31.12.2017:
wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd do Berlina. Zwiedzanie miasta: Katedra, Muz. Pergamonu, aleja Unter den Linden, Brama Brandenburska, Reichstag, Kurfurstendamm.
Czas wolny. Nowy Rok witamy przy Bramie
Brandenburskiej, gdzie odbywa się jedna z
największych w Europie imprez sylwestrowych na świeżym powietrzu - liczne koncerty, występy znanych artystów i DJ-ów.

Dzień 01.01.2018:
Zbiórka, wyjazd do Polski ok. 2.00. Przyjazd
do Polski.

Dzień 31.12.2017:
Zwiedzanie miasta: kamienice Sobieskich,
Czarna, Apteka-Muzeum, cerkiew Wołoska,
Arsenał Królewski, katedra łacińska Wniebowzięcia NMP, kaplica Boimów, Opera, Stara
Prochownia, Klasztor Karmelitów, Cmentarz
Łyczakowski i Orląt Lwowskich. Czas wolny.
Zabawa sylwestrowa na Starym Mieście.
Dzień 01.01.2018:
Zbiórka, wyjazd do Polski ok. 2.00. Przyjazd
do Polski.

Dzień 01. 01. 2018:
zbiórka, wyjazd do Polski ok. 2.00. Przyjazd
do Polski.

BUDAPESZT 229 zł

WIEDEŃ 229 zł

WILNO 259 zł

PLAN DZIAŁANIA:

PLAN DZIAŁANIA:

PLAN DZIAŁANIA:

Dzień 30/31.12.2017:
Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Budapesztu. Zwiedzanie Miasta: Peszt: śródmieście, Bazylika, ul. Vaci, Parlament, Buda: stare
miasto, kościół Macieja, Ratusz, Plac Kapisztran, Brama Wiedeńska, Plac Disz, Baszta Rybacka, Zamek Królewski. Czas wolny. Przywitanie Nowego Roku na ulicach miasta.

Dzień 30/31.12.2017:
Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Wiednia. Zwiedzanie miasta: Ringstrasse - wspaniały
bulwar wiedeński - okno wystawowe ówczesnej monarchii naddunajskiej, Parlament, Ratusz - wzorowany na Ratuszu w Brukseli. Spacer
po Centrum - gotycka Katedra św. Szczepana
(Stephansdom), słynąca ze swoich kolorowych
dachówek, Hofburg - rezydencja cesarska, Ulica Graben, Kärntnerstrasse - wspaniały bulwar
otoczony eleganckimi sklepami i kawiarenkami.
Opera – trzecia najważniejsza Opera po Metropolitan Opera i La Scali, Lasek miejski ze słynnym
„złotym pomnikiem” Johanna Straussa. Dla chętnych przejazd metrem do Pałacu Schoenbrunn
(bilet na metro ok 2,50 €). Przywitanie Nowego
roku na ulicach miasta, gdzie odbywają się liczne
koncerty na wolnym powietrzu i dyskoteki.

Dzień 30.12.2017:
Wyjazd wg rozkładu jazdy.

Dzień 01.01.2018:
Zbiórka, wyjazd do Polski ok. 2.00. Przyjazd
do Polski.

Dzień 01.01.2018:
Zbiórka, wyjazd do Polski ok. 2.00. Przyjazd
do Polski.

Dzień 31.12.2017:
Przyjazd do Wilna. Zwiedzanie miasta - barokowy kościół św. Piotra i Pawła, cmentarz na
Antokolu, cmentarz na Rossie, klasztor sióstr
Bożego Miłosierdzia. Ostra Brama - symbol
miasta z cudownym obraz Matki Boskiej, cerkiew św. Ducha, Muzeum Bursztynu, Uniwersytet Wileński z kościołem św. Jana, klasztor
Bazylianów z Celą Konrada, Zaułek Gotycki - z
kościołem św. Anny, pomnik Adama Mickiewicza, plac katedralny z dzwonnicą i katedrą
św. Stanisława i Władysława. Czas wolny. Spacer uliczkami dawnej dzielnicy żydowskiej.
Przywitanie nowego roku na ulicach Wilna.
Wyjazd w drogę powrotną.
Dzień 01.01.2018:
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach nocnych.

AMSTERDAM 390 zł

WENECJA 479 zł

PARYŻ 520 zł

PLAN DZIAŁANIA:

PLAN DZIAŁANIA:

PLAN DZIAŁANIA:

Dzień 30.12.2017:
Wyjazd wg rozkładu jazdy. Nocny przejazd
do Amsterdamu.

Dzień 30.12.2017:
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Nocny
przejazd do Włoch.

Dzień 30.12.2017:
Wyjazd wg rozkładu jazdy. Nocny przejazd
do Paryża.

Dzień 31.12.2017:
zwiedzanie miasta: Oude Kerk - „Stary Kościół” - jedna z najpiękniejszych budowli w
mieście, najstarszy kościół, Nieuwe Kerk kościół (z początku XV wieku), Magere Brud
- najsłynniejszy most w Amsterdamie. Singel
(najstarszy kanał), Plac Dam, Pałac Królewski, Plac Mennicy, Nieuwmarkt, Chinatown
i dzielnica Czerwonych Latarni. Czas wolny.
Wieczorne wyjście do Leideplein - centrum
nocnych rozrywek - wiele kawiarni, pubów
i klubów nocnych. Powitanie Nowego Roku
na ulicach Amsterdamu.

Dzień 31.12.2017:
Przyjazd do Wenecji. Czas na poranną toaletę, gdzie będzie czas wolny na toaletę
poranną. Zwiedzania miasta, w programie
m.in: rejs tramwajem wodnym po kanałach
Wenecji, Plac Św. Marka, Most Rialto, Most
Westchnień, Canale Grande. Po zakończeniu
zwiedzania czas wolny oraz zabawa sylwestrowa na ulicach Wenecji. Na Placu Świętego Marka co roku odbywają się koncerty na
żywo oraz pokaz sztucznych ogni. Zbiórka
około 2 w nocy, przejazd do Polski.

Dzień 31.12.2017:
Zwiedzanie miasta - przejazd pod Wieżę Eiffla czas wolny, dla chętnych rejs statkiem po
Sekwanie, Pałac Inwalidów z grobem Napoleona, następnie zwiedzanie centrum historycznego Paryża, La Cite - najstarsza część i
kolebka Paryża z katedrą Notre Dame i Saint
Chapelle, Dzielnica Łacińska - Ogrody i Pałac
Luksemburski, Panteon - miejsce spoczynku Marii i Piotra Curie oraz zasłużonych dla
Francji, Sorbona. Zabawa sylwestrowa na
Polach Elizejskich.

Dzień 01.01.2018:
Przyjazd do poszczególnych miast w Polsce.

Dzień 01.01.2018:
Zbiórka, wyjazd do Polski ok. 02:00. Przyjazd
do Polski w godzinach wieczorno-nocnych.

Dzień 01.01.2018:
Zbiórka, wyjazd do Polski ok. 3.00. Przyjazd
do Polski w godzinach wieczorno-nocnych.

ZA CO PŁACIMY:
Przejazd autokarem LUX • Ubezpieczenie KL, NW • Zwiedzanie stolic • Zabawa Sylwestrowa w centrum miasta • Opieka pilota • Składka na TFG*
DODATKOWO PŁATNE: ewentualne bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz lokalni przewodnicy
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Serce Europy
TERMINY:

29.12.17 - 2.01.2018

TAK SIĘ BAWIMY:
Na Zabawę Sylwestrową zapraszamy na Pola Elizejskie, gdzie tysiące
ludzi z całego świata świętuje nadejście Nowego Roku.
ZAKWATEROWANIE:
Hotel Formule 1 - nowoczesny hotel położony na przedmieściach
Paryża, posiada pokoje przeznaczone dla 1, 2 lub 3 osób, wyposażone w łóżka, umywalkę, stolik oraz TV. Wygodne i funkconalne
łazienki znajdują się na korytarzu.
Hotel Premiere Classe - nowoczesny hotel położony na przedmieściach Paryża, posiada pokoje przeznaczone dla 1, 2 lub 3 osób,wyposażone w łóżka, łazienkę, stolik oraz TV.
ZA CO PŁACIMY:
• 2 noclegi w hotelu, 2 śniadania kontynentalne w
formie samoobsługowego bufetu
• Zabawa Sylwestrowa na Polach Elizejskich
• Ubezpieczenie KL, KR, NNW, bagaż
• Przejazd autokarem LUX
• Zwiedzanie wg programu
• Opieka pilota
• Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
DOPŁATY OBOWIĄZKOWE:
30 €/os. płatne u pilota (zestawy słuchawkowe, metro, parkingi, taxa
miejska)
Program PARYŻ
Plan działania:
Dzień 1: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Nocny przejazd do Francji.
Dzień 2: Przyjazd do Paryża w godzinach rannych, zwiedzanie miasta zaczynamy od Luwru - dawnego pałacu królewskiego, obecnie
muzeum sztuki - jednego z największych i najczęściej odwiedzanych
na świecie. Spacer przez Ogrody Tuilieres i plac Concorde na Champs
Elysees, najbardziej reprezentacyjną paryską aleję, następnie Pałac
Inwalidów z grobem Napoleona, Łuk Triumfalny z możliwością wyjścia na taras widokowy i podziwiania panoramy Paryża, czas wolny.
Fakultatywnie - obiadokolacja w restauracji w centrum Paryża.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
Dzień 3: Śniadanie, zwiedzanie centrum historycznego Paryża, La
Cite - najstarsza część i kolebka Paryża z katedrą Notre Dame i Sainte
Chapelle.
Program PARYŻ + EURODISNEYLAND
Plan działania:
Dzień 1: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Nocny przejazd do Francji.
Dzień 2: Przyjazd do Paryża w godzinach rannych, zwiedzanie miasta zaczynamy od Luwru - dawnego pałacu królewskiego, obecnie
muzeum sztuki - jednego z największych i najczęściej odwiedzanych
na świecie. Spacer przez Ogrody Tuilieres i plac Concorde na Champs
Elysees, najbardziej reprezentacyjną paryską aleję, następnie Pałac
Inwalidów z grobem Napoleona, Łuk Triumfalny z możliwością wyjścia na taras widokowy i podziwiania panoramy Paryża, czas wolny.
Fakultatywnie - obiadokolacja w restauracji w centrum Paryża.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
Dzień 3: Śniadanie, zwiedzanie centrum historycznego Paryża, La
Cite - najstarsza część i kolebka Paryża z katedrą Notre Dame i Sainte
Chapelle. Dzielnica Łacińska - Ogrody i Pałac Luksemburski, Panteon
- miejsce spoczynku Marii i Piotra Curie oraz zasłużonych dla Francji,
Sorbona. W godzinach popołudniowych przejazd do EURODISNEYLANDU. Pożegnanie starego roku w najpiękniejszym parku rozrywki
w Europie. W bajkowej scenerii Parku Disneyland czekają atrakcje z
różnorodnych krain „Fantazji” - baśniowej krainy z zamkiem Śpiącej
Program PARYŻ + AMSTERDAM
Plan działania:
Dzień 1: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Nocny przejazd do Holandii.
Dzień 2: Przyjazd do AMSTERDAMU, zwiedzanie: Plac Dam, Pałac
Królewski, Plac Mennicy, Stary Kościół, Magere Brud - najsłynniejszy
most w Amsterdamie, Szlifiernia Diamentów (możliwość zakupów),
Museum Square - miejsce gdzie znajdują się najczęściej odwiedzane
muzea w Holandii min. Rijksmuseum - z kolekcją malarstwa światowego , Dzielnica Czerwonych Latarni, czas wolny, przejazd do hotelu
w okolicy Paryża, zakwaterowanie, nocleg.
Dzień 3: Śniadanie, przyjazd do PARYŻA w godzinach rannych,
zwiedzanie centrum historycznego Paryża, La Cité - najstarsza część
i kolebka Paryża z katedrą Notre Dame i Saint Chapelle, zwiedzanie
Luwru - dawnego pałacu królewskiego, obecnie muzeum sztuki

PONAD 400.000
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

cena 1 miejsca
pokój 3 os.
Paryż, Paryż + Eurodisneyland
779 zł
- hotel Formule 1
Paryż, Paryż + Eurodisneyland
829 zł
- hotel Premiere Classe
Paryż+Amsterdam
889 zł
hotel Premiere Classe

pokój 2 os.

869 zł
919 zł
979 zł

cena od 779 zł

PARYŻ

PARYŻ - stolica Francji, kolebka kultury
europejskiej, miasto o niepowtarzalnej
atmosferze, niezliczonych zabytkach, nieustannie dyktuje wszelkie mody, przyciąga,
wyzwala wyobraźnię, pobudza talent artystów. Proponujemy zatem wielostronne
bezpośrednie skonfrontowanie atmosfery
zabytków, atrakcji, rozrywek miasta z paryskim mitem i własnymi wyobrażeniami.
Aby poczuć ten niepowtarzalny klimat zapraszamy do „Serca Europy”.

DOPŁATY FAKULTATYWNE:
Bezpośrednio przy rezerwacji wycieczki istnieje możliwość wykupienia:
• Uroczystej Kolacji Sylwestrowej - 260 zł/os. - obiadokolacja z obsługa
kelnerską w restauracji w centrum Paryża w godzinach 22:00-24:00. W
menu - aperitif, przystawka, danie główne, deska serów francuskich,
deser, wino, szampan, woda. W cenie – obiadokolacja oraz przejazd
autokarem hotel-restauracja-hotel.
• 1 obiadokolacji (w dn. 30.12.) - 70 zł/os.
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.
Bilety wstępu płatne u pilota (Wieża Eiffela ok. 17 €/os., Rejs po Sekwanie ok. 14 €/os., Karta Muzealna - Paris Museum Pass ok. 48 €/os.
- obejmuje wejścia min. do Hotel des Invalides z grobem Napoleona, Łuk
Triumfalny, Panteon, Luwr.).
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pokoju 2-osobowym.

PARYŻ
Dzielnica Łacińska - Ogrody i Pałac Luksemburski, Panteon - miejsce
spoczynku Marii i Piotra Curie oraz zasłużonych dla Francji, Sorbona.
Zabawa sylwestrowa na Polach Elizejskich.
Dla zainteresowanych - uroczysta kolacja sylwestrowa w restauracji.
Po przywitaniu Nowego Roku przejazd do hotelu (około 2:00),
nocleg.
Dzień 4: Śniadanie, wymeldowanie z hotelu. Przejazd na Plac
Trocadero, przejście pod Wieżę Eiffela, rejs statkiem po Sekwanie.
Następnie przejazd na Montmartre, spacer przez Plac Pigalle, Moulin Rouge, Plac du Tertre, na wzgórze Montmartre z malowniczą
panoramą miasta, zwiedzanie Bazyliki Sacre Coeur, czas wolny.
Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
Dzień 5: Przyjazd do Polski w godzinach popołudn./wieczornych.

PARYŻ + EURODISNEYLAND
Królewny, „Pogranicza” - znanego z westernów Dzikiego Zachodu,
„Przygody” - krainy poszukiwaczy skarbów i „Wynalazków” - świata
technologii i przyszłości. W Parku Disney Studio odkryjesz magiczny
świat kina i telewizji. Każda z 4 części tematycznych oferuje wspaniałe atrakcje i zapierające dech w piersiach przedstawienia.
Wspaniale oświetlone trasy parady, sympatyczni bohaterowie Disneya poprowadzą imprezę sylwestrową. Przed północą fajerwerki
rozświetlą niebo niezliczoną ilością kolorów, kształtów i dźwięków.
Wspólnie z turystami z różnych stron świata witamy Nowy Rok. Po
przywitaniu Nowego Roku ok. 1 w nocy przejazd do hotelu, nocleg.
Dzień 4: Śniadanie, wymeldowanie z hotelu. Przejazd na Plac
Trocadero, przejście pod Wieżę Eiffela, rejs statkiem po Sekwanie.
Następnie przejazd na Montmartre, spacer przez Plac Pigalle, Moulin Rouge, Plac du Tertre, na wzgórze Montmartre z malowniczą
panoramą miasta, zwiedzanie Bazyliki Sacre Coeur, czas wolny.
Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych .
Dzień 5: Przyjazd do Polski w godzinach popołudn./wieczornych.

PARYŻ + AMSTERDAM
- jednego z największych i najczęściej odwiedzanych na świecie,
czas wolny. Spacer przez Ogrody Tuilieres na Pl. Concorde, dalej na
Champs Elysees reprezentacyjną paryską aleję pod Łuk Triumfalny
Zabawa sylwestrowa na Polach Elizejskich lub wybranej restauracji
lub dyskotece. Po przywitaniu Nowego Roku przejazd do hotelu,
nocleg.
Dzień 4: Śniadanie. Przejazd pod Wieżę Eiffela, czas wolny, dla
chętnych rejs statkiem po Sekwanie, Przejazd na Plac Pigalle, Moulin Rouge, Plac du Tertre, spacer po wzgórzu Montmartre z malownicza panoramą miasta, zwiedzanie Bazyliki Sacre Coeur, czas
wolny. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
5 Dzień: Przyjazd do Polski w godz. popołudniowych/wieczornych.

BIURO PODRÓŻY
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WIEDEŃ + BRATYSŁAWA
WIEDEŃ z BRATYSŁAWĄ łączy „modra
wstęga Dunaju”. Zapraszamy do zwiedzenia i porównania tych dwóch stolic.
Obraz statecznego Wiednia, pełnego
historycznych zabytków widoczny jest
w każdym punkcie tego miasta, lecz nie
należy zapominać, że jest to także centrum rozrywki, gdzie można spędzić tę
wyjątkową noc. Dla tych, którzy jednak
pragną poznać coś nowego zapraszamy
do Bratysławy, która nie została jeszcze
odkryta przez masową turystykę.

Wiedeń miasto Mozarta
TAK SIĘ BAWIMY:
Na Zabawę Sylwestrową zapraszamy, jak co roku do zabytkowego centrum Wiednia, gdzie na wolnym powietrzu
odbywają się liczne koncerty i dyskoteki, a tysiące ludzi z całego świata świętuje nadejście Nowego Roku. Dla chętnych
proponujemy bal sylwestrowy w hotelu Club w Czechach.

WIEDEŃ + BRATYSŁAWA
Plan działania (Hotel w Czechach):
0/1 Dzień: Wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do Wiednia: Kahlenberg - panorama miasta,
Schönbrunn - letnia rezydencja cesarska, spacer po
ogrodach. Zakwaterowanie i nocleg.
2 Dzień: Zwiedzanie Bratysławy, Stare Miasto,
kościół św. Marcina, zamek, wieża Michalska, Teatr.
Przejazd do Wiednia. Zwiedzanie: Ringstrasse, Opera, Ratusz, Katedra św. Stefana. Teatr. Czas wolny.
Zabawa Sylwestrowa na starym mieście
Wiednia. Nocleg.
3 Dzień: Wymeldowanie z hotelu. Zwiedzanie
Wiednia: Hundertwasser, Hofburg, Parlament, spacer zaułkami miasta: dom Mozarta, dzielnica grecka,
kościół zakonu krzyżackiego. Czas wolny. Wyjazd w
godzinach popołudniowych. Nocny przejazd do
Polski.
4 Dzień: Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/
porannych.
ZAKWATEROWANIE:
Hotel Krystal - (Czechy, Hodonin) - hotel **/***posiada pokoje z łazienkami lub typu studio (2 pokoje+1 łazienka), restaurację, bar.
Za dopłatą: Bal sylwestrowy w winnicy przy
muzyce mechanicznej, z bogatym menu + 160 zł.

ZA CO PŁACIMY:
• 2 noclegi, 2 śniadania
• 2 obiadokolacje (hotel Club)
• Zabawa Sylwestrowa na
Starym Mieście w Wiedniu lub
Bal Sylwestrowy (wg ofert)
• Przejazd autokarem LUX
• Ubezpieczenie KL, NW
• Zwiedzanie miast
• Opieka pilota
• Składka na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny

WIEDEŃ + BRATYSŁAWA ( z balem)
Plan działania
(Hotel „CLUB” w Czechach z balem):
0/1 Dzień: Wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do Wiednia: Ringstrasse, Hofburg, Parlament,
Opera, Ratusz, Katedra św. Stefana. Teatr. Zakwaterowanie i nocleg.
2 Dzień: Zwiedzanie Bratysławy, Stare Miasto,
kościół św. Marcina, zamek, wieża Michalska, Teatr.
Przejazd do hotelu. Czas wolny.
Bal Sylwestrowy w sali hotelu Club przy muzyce mechanicznej (menu: danie główne,
szampan, ciasta, napoje). Nocleg.
3 Dzień: Wymeldowanie z hotelu. Zwiedzanie
Wiednia: Schönbrunn - letnia rezydencja cesarska,
spacer po ogrodach. Hundertwasser, Kahlenberg panorama miasta, spacer zaułkami miasta: dom Mozarta, dzielnica grecka, kościół zakonu krzyżackiego.
Czas wolny. Wyjazd w godzinach popołudniowych.
Nocny przejazd do Polski.
4 Dzień: Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/
porannych.
ZAKWATEROWANIE:
Hotel Club - hotel **/*** w Czechach (niedaleko
granicy z Austrią), posiada pokoje z łazienkami oraz
restaurację.

TERMINY:

BAL
w !
cenie

WIEDEŃ
Plan działania (Hotel w Wiedniu):
0/1 Dzień: Wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do Wiednia: Kahlenberg - panorama miasta,
Schönbrunn - letnia rezydencja cesarska, spacer po
ogrodach. Zakwaterowanie i nocleg.
2 Dzień: Zwiedzanie Wiednia: Ringstrasse, Opera,
Ratusz, Katedra św. Stefana. Teatr. Czas wolny.
Zabawa Sylwestrowa na starym mieście
Wiednia. Nocleg.
3 Dzień: Wymeldowanie z hotelu. Zwiedzanie
Wiednia: Hundertwasser, Hofburg, Parlament, spacer zaułkami miasta: dom Mozarta, dzielnica grecka,
kościół zakonu krzyżackiego. Czas wolny. Wyjazd w
godzinach popołudniowych. Nocny przejazd do
Polski.
4 Dzień: Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/
porannych.
ZAKWATEROWANIE:
Oekotel - hotel położony na przedmieściach
Wiednia, posiada pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienkami i TV, o standardzie hotelu ** lub inny hotel **.
Za dopłatą: kolacja sylwestrowa na Grinzingu - 300 zł.

29/30.12.17 - 2.01.2018

cena od 539 zł
Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz lokalnych przewodników ok. 35-40 €.
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pokoju 2-osobowym.

cena 1 miejsca

pokój 3 os.

pokój 2 os.

Dopłaty fakultatywne

Oekotel w Wiedniu

559 zł

609 zł

Obiadokolacja + 50 zł

Hotel Krystal
(pokoje typu studio)
Hotel Krystal
(pokoje z łazienkami)
Hotel Club z balem
i wyżywieniem

---

549 zł

539 zł

569 zł

Obiadokolacja + 30 zł
Bal sylwestrowy + 160 zł
Obiadokolacja + 30 zł
Bal sylwestrowy + 160 zł

649 zł

669 zł

---

BUDAPESZT SZENTENDRE
BUDAPESZT - miasto dziesięciu wzgórz,
położone po obydwu stronach Dunaju,
często nazywane „Perłą Dunaju”. Jest miastem, gdzie na każdym kroku spotyka się
coś zaskakującego. Zabytki o wielowiekowej historii, gwarne bulwary, romantyczne zaułki, eleganckie restauracje, nastrojowe winiarnie, kafejki i cukiernie.

Perła
Dunaju
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TAK SIĘ BAWIMY:
Odbijające się światła Mostu Łańcuchowego wraz z kaskadą sztucznych ogni stwarzają niezapomniany obraz, który w połączeniu z
wyjątkową Nocą Sylwestrową dostarcza wszystkim wielu nie tylko
estetycznych wrażeń. Na Zabawę Sylwestrową zapraszamy, jak co
roku do zabytkowego centrum miasta, gdzie na wolnym powietrzu
tysiące ludzi z całego świata świętuje nadejście Nowego Roku. Proponujemy także zabawę w jednej z najlepszych dyskotek w Budapeszcie lub bal sylwestrowy w regionalnej Czardzie.
Plan działania:
0/1 Dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację
do Budapesztu, zwiedzanie miasta: Peszt - lewobrzeżna część Budapesztu będąca niegdyś odrębnym miastem. Parlament, spacer
do Bazyliki św. Stefana najważniejszego i największego kościoła w
mieście, spacer do ulicy Vaci - najsłynniejszego deptaku miasta z zabytkową, zadaszoną halą targową Vásárcsarnok, czas wolny, nocleg.
2 Dzień: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta: Buda - wyżynna,
dystyngowana część stolicy. Kościół Macieja pod wezwaniem NMP,
Baszty Rybackie, Stary Ratusz Budy - jeden z najwspanialszych
przykładów architektury barokowej Budapesztu. Zamek Królewski
- druga po Parlamencie, najbardziej reprezentacyjna budowla Węgier. Czas wolny. Zabawa Sylwestrowa wg wybranej opcji. Nocleg.
3 Dzień: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta: przejazd autokarem Aleją Andrassiego (budapesztańskie Pola Elizejskie) przy której
położone są m. in. Opera, Muzeum Terroru, Plac Oktogon, Muzeum
F. Liszta, Instytut Goethego oraz pierwsza linia metra. Przejazd do
Placu Bohaterów z Pomnikiem Milenium. Czas wolny - możliwość
skorzystania z kąpieli w najcieplejszych basenach termalnych w Europie. Po południu przejazd do Szentendre - zwiedzanie jedynego w
Europie Muzeum Marcepanu. Wyjazd w godzinach popołudniowych.
Nocny przejazd do Polski.
4 Dzień: Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/porannych.

TERMIN:

29/30.12.17 - 2.01.2018

cena 1 miejsca

pokój 3 os.

pokój 2 os.

w hotelu**/***

639 zł

679 zł

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

cena od 639 zł
ZA CO PŁACIMY:
• 2 noclegi w hotelu**/***
wa
• 2 śniadania
Zabsatrowa
e
w
l
y
• Przejazd autokarem LUX
s egionalnej
wr
zie!
• Zabawę sylwestrową na starym mieście
Czanrcdlusive
• Ubezpieczenie KL, NW
All i
• Opiekę pilota
• Zwiedzanie miasta według programu
• Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
DOPŁATY FAKULTATYWNE: + 2 obiadokolacje - 100 zł. Zabawa
sylwestrowa w dyskotece - 70 zł. Kolacja sylwestrowa w regionalnej
Czardzie - All inclusive - nielimitowana konsumpcja oraz napoje
alkoholowe i bezalkoholowe cena 330 zł, muzyka węgierska i
europejska.
Bilety wstępu: ok. 5000 HUF + ewentualnie bilety na baseny
termalne ok. 5500 HUF.

www.indexpolska.com.pl

DZIAŁAMY JUŻ
OD 1994 ROKU !

PRAGA
TERMIN:

29/30.12.17 - 2.01.2018

TAK SIĘ BAWIMY:
Na zabawę sylwestrową zapraszamy na Stare Miasto, gdzie tysiące
ludzi bawić się będzie przy kilkunastu koncertowych estradach, na
jedną z najlepszych dyskotek w Pradze lub bal sylwestrowy w hotelu
Elma.
Plan działania:
Dzień 0/1: 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 Środ. Przejście Drogą Królewską pod Bramę
Prochową. Czas wolny, nocleg.
Dzień 2: Śniadanie. Zwiedzanie Pragi: przejście na plac Hradczański - uroczysta odprawa warty przed Pałacem Prezydenckim. Zwiedzanie Katedry św. Wita i Zamku Królewskiego. Spacer Złotą Uliczką
do wieży Dalibora. Loreta z kopią domu Marii Panny i Kościołem
Narodzenia Chrystusa oraz bogatym skarbcem, Klasztor na Strachowie. Zwiedzanie Kościoła św. Mikołaja, spacer po moście Karola.
Zabawa Sylwestrowa na balu, w dyskotece lub na Starym
Mieście. Nocleg.
Dzień 3: Śniadanie. Spacer po dzielnicy żydowskiej: cmentarz,
Ratusz i Synagoga. Zwiedzanie Nowego Miasta, spacer po Placu
Wacława, Muzeum Narodowe, U Fleku, czas wolny. Wyjazd do Polski
w godzinach popołudniowych.
4 Dzień: Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/porannych.

cena od 539 zł
Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz lokalnych
przewodników. Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pokoju 2-osobowym.

cena 1 miejsca

pokój 3 os. pokój 2 os.

hotel pod Pragą **/***
hotel ** w Pradze (studia 2+2)
Hotel *** w Pradze

539 zł
569 zł
639 zł

569 zł
599 zł
669 zł

ZA CO PŁACIMY:
• 2 noclegi (pokoje z łazienkami lub studia 2 pokoje i łazienka)
• 2 śniadania
• Przejazd autokarem LUX
• Ubezpieczenie KL, NW
• zabawa sylwestrowa w Pradze
• zwiedzanie Pragi
• Opiekę pilota
• Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

PRAGA - stolica naszych południowych
sąsiadów, nie bez przyczyny nazywana
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 najlepszego napoju o barwie bursztynu. Stare Miasto, Praski Gród - Hradczany,
Mala Strana - to tylko nieliczne miejsca,
które będą tłem dla niezapomnianej
Nocy Sylwestrowej.

Miasto stu wież

DOPŁATY FAKULTATYWNE: + 2 obiadokolacje - 80 zł.
Zabawa Sylwestrowa w dyskotece - 70 zł
Bal Sylwestrowy w restauracji w Pradze przy muzyce mechanicznej z
bogatym menu - 230 zł (dot. hotelu w Pradze)

WIEDEŃ, BUDAPESZT, BRATYSŁAWA
TAK SIĘ BAWIMY:
Na Zabawę Sylwestrową zapraszamy, jak co roku do zabytkowego
centrum Budapesztu, gdzie na wolnym powietrzu odbywają się
liczne koncerty i dyskoteki, a tysiące ludzi z całego świata świętuje
nadejście Nowego Roku. Proponujemy także zabawę w jednej z najlepszych dyskotek w Budapeszcie lub na Balu w Czardzie przy muzyce i z bogatym menu: bufet, dania główne, zimna płyta, sałatki,
desery, lampka szampana.
PROGRAM:
Dzień 1: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Wiednia: zwiedzanie: Ringstrasse, Opera, Ratusz, Katedra św. Stefana, Parlament,
Hofburg. Nocleg.
Dzień 2: Śniadanie. Zwiedzanie: Schönbrunn. Przejazd i zwiedzanie
Bratysławy: Stare Miasto, kościół św. Marcina, zamek; przejazd do
Budapesztu. Nocleg.
Dzień 3: Śniadanie. Zwiedzanie Budapesztu: Parlament, Katedra
św. Stefana, ulica Vaci Kigyo. Zabawa sylwestrowa na balu, dyskotece lub w centrum miasta. Nocleg.
Dzień 4: Śniadanie. Zwiedzanie Budapesztu: kościół Macieja pw.
NMP, Plac Kapisztran, Wieża Marii Magdaleny, Brama Wiedeńska,
Plac Disz, Baszta Rybacka, Zamek Królewski. Wyjazd w godzinach
popołudniowych.
Dzień 5: Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/rannych.

TERMIN:

28/29.12.2017 - 2.01.2018

cena od 749 zł
cena 1 miejsca

pokój 3 os.

pokój 2 os.

w hotelu**/***

749 zł

789 zł

WIEDEŃ z BRATYSŁAWĄ i BUDAPESZTEM
łączy „modra wstęga Dunaju”. Zapraszamy
do zwiedzenia i porównania tych trzech
stolic.

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

ZA CO PŁACIMY:
• Przejazd autokarem LUX
• 3 śniadania
• 1 nocleg w Austrii - hotel **,
2 noclegi w Budapeszcie - hotel **/***
• Ubezpieczenie KL, NNW
• Opiekę pilota
• Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
DOPŁATY FAKULTATYWNE: + 2 obiadokolacje - 100 zł
Zabawa sylwestrowa w dyskotece - 70 zł
Bal sylwestrowy w Czardzie z menu i muzyką - 330 zł

PRAGA, WIEDEŃ
TAK SIĘ BAWIMY:
Zabawa Sylwestrowa na Starym Mieście w Wiedniu lub kolacja
sylwestrowa w dzielnicy Wiednia Grinzing (menu kolacji Aperitif:
owoce w spirytusie, wariacje z szynki, ciepłe danie, sałatki, chleb,
ciastka, wariacje serowe, zupa gulaszowa o północy, 1/4 l wina, 1 l
szampana.
PROGRAM:
Dzień 1: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Pragi. Zwiedzanie:
Stare Miasto - kościół św. Mikołaja, Pałac Golz-Kińskych, gotycki
kościół Marii Panny, pomnik Jana Husa, Karolinum - pierwszy uniwersytet w Europie Środkowej, Droga Królewska, Brama Prochowa.
Czas wolny. Nocleg.
Dzień 2: Śniadanie. Zwiedzanie: klasztor na Strachowie, Loreta
z kopią domu Marii Panny i kościołem Narodzenia Chrystusa, plac
Hradczański - uroczysta odprawa warty przed Pałacem Prezydenckim, katedra św. Wita, Zamek Królewski, Złota Uliczka, wieża Dalibora; Mała Strana; ogrody Wallensteina. Kościół św. Mikołaja, most
Karola. Czas wolny. Przejazd do Wiednia, nocleg.
Dzień 3: Śniadanie. Zwiedzanie Wiednia: Schönbrunn - letnia
rezydencja cesarskiej rodziny Habsburgów, spacer po ogrodach:
Glorietta, fontanna Neptuna, palmiarnia, motylarnia, ruiny rzymskie, Hofburg. Zabawa na Starym Mieście lub kolacja sylwestrowa
w restauracji na wiedeńskim Grinzingu (dzielnica winiarzy). Czas
wolny. Nocleg.

*

3 STOLICE

Dzień 4: Śniadanie. Zwiedzanie Wiednia: Kahlenberg - panorama
miasta, Ringstrasse, Plac Marii Teresy z Muzeami Historii Naturalnej
i Historii Sztuki, ul. Graben - kolumna Św. Trójcy, kościół św. Piotra,
katedra św. Stefana, opera. Czas wolny, wyjazd do Polski.
Dzień 5: Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/rannych.
TERMIN:

28/29.12.2017 - 2.01.2018

2 STOLICE

PRAGA, WIEDEŃ - zapraszamy do odwiedzenia i poznania dwóch stolic naszych
południowych sąsiadów: złotej, romantycznej Pragi i statecznego, pełnego zabytków Wiednia.

cena od 709 zł
cena 1 miejsca

pokój 3 os.

pokój 2 os.

w hotelu**/***

709 zł

739 zł

ZA CO PŁACIMY:
• Przejazd autokarem LUX
• 3 śniadania
• 1 nocleg w Pradze w hotelu ***, 2 noclegi w Wiedniu
w hotelach** (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami)
• Ubezpieczenie KL, NNW
• Opiekę pilota
• Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
CENA NIE ZAWIERA: kosztów wstępów do zwiedzanych
obiektów ok. 400 kc i 60 €
DOPŁATY FAKULTATYWNE: + 2 obiadokolacje - 100 zł

BIURO PODRÓŻY
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WENECJA WERONA, MEDIOLAN
WENECJA - co roku 12 milionów turystów
ulega czarowi tego niezwykłego miejsca,
w którym przeszłość więcej znaczy od
teraźniejszości. Stolica karnawału, gondolierów, złotych masek, festiwalu filmowego i niepowtarzalnego szkła murano.

Dla Romantyków

TAK SIĘ BAWIMY:
Sylwester na Placu Św. Marka lub jednym z innych głównych
placów miasta, to z pewnością niezapomniana impreza na świeżym
powietrzu. Miasto przygotowuje zazwyczaj z tej okazji szereg atrakcji, a o północy zwykle można podziwiać pokazy sztucznych ogni.
Plan działania:
Dzień 1: Wyjazd z kraju zgodnie z rozkładem jazdy. Przejazd przez
Czechy i Austrię do Włoch.
Dzień 2: Przyjazd do Werony: Amifteatr, Piazza delle Erbe z malowniczym targiem i Plac Dantego, Dom Julii, Santa Maria Antica z
grobowcami Scaligierich. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg
Dzień 3: Śniadanie. Zwiedzanie Mediolanu: Piazza del Duomo,
pasaż Victora Emanuela, Piazza della Scala z pomnikiem Leonarda
da Vinci, teatr La Scala, Castello Sforzesco. Czas wolny. Przejazd do
hotelu, nocleg.
Dzień 4: Śniadanie. Przejazd do Wenecji: Przejażdżka tramwajem
wodnym po Canale Grande, plac św. Marka, bazylika św. Marka,
pałac Dożów, Wieża Zegarowa, Dzwonnica, Most Westchnień, czas
wolny. Zabawa Sylwestrowa w centrum miasta oraz przywitanie
Nowego Roku na Placu św. Marka. Wyjazd do kraju ok. godz. 2.00.
Przejazd przez Austrię i Czechy.
Dzień 5: Powrót do kraju w godzinach południowych/wieczornych.
ZAKWATEROWANIE: Hotel Nuovo Sole *** - w okolicach
Werony, posiada pokoje z łazienkami, restaurację, bar.

TERMIN:

28.12.2017 - 1.01.2018

cena od 819 zł
cena 1 miejsca
w hotelu***

pokój 3 os.

pokój 2 os.

819 zł

849 zł

ZA CO PŁACIMY:
• 2 noclegi w hotelu *** w okolicach Werony
• 2 śniadania
• Przejazd autokarem LUX
• Ubezpieczenie KL, NNW
• Zwiedzanie Wenecji i Mediolanu
• Zabawa Sylwestrowa na Placu Św. Marka w Wenecji
• Opieka pilota
• Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
DOPŁATY OBOWIĄZKOWE: Tramwaj wodny i statek oraz wjazd do
Wenecji - ok. 25 €/os.
DOPŁATY FAKULTATYWNE: + 2 obiadokolacje - 100 zł.
Bilety wstępu oraz przewodnicy miejscowi - ok. 60 €/os.

RZYM
RZYM - miasto siedmiu wzgórz, wieczne
miasto, kolebka kultury, stolica papiestwa - każde określenie jest właściwe.
Plątanina wąskich uliczek wokół Panteonu kryje niezliczone ilości atrakcji, elegancka Piazza Navona zachęca aby bliżej
poznać barok, a najświętsza świątynia
Bazylika św. Piotra jest celem pielgrzymek z całego swiata. Przyjedź i zobacz jak
wspaniałe i niesamowite miasto założyli
Remus i Romulus.

TAK SIĘ BAWIMY:
Na Zabawę Sylwestrową zapraszamy do centrum miasta, gdzie tysiące ludzi z całego świata świętuje nadejście Nowego Roku.
Plan działania:
0/1 Dzień: Wyjazd w godzinach porannych. Nocny przejazd do Rzymu.
2 Dzień: Zwiedzanie miasta: Watykan: Plac i Bazylika Św. Piotra,
grób Jana Pawła II, muzea watykańskie, Bazylika Św. Jana na Lateranie. Czas wolny. Nocleg.
3 Dzień: Śniadanie. Zwiedzanie: Bazylika Św. Pawła za Murami, Santa
Maria Maggiore, Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki.
Czas wolny. Zwiedzanie Rzymu nocą. Przywitanie Nowego Roku.
4 Dzień: Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu. Zwiedzanie: Plac Hiszpański ze słynnymi schodami hiszpańskimi, fontanna Di Trevi, Piazza Navona,
Panteon. Czas wolny. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
5 Dzień: Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
ZAKWATEROWANIE: Hotel Principe **** w miejscowości
Pomezia niedaleko jej centrum - 20 km od Rzymu. Pokoje 2,3 osobowe wyposażone w łazienkę, ręczniki, TV. Na terenie hotelu dostępne
jest Wi-fi, restauracja, sala fitness, centrum konferencyjne.
DOPŁATY FAKULTATYWNE: + obiadokolacja - 70 zł w dniu 30.12.
+ kolacja sylwestrowa w godz. 18:30-19:30 - 160 zł.

TERMIN:

29.12.2017 - 2.01.2018

cena od 909 zł
cena 1 miejsca

pokój 3 os.

pokój 2 os.

w hotelu***/****

909 zł

939 zł

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

ZA CO PŁACIMY:
• 2 noclegi w hotelu Principe ****, • 2 śniadania
• Przejazd autokarem LUX
• Ubezpieczenie KL, NW
• Zwiedzanie Rzymu
• Zabawa Sylwestrowa w centrum miasta
• Opieka pilota
• Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
DOPŁATY OBOWIĄZKOWE: Przewodnicy lokalni, zestawy słuchawkowe, metro - 40 €/os. (płatne u pilota w autokarze).
Opłata klimatyczna - 6 €/os. (płatne u pilota w autokarze).

LONDYN
LONDYN królewski, stolica imperium,
potęgi morskiej i kolonialnej wciąż żyje
pomiędzy nowoczesnymi biurowcami,
klubami i centrami handlowymi, a stary
Big Ben odlicza godziny obok znaku trzeciego tysiąclecia – London Eye. Sylwester
w Londynie to niezapomniane przeżycie
ze względu na koloryt tego miasta. W
Londynie mieszka 12 milionów ludzi z całego świata i z przeróźnych kultur, co powoduje, że Sylwester w Londynie otwiera
oczy na świat.

PROGRAM:
Dzień 1: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Niemcy, Holandię, Belgię, Francję.
Dzień 2: Przyjazd do Calais, przeprawa Eurotunelem do Folkestone.
Przyjazd do Londynu, zwiedzanie: Most Westminsterski, Opactwo Westminsterskie, Parlament ze słynnym zegarem Big Ben, Downing Street,
Oxford Street - centrum handlowe Londynu. Przejazd do hotelu, nocleg.
Dzień 3: Śniadanie. Przejazd do centrum Londynu, zwiedzanie: Pałac Buckingham - rezydencja królewska, spacer po St. James’s Park,
Trafalgar Square z Kolumną Nelsona, wizyta w National Gallery,
spacer po Piccadilly Circus, Chinatown, Soho. Zabawa sylwestrowa
na mieście lub w pubach i dyskotekach, nocleg.
Dzień 4: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Londynu, m.in.: twierdzy
londyńskiej Tower of London oraz Skarbca Koronnego, mostu Tower
Bridge, spacer przez City do St. Paul’s Cathedral, wizyta w Muzeum
Figur Woskowych Madame Tussaud’s. Wyjazd w kierunku Dover - przeprawa Eurotunelem. Nocny przejazd przez Holandię oraz Niemcy.
Dzień 5: Przyjazd do Polski na miejsca wyjazdów w godzinach
wieczornych.
TAK SIĘ BAWIMY: Na Zabawę Sylwestrową zapraszamy do centrum miasta w okolice London Eye, gdzie tysiące ludzi z całego świata
świętuje nadejście Nowego Roku przy pokazie sztucznych ogni których
blask odbija się w wodach Tamizy. Proponujemy również spędzenie sylwestra w jednym z 5000 pubów, restauracji i dyskotek.
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ZAKWATEROWANIE:
Hotel Ibis Budget - pokoje 1, 2, 3 osobowe z TV i łazienkami.
TERMIN:

29.12.2017 - 2.01.2018

cena od 989 zł
cena 1 miejsca:

pokój 3 os.

pokój 2 os.

hotel**

989 zł

1039 zł

Cena nie obejmuje
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników oraz przejazdów metrem.
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pokoju 2-osobowym.

ZA CO PŁACIMY:
• Przejazd autokarem LUX
• 2 noclegi w hotelu** typu Ibis Budget
• 2 śniadania
• Ubezpieczenie KL, NNW
• Zabawę Sylwestrową w centrum miasta
• Opiekę pilota
• Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

www.indexpolska.com.pl

DZIAŁAMY JUŻ
OD 1994 ROKU !

BERLIN
TAK SIĘ BAWIMY:
Nowy Rok witamy przy Bramie Brandenburskiej, gdzie odbywa się
jedna z największych w Europie imprez sylwestrowych na świeżym
powietrzu. Tak jak w latach ubiegłych od Bramy Brandenburskiej do
słynnej Siegessäule (Statua Zwycięstwa) odbywać się będą liczne
koncerty, występy znanych artystów i DJ-ów, a o północy pokazy
sztucznych ogni.
Plan działania:
0/1 Dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Poczdamu. Pałac
Sanssouci wraz z tarasami; Nowy Pałac. Spacer po Starym Mieście, czas
wolny. Przejazd do hotelu, nocleg.
2 Dzień:Zwiedzanie Berlina. Zobaczymy Katedrę Berlińską, Muzeum
Pergamonu, przejście aleją Unter den Linden, Brama Brandenburska,
Reichstag. Spacer po słynnym bulwarze handlowym Kurfurstendamm.
Czas wolny. Wieczorem znajdziemy się w centrum miasta, gdzie uroczyście i radośnie witać będziemy NOWY ROK. Nocleg w hotelu.
3 Dzień: Śniadanie. Przejazd do Tropical Island w Brand (dla chętnych
możliwość zostania w Berlinie - samodzielne zwiedzanie i czas wolny).
Wypoczynek w największym tropikalnym parku rozrywki w Europie. Jest
tam wszystko co „tropikalne”: lśniąco biała piaszczysta plaża, największy
na świecie las tropikalny pod dachem, lazurowa laguna (www.tropical-islands.de). W godz. popołudniowych wyjazd do kraju.
4 Dzień: Powrót do Polski w godz nocnych/rannych.

TERMIN:

29/30.12.17 - 2.01.2018

ZAKWATEROWANIE:
Hotel ** - nowoczesny hotel położony na przedmieściach Berlina, posiada
pokoje wyposażone w łóżka, łazienkę, stolik oraz TV (np. Hotel Ibis).

cena 619 zł
cena 1 miejsca

pokój 2 os.

619 zł

w hotelu **

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

ZA CO PŁACIMY:
• 2 noclegi w hotelu
• 2 śniadania
• Przejazd autokarem LUX
• Ubezpieczenie KL, NW
• Zwiedzanie Berlina i Poczdamu
• Zabawę Sylwestrową w centrum miasta
• Opiekę pilota

BERLIN to metropolia kultury i nowych trendów, przyciągająca gości z całego świata.
Niepowtarzalną atmosferę tego miasta, która fascynuje na równi ludzi młodych i starszych tworzą renomowane muzea, galerie
sztuki, teatry, imprezy kulturalne, zasługujące na miano wydarzeń światowej kultury,
a także zaskakująca subkultura z jej legendarnym życiem nocnym. Pełno jest tutaj najwymyślniejszych klubów, barów i dyskotek.
Czarującą atmosferę Poczdamu, leżącego
vis-á-vis Berlina, najlepiej poznać podczas
zwiedzania, zaliczanych do UNESCO, przepięknych pałaców rezydencji Sanssouci.

Tętni życiem

AMSTERDAM
PROGRAM:
1 dzień: Wyjazd z Polski (wg rozkładu jazdy). Przejazd przez
Niemcy.
2 dzień: Zwiedzanie Brukseli: Atomium, Pagoda Chińska, Waterloo,
przejazd autokarem przez słwane aleje miasta, Łuk Triumfalny - dla
chętnych 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, przejazd do hotelu, nocleg.
3 dzień: Śniadanie, przejazd do Amsterdamu, zwiedzanie: Oude
Kerk - „Stary Kościół” - jedna z najpiękniejszych budowli w mieście,
najstarszy kościół, Nieuwe Kerk - kościół (z początku XV wieku),
Magere Brud - najsłynniejszy most w Amsterdamie, Szlifiernia
Diamentów (możliwość zakupów), Museum Square - miejsce, gdzie
znajdują się najczęściej odwiedzane muzea w Holandii, m.in. Rijksmuseum - z kolekcją malarstwa światowego, Muzeum Miejskie z
kolekcją sztuki współczesnej. Wizyta w Browarze Heineken - degustacja piwa. Jednogodzinny rejs statkiem po kanałach Amsterdamu.
Wieczorne wyjście do Leideplein - centrum nocnych rozrywek - wiele kawiarni, pubów i klubów nocnych. Powitanie Nowego Roku na
ulicach Amsterdamu. Przejazd do hotelu, nocleg.
4 dzień: Śniadanie. Przejazd do Amsterdamu. Spacer po starym
centrum, m.in., Singel (najstarszy kanał), Targ Kwiatowy, Plac Dam,
Pałac Królewski, Plac Mennicy, Nieuwmarkt, Chinatown i dzielnica

Czerwonych Latarni. Czas wolny. Wyjazd do kraju ok. godz. wieczornych. Przejazd przez Niemcy.
5 dzień: Powrót do kraju w godzinach południowych/wieczornych.
TERMIN:

29.12.2017 - 2.01.2018

cena od 969 zł
cena 1 miejsca:

pokój 3 os.

pokój 2 os.

hotel **

969 zł

999 zł

AMSTERDAM - światowa metropolia
kultury i rozrywki, wita bardzo hucznie
Nowy Rok w całym mieście. Największe
wydarzenia, różne koncerty i pokazy
sztucznych ogni odbywają się przede
wszystkim na Placu Dam i na Rembrandtplein. Miasto dosłownie wybucha światłem i hukiem fajerwerków, a świętujący
ludzie życzą sobie szczęśliwego Nowego
Roku.

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

ZA CO PŁACIMY:
• Przejazd autokarem LUX
• 2 noclegi w hotelu **
• 2 śniadania
• Ubezpieczenie KL, NNW
• Zabawę Sylwestrową w centrum miasta
• Opiekę pilota
• Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

TROKI
PROGRAM:
Dzień 1: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Wilna. Spacer po
Starym Mieście wpisanym na Listę UNESCO - plac Katedralny z archikatedrą wileńską, pomnik Giedymina - założyciela Wilna i Trok,
Zamek Górny z basztą Giedymina. Nocleg.
Dzień 2: Śniadanie. Zwiedzanie Wilna: Plac Katedralny z dzwonnicą
i katedrą św. Stanisława, Zaułek Gotycki - kościół św. Anny, kościół
Bernardynów, pomnik Adama Mickiewicza. Zwiedzanie Muzeum
Mickiewicza, Uniwersytetu Wileńskiego z kościołem św. Janów.
Spacer uliczkami dawnej dzielnicy żydowskiej, ulica Niemiecka, polski kościół św. Ducha, Plac Ratuszowy, dawny klasztor Bazylianów z
Celą Konrada-bohatera "Dziadów" Mickiewicza, Cerkiew św. Ducha,
Ostra Brama - symbol miasta - (w kaplicy znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej). Czas wolny. Przywitanie Nowego Roku na ulicach
miasta lub na balu sylwestrowym ( za dopłatą ) Nocleg.
Dzień 3: Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Trok - zwiedzanie średniowiecznego zamku mającego opinię najbardziej
fotogenicznego zamku w krajach nadbałtyckich. Krótki spacer po
miasteczku. Czas wolny. Wyjazd do Polski.
Dzień 4: Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/porannych.
ZAKWATEROWANIE:
Hotel Karolina *** - położony w Wilnie, posiada pokoje 2-3 os.
z łazienkami, restaurację lub inny hotel **/*** w Wilnie.

*

TERMIN:

29/30.12.2017 - 2.01.2018

cena od 579 zł
cena 1 miejsca

pokój 3 os.

pokój 2 os.

w hotelu **/***

579 zł

619 zł

WILNO

WILNO - dziś prawdziwa metropolia ze
wspaniałymi zabytkami, cudownym sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, imponującym zabytkowym kompleksem uniwersytetu, uroczymi zaułkami, malowniczą
Wilią - należy bez wątpienia do najpiękniejszym miast świata, a Polskiego turystę zachęca do obejrzenia miejsc świadczących o
jego związanej z Polską przeszłości.

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

ZA CO PŁACIMY:
• 2 noclegi w hotelu ***
• 2 śniadania
• Przejazd autokarem LUX
• Ubezpieczenie KL, NW
• Zwiedzanie miast
• Zabawa Sylwestrowa w centrum miasta
• Opieka pilota
DOPŁATY FAKULTATYWNE: + 2 obiadokolacje - 90 zł.
+ Bal Sylwestrowy w restauracji, z bogatym menu (szczegóły na:
www.indexpolska.com.pl) - 310 zł

BIURO PODRÓŻY
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SŁOWENIA LUBLANA
LUBLANA, mimo że jest jedną z najmniejszych europejskich stolic, staje się miejscem
coraz to bardziej popularnym wśród turystów z kontynentu. Gdzie leży tajemnica
jej sukcesu? Czy chodzi tylko o zabytki i
piękne widoki? Mało prawdopodobne. Lublana przyciąga do siebie przede wszystkim
przyjaznym klimatem. Kto raz ją odwiedzi, z
pewnością będzie chciał wrócić!

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy. Nocny przejazd przez
Czechy, Austrię do Słowenii.
2 dzień: w godzinach porannych zwiedzanie Jaskini Postojnej
- jedna z największych atrakcji Słowenii - 20 km podziemnych sal
i korytarzy wypełnionych przepięknymi formami naciekowymi.
Przejazd do hotelu w okolicy Lublany, czas wolny, przejazd na zwiedzanie Lubljany: starówka, plac Prešeren, przy którym stoi cerkiew
franciszkańska, Smoczy Most, Potrójny Most nad rzeką Ljubljanica,
Kolumnada Plečnika, katedra, Średniowieczny Zamek Lublanski.
Przywitanie Nowego Roku na ulicach miasta, powrót do hotelu,
nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Zagrzebia
- zwiedzanie stolicy Chorwacji: plac Bana Josipa Jelačića, Gradec Górne Miasto, Plac św. Marka, Kamienna Brama, Kaptol z Katedrą
WNMP - największy kościół w Chorwacji, Dolc - część miasta tętniąca życiem z licznymi kawiarenkami i restauracjami. Czas wolny.
Wyjazd do kraju w godzinach wieczornych.
4 dzień: powrót w godzinach porannych.

TERMIN:

30.12.2017 - 2.01.2018

cena od 549 zł
cena 1 miejsca:

pokój 3 os.

pokój 2 os.

hotel

549 zł

599 zł

ZA CO PŁACIMY:
• Przejazd autokarem LUX
• 1 nocleg, 1 śniadanie
• Ubezpieczenie KL, NNW
• Zwiedzanie wg programu
• Opiekę pilota
• Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DOPŁATY FAKULTATYWNE:
1 obiadokolacja +70 zł,
bilety wstępów: Jaskinia Postojna ok 30 €, kolejka na Wzgórze Zamkowe + bilet do Zamku - 10 €.

BELGRAD
PROGRAM:
Dzień 1: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, Przejazd przez Słowację, Węgry do Serbii.
Dzień 2: przejazd do Belgradu - zwiedzanie miasta: Novi Beograd,
reprezantacyjna dzielnica Dedinje, stadiony Partizana i Crvene Zvezde, hram Svetog Save, Plac Slavija, Parlament - z zewnątrz, Terazije,
Plac Republiki, Teatr Narodowy, Plac Studentów, twierdza i park Kalemegdan, deptak ul. Knez Mihajla, Cerkiew Soborna Prawosławna,
Pałac Patriarchy, dzielnica Skadarlija. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie , czas wolny. Przejazd do centrum Belgradu na świętowanie
nocy sylwestrowej na placu pod Parlamentem. Powrót do hotelu,
nocleg.
Dzień 3: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Nowego
Sadu - stolicy okręgu autonomicznego Wojewodiny - Plac Wolności,
Ratusz, Banovina - monumentalny budynek Parlamentu Wojwodiny; spacer deptakiem - ulica Dunavska, Zmaj Jovina oraz zabytkowa
dzielnica miasta Stari Grad. Wyjazd w kierunku Polski.
Dzień 4: powrót do Polski w godzinach porannych.

BELGRAD - stolica byłej Jugosławii i dzisiejszej Serbii uważana jest za jedno z
najhuczniejszych miast Europy. Wszystko
za sprawą licznych klubów, restauracji i
dyskotek, które tworzą niepowtarzalny
klimat. Każdy znajdzie miejsce z muzyką,
która przypadnie mu do gustu. Do wyboru
min. turbo folk, pop, techno, dance.
Prócz magicznego klimatu życia nocnego,
Belgrad oferuje bogatą ofertę atrakcji. Koniecznie trzeba zobaczyć Starówkę, stary
meczet, cerkiew św.Sawy, park i twierdzę
Kalemegdan u ujścia Sawy do Dunaju oraz
ulicę Knez Mihaila, która słynie z kawiarni i
galerii o niepowtarzalnym klimacie.

TERMIN:

29. 12. 2017 - 02. 01. 2018

cena od 599 zł
TERMIN:

pokój
3 os.

pokój
2 os.

hotel

599 zł

649 zł

ZA CO PŁACIMY:
• Przejazd autokarem LUX
• 1 noclegi w hotelu (pokoje 2, 3 os. z łazienkami)
• 1 śniadanie,
• Ubezpieczenie KL, NNW
• Opiekę pilota
• Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
CENA NIE ZAWIERA: Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 800 RSD (1 RSD = ok. 0,035 zł).
DOPŁATY FAKULTATYWNE: Dopłata za 1 obiadokolację - 50 zł/osoba.

LWÓW
LWÓW to miasto, w którym na każdym
kroku natknąć się można na ślady dawnej
polskości, a 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, Gabriela 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:
Dzień 1: Wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do Lwowa. Zwiedzanie miasta: Rynek, Kościół Dominikanów, Ratusz Lwowski, Katedra Ormiańska. Czas wolny. Nocleg.
Dzień 2: Śniadanie. Zwiedzanie: kamienice Sobieskich, Czarna, Apteka-Muzeum, cerkiew Wołoska, Arsenał Królewski, katedra łacińska Wniebowzięcia NMP, kaplica Boimów, Opera, Stara Prochownia,
Klasztor Karmelitów, Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich. Czas
wolny. Zabawa sylwestrowa w hotelu lub na Starym Mieście.
Dzień 3: Śniadanie. Cd. zwiedzania Lwowa: Wysoki Zamek, sobór
świętego Jura, kościół św. Elżbiety, klasztor Bernardynów, cerkiew Przemienienia Pańskiego. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.
Dzień 4: Przyjazd do Polski w godzinach rannych.
TAK SIĘ BAWIMY: Zabawa Sylwestrowa w restauracji z bogatym menu lub na Starym Mieście gdzie co roku organizowane są liczne
imprezy, huczne zabawy, koncerty i pokazy sztucznych ogni.
ZAKWATEROWANIE:
w Hotelu **/*** w pokojach 2, 3 osobowych z pełnym węzłem
sanitarnym.
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*

TERMIN:

29/30.12.17 - 2.01.2018

cena od 570 zł
cena 1 miejsca:

pokój 3 os.

pokój 2 os.

w hotelu Volter

570 zł

610 zł

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

ZA CO PŁACIMY:
• Przejazd autokarem LUX
• 2 noclegi w hotelu **/***
• 2 śniadania,
• Ubezpieczenie KL, NNW
• Zabawę Sylwestrową na Starym Mieście
• Opiekę pilota
DOPŁATY FAKULTATYWNE:
1 obiadokolacja w dniu 30.12. + 40 zł.
Bal Sylwestrowy w restauracji + 220 zł.

DZIAŁAMY JUŻ
OD 1994 ROKU !

SYLWESTER NA PROMIE

Sztokholm, Ryga, Wilno
PROGRAM:
Dzień 1: wyjazd z Polski.
Dzień 2: w godzinach rannych przyjazd do Rygi. Zwiedzanie - Stare Miasto - kościół św. Piotra, Dom Bractwa Czarnogłowych, Ratusz,
protestancka katedra NMP (największy kościół w krajach bałtyckich),
plac Katedralny, zespół średniowiecznych kamieniczek - Trzej Bracia,
Mała i Wielka Gildia Kupiecka, Parlament - dawny budynek rycerstwa
inflanckiego, fragmenty murów obronnych z Basztą Prochową. Od
godz. 16.00 zaokrętowanie na prom z Rygi do Sztokholmu (rejs nocny). 17.30 - Nocny rejs do Sztokholmu, Nocleg na statku.
Dzień 3: śniadanie w restauracji bufetowej. 10.30 - przypłynięcie do
portu w Sztokholmie. Zwiedzanie miasta - Gamla Stan (Stare miasto),
następnie Stortorget - plac główny, gmach giełdy - Bosen, Storkyrkan katedra gotycka. Kungliga Slottet - Pałac Królewski. Czas wolny. Od godz.
16.00 zaokrętowanie na prom ze Sztokholmu do Rygi. 17.00 - nocny rejs
do Rygi. 17.00-20.00 obiadokolacja w restauracji bufetowej na statku. Od
20.00 ZABAWA SYLWESTROWA na luksusowym statku wycieczkowym
(Dress code - bal maskowy). W trakcie wieczoru liczne atrakcje min. programy artystyczne, występ zespołu Deja Vu, dyskoteka, gość specjalny DJ [EX] DA BASS, Trubadour Mitko, loteria. W czasie wieczoru dwukrotne
powitanie Nowego Roku wg czasu lokalnego łotewskiego i szwedzkiego.
Dzień 4: śniadanie w restauracji bufetowej. 11.10 - przypłynięcie
do portu w Rydze, wyokrętowanie. Przyjazd do Wilna. Spacer po
Starym Mieście wpisanym na Listę UNESCO. Zwiedzanie m.in. Ostra
Brama, Uniwersytet im. Stefana Batorego, kościół św. Ducha oraz

archikatedra wileńska, wyjazd do Polski.
Dzień 5: Powrót do Polski w godzinach rannych
TERMIN:

29.12. 17 -02. 01. 2018

cena od 1099 zł
przy
4 os.

cena 1 miejsca

prom - kabina
wewnętrzna

przy
3 os.

1099 zł 1199 zł 1339 zł

Oferta dla singli: cena 1299 zł - dokwaterowanie w kabinie.
ZA CO PŁACIMY:
• Przejazd autokarem LUX,
• 2 śniadania,
• Ubezpieczenie KL, NNW,
• Opiekę pilota,
• Noclegi na pokładzie luksusowego statku wycieczkowego
armatora Tallink Silja w kabinach wewnętrznych 4 osobowych
z łazienką wyposażoną w prysznic (możliwośc zakwaterowania
2, 3 lub 4 osób),
• Bal Sylwestrowy na pokładzie statku z kolacją z bogatym menu.
DOPŁATY FAKULTATYWNE: kabina z oknem + 450 zł / kabina,
bilety wstępu, lokalni przewodnicy.

NOWOŚĆ!!!

REJS SYLWESTROWY - to nasza nowość na
spędzenie sylwestra. Podroż luksusowymi
statkami, oraz bogaty program dają gwarancję udanego wyjazdu. W ciągu trzech
dni odwiedzimy trzy kraje i trzy rożne kultury. Niesamowite i wciaż trochę polskie
Wilno, unikalną i jedyną w swoim rodzaju
ze względu na architekturę Rygę oraz stolicę Szwecji - malowniczy Sztokholm.

SYLWESTER NA PROMIE

Ryga, Sztokholm, Helsinki, Tallin
PROGRAM:
Dzień 1: wyjazd z Polski w kierunku Rygi.
Dzień 2: przyjazd do Rygi, zwiedzanie: Stare Miasto: kościół św.
Piotra, Dom Bractwa Czarnogłowych, Ratusz, protestancka katedra NMP, plac Katedralny, zespół kamieniczek - Trzej Bracia, Mała i
Wielka Gildia Kupiecka, Parlament, fragmenty murów obronnych z
Basztą Prochową. Późnym popołudniem zaokrętowanie na prom z
Rygi do Sztokholmu (rejs nocny).
Dzień 3: śniadanie na statku, wyokrętowanie w Sztokholmie. Zwiedzanie
miasta z przewodnikiem: ratusz miejski, Pałac Królewski, stare miasto Gamla Stan, muzeum Vasa. Wieczorem zaokrętowanie na statek do Helsinek.
Dzień 4: śniadanie na statku, wyokrętowanie w Helsinkach. Przejazd do Helsinek: zwiedzanie z przewodnikiem stolicy Finlandi:
aleja Mannerheima i budynek Parlamentu, kościół protestancki
Temppeliauko, Park Sibeliusa, stadion olimpijski z pomnikiem Paavo
Nurmiego. Spacer po centrum: Plac Senacki z Katedrą Luterańską
i pomnikiem cara Aleksandra II, prawosławny Sobór Uspienski.
Zaokrętowanie, nocny rejs do Tallina. Obiadokolacja sylwestrowa
na statku w formie bardzo bogatego bufetu z napojami. Od 20.00
ZABAWA SYLWESTROWA w dyskotece na luksusowym statku.
Dzień 5: po śniadaniu wyokrętowanie w porcie w Tallinie. Piesze
zwiedzanie tallińskiej Starówki: Górne Miasto: Wzgórze Tompea, zamek z wieżą Długi Herman, katedra Aleksandra Newskiego, Katedra
Domska, baszta Kiek in de Kok i mury miejskie. Dolne Miasto: rynek,

przy
2 os.

ratusz, kamieniczki Trzy Siostry, baszta Gruba Małgorzata, obwarowania miejskie). Popołudniu objazd po mieście: pałac i park w Kadriorgu
(z zewnątrz) i nadmorska dzielnica Pirita. Wyjazd w drogę powrotną.
Dzień 6: przyjazd w godzinach rannych.
TERMIN:

28.12. 17 -02. 01. 2018

cena od 1249 zł
przy
4 os.

cena 1 miejsca

prom - kabina
wewnętrzna

przy
3 os.

przy
2 os.

1249 zł 1369 zł 1569 zł

ZA CO PŁACIMY:
• 3 noclegi na promie w kabinach 4-osobowych wewnętrznych,
• Przejazd autokarem,
• Opiekę pilota,
• 3 śniadania, 4 obiadokolacje (w tym sylwestrowa),
• Ubezpieczenie KL, NNW, BP,
• Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
CENA NIE ZAWIERA: Biletów wstępu (ok. 170 koron szwedzkich
i ok 10 €) i ewentualnych przewodników lokalnych.

Klimatyczne miasta, doborowe towarzystwo i impreza Sylwestrowa na pokładzie
luksusowego statku! 5 dni w tym 4 stolice
to idealny przepis na pełen emocji, wrażeń, niesamowitych widoków oraz niezapomnianych doznań wyjazd sylwestrowy.

KOPENHAGA
PROGRAM:
1 dzień: wyjazdy według rozkładu jazdy. Przejazd przez Niemcy.
2 dzień: przyjazd do portu w Rostocku. Przeprawa morska do
duńskiego portu Gedser na wyspie Falster (rejs ok. 2 godzin). Przejazd autokarem do Kopenhagi (ok. 150 km). Zwiedzanie Kopenhagi
- Syrenka kopenhaska - najbardziej znany symbol miasta, uroczysta
odprawa warty Gwardii Królewskiej, barokowy Pałac Amalienborg
- oficjalna rezydencja duńskiej rodziny królewskiej, pomnik Króla
Fryderyka V, Fontanna Gefion - największa i najpiękniejsza fontanna
Kopenhagi. Zamek Christiansborg - siedziba duńskiego parlamentu,
budynek Borsen - stara giełda kopenhaska, Ratusz Miejski, spacer
deptakiem Stroget - najdłuższą promenadą handlową północnej
Europy, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd na wyspę Amager do największego i najnowocześniejszego interaktywnego akwarium w Północnej Europie - Błękitna Planeta (Den Bla Planet). Zwiedzając akwarium można poczuć się
jakby chodziło się po dnie morza lub oceanu, można obejrzeć faunę i florę
rzek, jezior, mórz i oceanów (ponad 20.000 ryb i innych zwierząt wodnych,
w tym rekinów, barakud czy lwów morskich, zamieszkałych w 53 akwariach mieszczących łącznie około 7 milionów litrów wody). Powrót do Kopenhagi, zwiedzanie NYHAVN- Malowniczej dzielnicy z XVIII-wiecznymi
hanzeatyckimi kamieniczkami i przycumowanymi starymi żaglowcami,
często pokazywana na pocztówkach. Wizyta w Ogrodach Tivoli - parku
rozrywki położonym w centrum Kopenhagi, pokaz sztucznych ogni. Rejs
statkiem po kanałach miasta (fakultatywnie). Zabawa sylwestrowa w

*

centrum miasta, po przywitaniu Nowego Roku przejazd do hotelu, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wymeldowanie z hotelu. Zwiedzanie Roskilde - dawnej stolicy Danii. Przejazd do portu Gedser, przeprawa
promowa do Rostoku w Niemczech. Przyjazd do Polski.
5 dzień: przyjazd do Polski w godzinach nocnych /porannych.
TERMIN:

29.12.2017 - 2.01.2018

cena od 1020 zł
cena 1 miejsca:

pokój 3 os.

pokój 2 os.

hotel **

1020 zł

1060 zł

ZA CO PŁACIMY:
• Przejazd autokarem LUX
• 2 noclegi w hotelu **
• 2 śniadania
• Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
• Zabawę Sylwestrową
w centrum miasta
• Opiekę pilota
• Składka na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny

Spędzając sylwestra w KOPENHADZE trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno Duńczycy świętowali tę noc w domu, a niemal
wszystkie restauracje zamknięte były na
cztery spusty. Dzisiaj, chwilę po noworocznym orędziu Królowej, ulice wypełnia rozbawiony tłum, a wszyscy świętują hucznie
i głośno. Dużo wcześniej rozpoczyna się
impreza pod gigantyczną choinką na Placu Ratuszowym. Stąd właśnie, po pokazie
fajerwerków, wyruszysz na noworoczny
spacerek - jak wszyscy - deptakiem na Plac
Kogens Nytorv.

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: rejs
promem Rostock - Gedser; Gedser
- Rostock, w sumie ok. 35 €.
FAKULTATYWNIE:
+ 1 obiadokolacja 80 zł,
bilety wstępu Pałac Amalienborg
ok. 95 DKK, Akwarium Błękitna
Planeta ok. 170 DKK, Ogrody Tivoli ok. 100 DKK, rejs po kanałach
ok. 100 DKK.

BIURO PODRÓŻY
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KARNAWAŁ I WALENTYNKI W WENECJI
WENECJA - co roku 12 milionów turystów
ulega czarowi tego niezwykłego miejsca,
w którym przeszłość więcej znaczy od teraźniejszości. Stolica karnawału, gondolierów, złotych masek, festiwalu filmowego
i niepowtarzalnego szkła murano.
Karnawał w Wenecji to największe na świecie przedstawienie w którym biorą udział
mieszkańcy i turyści którzy przechadzają
się ulicami przebrani w stroje karnawałowe z nieodzowną ich częścią - maską.

PROGRAM:
Dzień 1: wyjazd z miejsca zbiórki zgodnie z rozkładem jazdy. Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch.
Dzień 2: przejazd do Werony, zwiedzanie - amfiteatr z I wieku,
Piazza delle Erbe z malowniczym targiem i Plac Dantego, Dom Julii
na Via Capello, Kościółek Santa Maria Antica z grobowcami Scaligierich. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3: śniadanie. Przejazd do Wenecji - Przepłynięcie statkiem
na Plac Św. Marka. Zwiedzanie miasta - Most Academia, Campo San
Stefano, La Fenice - słynny teatr operowy, Most Westchnień, Wieża
Zegarowa, Dzwonnica, Pałace Prokurii. Kościół O.O. Dominikanów
p.w św. Jana i Pawła. Udział we wspaniałych imprezach kończących
włoski karnawał - w tym słynne parady masek, teatr dell arte i inne.
Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4: śniadanie. Przejazd do Vicenzy - miasta architekta Andrea
Palladio. Zwiedzanie miasta - Teatro Olimpico, Kościół Korony Cierniowej, Piazze dei Signorii, Basilica Palladiana, Palazzo del Capitano,
Katedra, Palazzo Chiericati. Przejazd do Wenecji - Plac św. Marka,
Bazylika Św. Marka, Pałac Dożów. Spacer uliczkami miasta przez
dzielnicę i Most Rialto do dzielnicy S. Polo. Czas wolny. Wyjazd z
Wenecji w godzinach wieczornych.
Dzień 5: powrót do kraju w godzinach popołudniowych.

TERMIN:

11.02 -15. 02. 2018

cena od 849 zł
cena 1 miejsca

pokój
3 os.

pokój
2 os.

hotel***

849 zł

869 zł

ZA CO PŁACIMY:
• Przejazd autokarem LUX
• 2 noclegi w hotelach ***
(pokoje 2, 3 os. z łazienkami)
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje
• Ubezpieczenie KL, NNW
• Opiekę pilota
• Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

R
SUPEA
CEN

CENA NIE OBEJMUJE: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,
biletów na statek do Wenecji oraz lokalnych przewodników.
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pokoju 2-osobowym.

WALENTYNKI W PARYŻU
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd do Francji.
2 dzień: przyjazd do Paryża, zwiedzanie centrum historycznego
Paryża, wyspy La Cité: katedra Notre Dame, pałac Sprawiedliwości,
Sainte-Chapelle, Dzielnica Łacińska - Pantheon, 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, Pałac 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.

PARYŻ - Stolica Francji, kolebka kultury
europejskiej, miasto o niepowtarzalnej
atmosferze, niezliczonych zabytkach. Nieustannie dyktuje wszelkie mody, przyciąga, wyzwala wyobraźnię, pobudza talent
artystów. Proponujemy zatem wielostronne bezpośrednie skonfrontowanie atmosfery zabytków, atrakcji, rozrywek miasta z
paryskim mitem i własnymi wyobrażeniami. Aby poczuć ten niepowtarzalny klimat
zapraszamy do „Serca Europy”.

OPCJA - dzień 4:
CAŁODNIOWA ZABAWA w Eurodisneylandzie - najpiękniejszym
parku rozrywki w Europie.
CENA NIE OBEJMUJE:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.
Dopłata fakultatywna: 2 obiadokolacje + 140 zł.
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

TERMIN:

11-15. 02. 2018

cena od 799 zł
T E RM I N :

pokój
3 os.

pokój
2 os.

hotel Formule 1

799 zł

889 zł

hotel Premiere Classe

849 zł

939 zł

ZA CO PŁACIMY:
• 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
przedmieściach Paryża, pokoje wyposażone w łazienkę, TV,
łóżka, stolik) • 2 śniadania
• Ubezpieczenie KL, NNW
• Opiekę pilota
• Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

WALENTYNKI W WIEDNIU
WIEDEŃ już w czasach średniowiecza pełnił znaczącą rolę w Europie. To jednocześnie miasto, które nieustannie kroczy do
przodu, rozwija się i pozostaje otwarte na
wszystko, co nowe.
Zakochanych naddunajska stolica przyciąga niezwykłym klimatem i ogromną
ilością atrakcji. Na wiedeńskim lodowisku
przy ratuszu niejedna para przeżyła czarujący wieczór.
Odwiedzając Wiedeń, trzeba wiedzieć, że
to miasto, które zrobi wszystko, by uwieść
turystów.
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Wiednia. Zwiedzanie miasta - zwiedzanie Ringstrasse - wspaniały bulwar wiedeński
- okno wystawowe ówczesnej monarchii naddunajskiej, Parlament
- gdzie spotykają się członkowie Austriackiego Zgromadzenia Narodowego, Ratusz - wzorowany na Ratuszu w Brukseli, Plac Marii
Teresy z Muzeami Historii Naturalnej i Historii Sztuki, Hofburg - zimowa rezydencja cesarskiej rodziny Habsburgów, Ulica Graben z barokowym kościołem św. Piotra, w którym w samotności modliła się
cesarzowa Elżbieta Bawarska popularnie zwana Sissi, gotycka Katedra św. Szczepana (Stephansdom), słynąca ze swoich kolorowych
dachówek Kärntnerstrasse - wspaniały bulwar otoczony eleganckimi sklepami i kawiarenkami. Opera - trzecia najważniejsza Opera po
Metropolitan Opera i La Sca, przejazd do hotelu, nocleg.
2 dzień: śniadanie. Zwiedzanie miasta: Wzgórze Kahlenberg z polskim kościołem. Panorama miasta, przejazd przez Grinzing - dzielnicę winiarzy do pałacu Schonnbrunn - letniej rezydencji cesarskiej
rodziny Habsburgów, spacer po romantycznym parku z Gloriettą
- punktem widokowym, ruiny rzymskie, fontanna Neptuna, czas
wolny na pamiątkowe zdjęcia. Wyjazd do kraju w godzinach popołudniowo-wieczornych. Przyjazd do Polski w godzinach nocnych.

*

TERMIN:

10-11. 02. 2018

cena od 372 zł
T E RM I N :

pokój
3 os.

pokój
2 os.

hotel **

372 zł

372 zł

ZA CO PŁACIMY:
• Przejazd autokarem LUX
• 1 nocleg w hotelu ** w Austrii
• 1 śniadanie
• Ubezpieczenie KL, KR, NNW, BP
• Opiekę pilota
• Zwiedzanie wg programu
• Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
DOPŁATY OBLIGATORYJNE:
Przewodnik lokalny 5 €/os
DOPŁATY FAKULTATYWNE:
Bilety wstępów: ok 30 €
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

DZIAŁAMY JUŻ
OD 1994 ROKU !

Bormio

WYJAZDY NARCIARSKIE • ZIMA 2018
ZAKWATEROWANIE:
Hotel Del Cardo *** Hotel położony w widokowym i słonecznym
miejscu w sercu doliny Alta Valtellina w miejscowości Semogo.
Miejsce przede wszystkim idealne dla narciarzy pragnących połączyć jazdę na nartach w Bormio i Isolaccia ze wspaniałym Livigno.
Niewielkie odległości (Livigno 17 km, Bormio 10 km, Isolaccia 3 km)
pokonać można bezpłatnym ski-bussem którego przystanek znajduje się obok hotelu. Del Cardo *** prowadzony jest przez rodzinę
Rocca-Trabucchi już przeszło 30 lat z pasją i oddaniem co sprawia
iż pobyt tutaj to wspaniały wypoczynek nie tylko pod narciarskim
względem, ale także wspaniała atmosfera pełna typowej alpejskiej
gościnności.
Hotel oddaje do Państwa dyspozycji przytulnie i komfortowo urządzone pokoje, wyposażone w łazienkę, telewizję satelitarną, suszarkę do włosów, bezpośredni telefon i łącze internetowe wi-fi.
W hotelu znajduje się także welness centrum (odpłatnie 5 Euro/
dzień) z łaźnią turecką i sauną fińską, recepcja, narciarnia (korzystanie za kaucją 5 Euro), oraz bar, salon z kominkiem a także będąca dumą właścicieli hotelu restauracja serwująca dania zarówno
kuchni włoskiej jak i regionalne przysmaki kuchni Górnej Valtelliny.
WYŻYWIENIE:
Śniadania (bufet szwedzki), obiadokolacje: dwudaniowe z kilku
zestawów do wyboru, bar sałatkowy. Dodatkową atrakcją będzie
też fakt iż jeden raz na turnus serwowana jest kolacja regionalna.

cena

1790 zł

TERMINY:
12.01 - 21.01.2018
19.01 - 28.01.2018
26.01 - 04.02.2018
02.02 - 11.02.2018
09.02 - 18.02.2018
16.02 - 25.02.2018

ZA CO PŁACIMY:
• Przejazd autokarem LUX,
• 7 noclegów w pok. 2, 3, 4 os.,
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji,
woda do kolacji,
• ubezpieczenie KL i NNW SKI.

CENA NIE ZAWIERA:
- obowiązkowej taksy klimatycznej od osoby pow.10 lat - 7 €,
- karnetów narciarskich,
- wypożyczenia sprzętu narciarskiego,
- napoi (poza wodą) do obiadokolacji.
SKIPASS - ceny w Euro

Dzieci do 8 lat
(ur. po 01.01.2009)
Dzieci od 8 do 16 lat
(ur. po 01.01.2001)
Seniorzy pow. 65 lat
(ur. przed 01.01.1952)
Dorośli

Dzieci do 8 lat
(ur. po 01.01.2009)
Dzieci od 8 do 16 lat
(ur. po 01.01.2001)
Seniorzy pow. 65 lat
(ur. przed 01.01.1952)
Dorośli

Średni sezon
28.01 - 03.02.2018
25.03 - 31.03.2018

Wysoki sezon
21.12.2017-08.01.2018
04.02 - 24.03.2018

GRATIS

GRATIS

136 €

145 €

174 €

186 €

222 €
Sezon
09.01 - 27.01.2018
01.04 - 07.04.2018

240 €

Do BORMIO, ze względu na poziom trudności tras zjazdowych zapraszamy osoby,
które samodzielnie i w stopniu dobrym
potrafią jeździć na nartach lub snowboardzie. Nad bezpieczeństwem zjazdów czuwa kadra pedagogiczna z bardzo dobrą
umiejętnością jazdy.
BORMIO to przede wszystkim znana z
mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim góra Cima Bianca na której szusować można aż do ponad 3.000 m n.p.m.
- stacja ta posiada 20 km tras czarnych, 30
km tras czerwonych, 10 km tras niebieskich oraz 10 km tras biegowych. Różnorodność zjazdów począwszy od łatwych,
przez średnio trudne aż po trasy pucharowe dla zaawansowanych narciarzy
sprawia iż jest to jedno z najbardziej poszukiwanych miejsc wypoczynku wśród
narciarzy z całej Europy. Poza znaną stacją narciarską Bormio to także miasto idealne dla turystów. Znajdziecie tutaj dużo
sklepów, restauracji, barów, dyskotek i
wszelkiej infrastruktury potrzebnej do
wypoczynku i rozrywki. W Bormio znajdują się także słynne w świecie kompleksy basenów termalnych oraz pijalnie wód
mineralnych.

Sezon
08.04. - 14.04.2018

GRATIS

GRATIS

126 €

94 €

162 €

120 €

204 €

158 €

Brusson - Monterosa
ZAKWATEROWANIE:
Hotel Italia znajduje się w centrum malowniczej miejscowości
Brusson (ok. 1332 metry n.p.m.) z widokiem na piękne i malownicze
pasmo górskie Val d'Ayas. Odległość od stoku Brusson to zaledwie
1 km i ok. 9 km od stacji Monte Rosa. Luksusowe pokoje kompletnie
urządzone oraz malownicza miejscowość dostarczy niezapomnianych wrażeń dla osób lubiących wypoczynek w górach. Pokoje wyposażone w łazienkę z wanną lub prysznicem, TV SAT, sejf, balkon
(część pokoi). W ofercie hotelu znajdują się również pokoje rodzinne
z dwoma pomieszczeniami przeznaczone dla 3-6 osób. Hotel oferuje
swoim gościom możliwość korzystania z pięknego tarasu na dachu.
Zarówno w sezonie letnim jak i zimowym można rozkoszować się
słońcem i pięknymi widokami, wypoczywając na jednym z hotelowych leżaków. Również dla dzieci hotel przewidział wiele atrakcji
m.in. możliwość gry w piłkarzyki, specjalne miejsce do zabaw na
tarasie, czy też wiele gier stołowych. Klienci mogą także korzystać
z Baru i bezpłatnego dostępu do internetu (recepcja, bar). Możliwe
jest zabranie ze sobą domowych zwierząt!
Do autokaru można zabrać 1 duży bagaż (do 20 kg), 1 podręczny
(do 5 kg), 1 parę nart lub 1 deskę snowboardową. Nie zabieramy
zgrzewek z napojami.
Karnety można wykupić na miejscu:
1. indywidualnie w kasach wyciągów,
2. za pośrednictwem biura na warunkach przedstawionych przez
pilota/rezydenta.
Dojazdy autokarem na stoki narciarskie organizowane są tak, aby
maksymalnie wykorzystać czas pracy wyciągów (wyjazd ok. 8.30,
powrót ok. 17.00), uczestnicy mogą również korzystać z komunikacji lokalnej lub transportu własnego wg indywidualnego programu.
Dla grup zorganizowanych (pow. 40 os.) możliwość przygotowania
indywidualnego programu.
Ubezpieczenie nie obejmuje zachorowań wynikłych z chorób przewlekłych oraz wypadków narciarskich pod wpływem alkoholu i
poza trasami narciarskimi.
Internet w miejscach zakwaterowania nie jest przeznaczony do
działalności komercyjnej i zawodowej.

cena

WŁOCHY

1680 zł

ZA CO PŁACIMY:
• zakwaterowanie w pokoju 2,3,4,5 os.,
• wyżywienie: śniadania (bufet) i obiadokolacje (3 dania
serwowane z dokładkami, bufet sałatkowy, woda),
• bezprzewodowy internet (recepcja, bar),
• możliwość korzystania z hotelowego tarasu.
TERMINY:
12.01 - 21.01.2018
19.01 - 28.01.2018
26.01 - 04.02.2018
02.02 - 11.02.2018
09.02 - 18.02.2018
16.02 - 25.02.2018
CENA NIE OBEJMUJE:
Ceny nie zawierają podatku klimatycznego 0,80 €/os./dzień (pierwsze 7 dni) - osoby powyżej 13-tego roku życia.

WŁOCHY

Monterosa Aosta Włochy - najlepszy w
Europie teren do freerajdów i wypraw
heliski oferuje wszystko co najlepsze w
narciarstwie alpejskim. Ośrodek znajduje
się u podnóża 12 potężnych 4-tysięcznych
szczytów. Dojazd z lotniska zajmuje ok
3 godz. 180 km tras, w tym 40 sztucznie
naśnieżanych. 220 km 2 pól lodowcowych
do freeridu. Trasy połączone są systemem
wyciągów narciarskich, co umożliwia poruszanie na nartach po całym kompleksie
bez konieczności korzystania ze skibusów.
Możliwość zjazdu polami lodowcowymi
ze szczytów masywu Monterosy do pobliskiego Zermatt. Zjazd wagonikiem z
Punta Indren płatny dodatkowo 4 EUR/
os. Po dniu niezwykłych wrażeń na nocne
szaleństwa brakuje już sił. Apresski i życie
nocne to wyśmienita włoska kuchnia, lokalne wino oraz kilka niezbyt hałaśliwych
barów hotelowych.

SKIPASS:
karnet dla dorosłych: 240 €, młodzież 210 €, dzieci 160 €
młodzież urodzona po 31/10/2002, dzieci urodzone po 31/10/2008

*

BIURO PODRÓŻY

19

FRANCJA Chamrousse
CHAMROUSSE – stacja narciarska usytuowana w masywie Belledonne – ok. 30
km od Grenoble rozpościerająca się na
dwóch wysokościach: Chamrousse 1650
(Recoin) oraz Chamrousse 1750-1700
(Roche Béranger - Domaine de l'Arselle)
połączonych szlakami narciarskimi. Lasy
modrzewiowe i zapierający dech w piersiach widok na Grenoble i dolinę, w której
jest położona to przyrodncze atuty miejscowości, która słynie też z rozgrywanych tam konkurencji olimpijskich i jest
jednym z etapów Tour de France. Chamrousse posiada również bardzo dobrze
rozwinięte zaplecze komercyjno-rozrywkowe - m.in.: basen, lodowisko, tor
saneczkowy, jazdy na skuterze śnieżnym
czy loty naparalotni. O regionie Chamrousse mówi się, iż z jednej strony Roche
Béranger jest lepszy dla początkujących,
rodzin z dziećmi i miłośników freerideu –
a z drugiej strony Le Recoin - uważany za
region przeznaczony dla bardziej wymagających gości i kuszący dość trudnymi
stokami, docenianymi przede wszystkim przez snowboardzistów i
narciarzy z dużymi ambicjami.

KARN
W CE ET Y
NIE

WYJAZDY NARCIARSKIE • ZIMA 2018

ZAKWATEROWANIE:
Kompleks rezydencji usytuowany jest w górnej części stacji
Chamrousse na wysokości 1700 m.n.p.m. Oddalony jest o ok. 50 200 m. od wyciągu narciarskiego „L’Arselle”, który umożliwia idealny
dostęp do terenu narciarskiego Chamrousse. Nowo wybudowane
drewniane obiekty tworzą swojego rodzaju 8 „mini-miejscowości”,
z których każda liczy 4-5 budynków. Całość oddalona jest ok. 800 m.
od głównego centrum komercyjnego Chamrousse, gdzie znajdziecie
Państwo liczne sklepy, knajpki i kafejki. W cenę wliczone jest korzystanie z zewnętrznego podgrzewanego basenu, sauny oraz jacuzzi.
STUDIO 4-osobowe ok. 25 m2 - pokój dzienno-sypialny z podwójną
kanapą; łóżko piętrowe w przejściu do pokoju dziennego; aneks kuchenny; łazienka; toaleta oraz balkon lub taras.
APARTAMENT 4-osobowy ok. 26-30 m2 - pokój dzienno-sypialny z
podwójną kanapą; pokój sypialny z łóżkiem podwójnym lub dwoma łóżkami pojedynczymi; aneks kuchenny; łazienka; toaleta oraz
balkon lub taras.
APARTAMENT 5-osobowy ok. 26-30 m2 - pokój dzienno-sypialny z
podwójną kanapą; pokój sypialny z łóżkiem podwójnym lub dwoma łóżkami pojedynczymi, łóżko pojedyncze w przejściu do pokoju
dziennego; aneks kuchenny; łazienka; toaleta oraz balkon lub taras.
APARTAMENT 6-osobowy ok. 32-42 m2 - pokój dzienno-sypialny z
podwójną kanapą; pokój sypialny z łóżkiem podwójnym lub dwoma pojedynczymi, łóżko piętrowe w przejściu do pokoju dziennego,
aneks kuchenny; łazienka; toaleta oraz balkon lub taras.
Wyposażenie apartamentów:
Aneksy kuchenne wyposażone są w płytę grzewczą, lodówkę, zmywarkę, ekspres do kawy, kuchenkę mikrofalową.
UWAGI DODATKOWE: Podane wyposażenie apartamentów oraz ich
rozkład może się nieznacznie różnić w zależności od rezydencji. ZALECANE jest zabranie środków czystości oraz środków higienicznych.
Dopłata za niewykorzystane miejsce w apartamencie uzależniona
jest od terminu wyjazdu - INFORMACJA W BIURZE !!!
Zakwaterowanie w apartamencie od godz. 16.00-17.00, wykwaterowanie w godz. 09.00-10.00.
UWAGA: zalecamy zabranie ze sobą na wyjazd Europejskiej Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ !!!

WYŻYWIENIE: we własnym zakresie, apartamenty wyposażone są
we wszelkie niezbędne sprzęty do przygotowywania i spożywania
posiłków.

cena od 1490 zł
TERMIN:

STUDIO 4

APPT 4

APPT 5

APPT 6

05.01 - 14.01.2018

1490 zł
1550 zł
1550 zł
1650 zł
1650 zł
1650 zł
1650 zł

1550 zł
1590 zł
1590 zł
1590 zł
1690 zł
1690 zł
1690 zł

1490 zł
1550 zł
1550 zł
1550 zł
1650 zł
1650 zł
1650 zł

1490 zł
1550 zł
1550 zł
1550 zł
1550 zł
1650 zł
1650 zł

12.01 - 21.01.2018
19.01 - 28.01.2018
26.01 - 04.02.2018
02.02 - 11.02.2018
09.03 - 18.03.2018
16.03 - 25.03.2018

ZA CO PŁACIMY:
• Przejazd autokarem LUX (klimatyzacja, WC, DVD, barek),
• 7 noclegów w apartamentach,
• 6-dniowy karnet narciarski Chamrousse,
• basen, sauna.
CENA NIE OBEJMUJE:
obowiązkowego ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże
(KL, NNW, bagaż, Koszty Ratownictwa) - opłata obligatoryjna 50zł/
os/10dni; • dodatkowego, zalecanego ubezpieczenia narciarskiego
SKI - obejmującego OC, Sprzęt Sportowy w cenie 30zł/os/6 dni;
• obowiązkowego depozytu w wysokości: 300 € za apartament
-opłatę należy uiścić w dniu przyjazdu gotówką lub kartą kredytową natomiast zwracana jest w dniu wyjazdu po stwierdzeniu braku
jakichkolwiek usterek bądź zniszczeń; • obowiązkowej taksy klimatycznej ok. 10 € od osoby za pobyt; • bielizny pościelowej - dopłata
10 €/os lub możliwość zabrania własnej; • sprzątania końcowego 50
€ lub sprzątanie we własnym zakresie.

FRANCJA Valfréjus
VALFRÉJUS to przepiękna miejscowość
zlokalizowana na wysokości 1550 m.n.p.m.,
usytuowana nieopodal słynnego regionu
narciarskiego „3 Vallées”. Miejscowość przez
swoje położenie oraz architekturę tworzy
niepowtarzalny klimat. Zróżnicowane trasy
narciarskie czynią ją atrakcyjną dla amatorów sportów zimowych. W Valfrejus przeważają łatwe i średnio trudne trasy narciarskie, których długość wynosi ok. 65 km. Nie
brakuje tutaj również kilku tras czarnych dla
najwytrwalszych narciarzy. Znajduje się tu
też snowpark, gdzie można oddać się śniegowym akrobacjom. Co ciekawe wszystkie
trasy zjazdowe mają swój koniec w centrum
miasteczka. Jest możliwość poszerzenia karnetu narciarskiego na Val Thorens/3
Doliny jednego z najsłynniejszych
regionów narciarskich na świeKARN
ET Y cie.

W CE

NIE

ZAKWATEROWANIE:
Rezydencja *** usytuowana jest bezpośrednio przy stoku narciarskim. Zjazd na nartach możliwy jest prawie pod same drzwi rezydencji, a wyciągi, sklepy, restauracje i bary znajdują się w odległości
ok. 100 m. W cenę wliczone jest korzystanie z sauny oraz sali fitness.
Dostęp do darmowego internetu w holu recepcji. Każdy apartament
wyposażony jest w łazienkę, toaletę oraz aneks kuchenny wyposażony w płyty grzewcze, kuchenkę mikrofalową, ekspres do kawy,
zmywarkę, lodówkę oraz naczynia do przygotowywania i spożywania posiłków.
APARTAMENT 4-osobowy - pokój dzienno-sypialny z podwójną kanapą, pokój sypialny z podwójnym łóżkiem lub łóżkiem piętrowym,
aneks kuchenny, łazienka.
APARTAMENT 6-osobowy - pokój dzienno-sypialny z podwójną
kanapą, pokój sypialny z podwójnym łóżkiem lub dwoma łóżkami
pojedynczymi, pokój sypialny z łóżkiem piętrowym - pokój może nie
mieć okna, aneks kuchenny, łazienka.
APARTAMENT 8-osobowy - pokój dzienno-sypialny z podwójną
kanapą, trzy pokoje sypialne w których mogą znajdować się łóżko
podwójne, łóżko piętrowe lub dwa łóżka pojedyncze, aneks kuchenny, łazienka.
ZA CO PŁACIMY:
• przejazd autokarem LUX (klimatyzacja, WC, DVD, barek),
• 7 noclegów w apartamentach***,
• we własnym zakresie, apartamenty wyposażone są we
wszelkie niezbędne sprzęty do przygotowywania i spożywania
posiłków,
• 6-dniowy karnet narciarski “Valfréjus“; lub możliwość
wykupienia za dodatkową opłatą – 120 zł karnetu ESKI-MO*
(3 dni Valfréjus, 1 dzień Aussois, 1 dzień La Norma, 1 dzień Val
Cenis Vanoise);
Istnieje możliwość rozszerzenia karnetu na Val Thorens za
dodatkową opłatą ok. 22 Euro/dzień,
• sauna, sala fitness.
* dojazd do stacji objętych karnetem ESKi-MO lokalnym bezpłatnym
skibusem – obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc w Biurze Informacji Turystycznej.
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cena od 1490 zł
TERMIN:

APPT 4

APPT 6

APPT 8

12.01 - 21.01.2018

1550 zł
1650 zł
1650 zł
1650 zł
1590 zł

1490 zł
1590 zł
1590 zł
1590 zł
1550 zł

1490 zł
1590 zł
1590 zł
1550 zł
1550 zł

19.01 - 28.01.2018
26.01 - 04.02.2018
09.03 - 18.03.2018
16.03 - 25.03.2018

DOJAZD WŁASNY: -250 zł

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowego ubezpieczenia SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE (KL, NNW, bagaż, Koszty Ratownictwa) - opłata obligatoryjna 50zł/os/10dni;
• dodatkowego, zalecanego ubezpieczenia narciarskiego SKI - obejmującego Odpowiedzialność Cywilną, Sprzęt Sportowy w cenie
30zł/os/6 dni - tylko za wcześniejszym zgłoszeniem i opłaceniem
w biurze;
• obowiązkowego depozytu w wysokości: 260 €/apartament - opłatę należy uiścić w dniu przyjazdu gotówką lub kartą kredytową,
natomiast zwracana jest w dniu wyjazdu po stwierdzeniu braku
jakichkolwiek usterek bądź zniszczeń;
• bielizny pościelowej - dopłata ok. 8 € (tylko za wcześniejszym
zgłoszeniem w biurze) lub możliwość zabrania własnej;
• obowiązkowej taksy klimatycznej ok. 10 € od osoby za pobyt;
sprzątania końcowego - 56-140 € - w zależności od typu rezydencji i
wielkości apartamentu - opłata pobierana jest z kaucji w przypadku
nie posprzątania apartamentu we własnym zakresie.

ZIMOWISKA I OBOZY
NARCIARSKIE
LIVIGNO
WŁOCHY
• ZIMOWISKA •
Nie tylko latem można się dobrze
bawić! Na naszych zimowiskach
poznacie piękne góry w zimowej
szacie. Będziecie mieli okazję nie
tylko poszaleć na śniegu, zwiedzić okolicę, ale też doskonale
bawić się biorąc udział w naszych
nowych zimowych programach
tematycznych! A to wszystko w
super atmosferze, pod opieką
naszej najlepszej kadry! Zimowa
przygoda czeka na Was!

• OBOZY NARCIARSKIE
I SNOWBOARDOWE •
Góry + zima + narty = doskonała zabawa! Na
obozach narciarskich i snowboardowych z
Indexem będziecie mogli nauczyć się jeździć
na nartach „od zera” albo doskonalić swoje
umiejętności narciarskie pod opieką doświadczonych instruktorów w grupach do 12 osób.
Na stoku dzielimy grupy wg zaawansowania.
Oprócz nauki jazdy będzie okazja spróbować
swoich sił w zawodach i innych zadaniach
sprawnościowych. Pamiętajcie żeby koniecznie
zabrać ze sobą kask! Każdy uczestnik objęty jest
dodatkowym ubezpieczeniem SKI.

• ZIMOWISKA
RODZINNE •
Zapraszamy rodziny z dziećmi w wieku
szkolnym na zimowiska rodzinne. Dla
dzieci w ciągu dnia organizujemy zajęcia
narciarskie lub tematyczne i sportowe (do
wyboru). Rodzice w tym czasie mają czas
wolny na jazdę na nartach i odpoczynek.
Dzieci w ciągu dnia przebywają z rówieśnikami, a w trakcie posiłków i w nocy pozostają pod opieką rodziców. Zimowisko
rodzinne, to idealny sposób na spędzenie
wspólnego czasu z dziećmi i jednocześnie
odpoczynku.

Odbędzie się
w Pieninach i w Czechach!

Zagraj z nami
o Puchar Indexu!
Program dla aktywnych:
Survival - Tajemnicze Sudety!
A w programie m. in.:
• zajęcia z orientacji w terenie i zasad przetrwania zimą,
• budowa schronienia zimą - igloo (o ile pozwoli pogoda),
• rozpalanie ogniska zimą,
• w co się ubrać i co zabrać do lasu zimą (nie tylko żeby
było ciepło, ale też żeby skutecznie „zniknąć”),
• specyficzne zagrożenia zimowe i jak ich unikać,
• elementy pierwszej pomocy,
• gra terenowa „poszukiwanie
skarbów” z wykorzystaniem
wykrywacza metalu.

Odbędzie się
w Sudetach!

Gry (i to nie komputerowe) wracają
do łask w wielkim stylu. Niezależnie od
tego czy interesują Cię gry planszowe,
karcianki, strategiczne, czy przygodowe, na zimowisku każdy znajdzie coś
dla siebie. Doblo, Dixit i Carcasonne, to
tylko niektóre z propozycji gier, które
przygotowaliśmy dla Was na te ferie.
A na końcu oczywiście Wielki Turniej o
Puchar Indexu! Zajęcia będą realizowane popołudniami i/lub wieczorami i są
niezależne od pogody :)

NASZE

ZIMOWE SZALEŃSTWO
NA PODHALU

(pakiet dodatkowo płatny + 210 zł)
Wspaniała zabawa i niezapomniane
przygody, a jednocześnie możliwość
rozwoju oraz kształtowania własnego
charakteru. Uczestnicy obozu w ciągu
kilku dni przechodzą przez intensywny
program mobilizacji do szybkiego
działania, ćwiczą refleks i błyskawiczne
działanie, a wszystko to podczas wielkiej przygody na Podhalu.
W programie: piantball, zorbing,
slackline oraz atrakcje na wysokości.
Dodatkowo szkolenie lawinowe z ratownikiem TOPR.

Odbędzie się
w Murzasichlu!

PONAD 400.000
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

PROGRAMY:

Program taneczny dla ruchliwych
Ferie z tańcem, to najprzyjemniejsza forma spędzania
wolnego czasu, gdzie na chwilę możemy zapomnieć o
rzeczywistości i przenieść się w wirujący świat tańca.
Codzienne treningi będą obejmować: rozgrzewkę i
stretching, naukę prostych kroków tanecznych solo i
choreografie w grupie, ćwiczenia na poczucie rytmu i
walkę z tremą, ćwiczenia modelujące sylwetkę oraz na
prawidłową postawę ciała.
W programie m. in.:
• nauka kroków tanecznych w różnych stylach na przykład: hip-hop, dancehall, disco, show dance, latino
solo, salsa, taniec towarzyski (zajęcia mogą różnić
się pod względem stylu tanecznego w zależności od
instruktora prowadzącego dany turnus),
• choreografie do muzyki z popularnych teledysków,
• elementy fitness i zumby, improwizacje taneczne,
• nauka makijażu scenicznego,
• na zakończenie prezentacja zdobytych umiejętności
podczas wielkiego pokazu przed publicznością.

Program plastyczny
dobry na każdą pogodę!
W programie m. in.: warsztaty malowania na
szkle, tworzenie figurek z gipsu, ozdabianie
masek karnawałowych, tworzenie biżuterii z
filcu, masy solnej itp., tworzenie kartek pocztowych techniką quillingu oraz inne techniki
plastyczne i rękodzielnicze. Zajęcia będą
realizowane popołudniami i/lub wieczorami
i są niezależne od pogody :)
Gwarantujemy, że przywieziecie
do domu piękne pamiątki
z zimowiska!
Odbędzie się
w Wiśle!

Odbędzie się
w Murzasichlu
i w Pieninach!

PRZYGODA Z ROBOTYKĄ

(pakiet dodatkowo płatny +100 zł)
Zapraszamy na warsztaty z robotyki z wykorzystaniem profesionalnego sprzętu do budowy robotów
LEGO. Uczestnicy pracują w grupach na zestawach
LEGO WEDO 2.0 pod nadzorem instruktora. W świecie robotów zapoznają się z zasadami mechanizmu
silnika, konstrukcji, poznają zasady budowy robotów,
programowania i sterowania nimi za pomocą
tabletów. Nauczą się budować robota
na gąsienicach, robota kreatywnego.

Odbędzie się
w Wiśle!

Warsztaty to cykl 4 zajęć po 120 min. Warsztaty będą
realizowane przy minimum 10 osobach.

BIURO PODRÓŻY
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ZAKOPANE Murzasichle - 7 dni

Surviva
zimą

ZAKWATEROWANIE:
Pensjonat rodzinny Hawran/Zbójnik/Franek położone około
200 m. od wyciągu; pokoje 2-5-os. z łazienkami, stołówka, świetlica RTV, sala dyskotekowa, bilard, stół do tenisa stołowego.

ZAKOPANE położone w kotlinie u podnóża
Tatr z licznymi trasami narciarskimi, kolejkami na Kasprowy Wierch i Gubałówkę oraz siecią wyciągów narciarskich jest największym
w kraju centrum turystyki górskiej i sportów
zimowych.
MURZASICHLE to turystyczna miejscowość
położona w pobliżu Zakopanego i Bukowiny Tatrzańskiej. Zimą działają tu wyciągi
narciarskie, restauracje i sklepy, a niedaleko
położone duże stacje narciarskie - Małe Ciche
i Kotelnica Białczańska oferują amatorom
białego szaleństwa wiele kilometrów tras
narciarskich.

BAS
TERM ENY
ALNE

W CENIE:
• autokar LUX,
• 6 noclegów,
• 6 śniadań, 6 obiadów lub
suchych prowiantów na
narty, 6 kolacji,
• ubezpieczenie NNW
(wariant SKI dla dzieci jeżdżących na nartach),
• opieka pilota-kierownika, kadry pedagogicznej,
• codzienna nauka jazdy pod opieką instruktorów narciarskich,
zawody na zakończenie turnusu (dot. obozu narciarskiego/
snowboardowego)*,
• wyjazdy do różnych stacji narciarskich: Murzasichle, Małe Ciche,
Kotelnica Białczańska,
• dla dzieci nie jeżdżących na nartach bogaty program gier, zabaw,
konkursów i zawodów sportowych,
• 1 wejście na baseny termalne,
• zwiedzanie Zakopanego z przewodnikiem tatrzańskim,
• program Taneczny i Zimowe szaleństwo na Podhalu.
* zajęcia z instruktorem snowboardu odbędą się przy grupie min.
10 osób. Uwaga: programy tematyczne opisane są na stronie 21.
PROGRAM OBOZU
„Zimowe szaleństwo”:
Dzień 1: paintball - pakiet 200 kulek, zorbing.
Dzień 2: szkolenie lawinowe z ratownikiem topr, slackline, sznieżne
szaleństwo - zabawy na śniegu.
Dzień 3: wieża mocy, budowanie
wieży ze skrzynek.

Zgłoszenie do 30.11. - 100 zł

l

TERMINY:
14.01 - 20.01.2018
21.01 - 27.01.2018
28.01 - 03.02.2018
04.02 - 10.02.2018
11.02 - 17.02.2018
18.02 - 24.02.2018

ZIMOWISKO 899 zł
OBÓZ NARCIARSKI/
SNOWBOARDOWY 999 zł
ZIMOWISKO RODZINNE 999 zł
SZKÓŁKA NARCIARSKA 1199 zł

Stacje narciarskie:
Kotelnica Białczańska - wyposażona jest w 5 wyciągów czynnych codziennie do 22.00. Na narciarzy czekają 4 wytyczone trasy
o różnym stopniu trudności. Dla snowboardzistów zorganizowano
snowpark z różnymi przeszkodami. Każda trasa w Kotelnicy jest
oświetlona, na miejscu można wypożyczyć sprzęt, znajduje się serwis i szkoła narciarska. Długość tras: łatwe: 8,8 km, średnie: 4,6 km.
Małe Ciche – stacja narciarska położona w uroczym zakątku Podhala. Wyposażona w nowoczesną czteroosobową kolej krzesełkową
o długości 1300 m, średnim nachyleniu 17% i różnicy wzniesień
wynoszącej ok. 220 m oraz dwa wyciągi orczykowe. Małe Ciche, to
ponad 3 km łatwych tras, idealnych do nauki jazdy na nartach.
Murzasichle - w miejscowości znajduje się 6 wyciągów orczykowych. Kompleks Narciarski Murzasichle posiada trzy wyciągi o różnicy
wzniesień ok.38 m i długości trasy 300-350 m. Pozostałe trzy stoki o
różnicy wzniesień ok. 35 - 48 m mają długość 240-300 m. Trasy są dość
proste przeznaczone dla osób początkujących i uczących się jazdy na
nartach. Stoki są sztucznie śnieżone i oświetlone, przygotowywane
ratrakiem. Dodatkową atrakcją jest SNOWTUBING - to zjazd na specjalnych oponach po wyznaczonym torze.
DODATKOWO PŁATNE:
Karnety narciarskie – ok. 30-50 zł/dzień.
Wypożyczenie sprzętu narciarskiego 30-40 zł/dzień.

SZKÓŁKA NARCIARSKA - KARNETY W CENIE • 1199 zł
Dla dzieci, które dopiero rozpoczynają przygodę z nartami proponujemy
codzienne zajęcia na stoku z instruktorem wg poziomu zaawansowania (5x).
Dodatkowo w cenie szkółki narciarskiej zawarte są karnety na 5 dni
(jazda na wyciągach w Murzasichlu).
Na zakończenie turnusu młodzi narciarze wezmą udział
SKIPA
w zawodach w slalomie o Puchar Turnusu.

W CEN SS
IE

PIENINY Krościenko nad Dunajcem - 7 dni
KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM. Zimowisko i obóz narciarski w krainie Janosika nad Dunajcem, u podnóża Pienin.
Koniecznie trzeba tu odwiedzić zamki w
Czorsztynie i Niedzicy.
Dla narciarzy do dyspozycji wyciąg krzesełkowy i dośnieżana trasa na stoku Palenicy, dla snowbordzistów - rynna Halfpipe,
nowoczesne centrum narciarskie Czorsztyn-Kluszkowce z kolejką linową, 3 wyciągami orczykowymi i 5 trasami narciarskimi
- a wszystko to na stokach śpiącego wulkanu góry Wdżar.

ZAKWATEROWANIE: Nowy Ośrodek „Willa Alexia” położony
jest w Krościenku Nad Dunajcem, dysponuje 50 miejscami noclegowymi w
pokojach 2,3,4,5 osobowych. W każdym pokoju znajduje się łazienka z WC i
natryskiem, dostęp do internetu Wi-Fi oraz TV. Do dyspozycji gości: duża jadalnia, świetlica wyposażona w projektor z ekranem, stół do tenisa oraz piłkarzyki. Niedaleko Ośrodka znajdują się wyciągi narciarskie. (www.willa-alexia.pl).
W CENIE:
• przejazd autokarem LUX,
• 6 noclegów w ośrodku,
• 6 śniadań, 6 obiadów, 6 kolacji (lub suchy prowiant na narty),
• ubezpieczenie NNW (wersja SKI dla osób jeżdżących na nartach),
• opieka pilota-kierownika, kadry pedagogicznej,
• gry i zabawy na śniegu,
• codzienna nauka jazdy pod opieką instruktorów narciarskich
(dotyczy obozu)*,
• wycieczka autokarowa do Szczawnicy i zwiedzanie zamku
w Niedzicy,
• program Taneczny, program Zagraj z nami!
* zajęcia z instruktorem odbędą się przy grupie min. 10 osób.
Uwaga: programy tematyczne opisane są na stronie 21.
TERMINY:
14.01 - 20.01.2018
21.01 - 27.01.2018
28.01 - 03.02.2018
04.02 - 10.02.2018
11.02 - 17.02.2018
18.02 - 24.02.2018
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Zgłoszenie do 30.11. - 100 zł

ZIMOWISKO 899 zł
OBÓZ NARCIARSKI 1029 zł

Stacje narciarskie:
Stacja narciarska Czorsztyn-ski: trasy zjazdowe o zróżnicowanym
poziomie trudności od trudnej po łatwą i przeznaczoną dla dzieci. W stacji
znajdują się 2 wyciągi krzesełkowe, 2 orczyki i 2 wyciągi dla dzieci o łącznej
przepustowości 4300 osób na godzinę. Łączna długość wszystkich tras to 4,5
km z czego najdłuższy zjazd ma ok. 1500 m. (www.czorsztyn-ski.com.pl)
Wyciągi Szczawnica - Palenica: 1. „Bukowinki” w Jaworkach - 2 wyciągi talerzykowe o długości 520 m i 250 m, oświetlone trasy zjazdowe.
2. „Pod Durbaszką” w Jaworkach, orczykowy o długości 550 m. 3. Kolej
linowa krzesełkowa na Palenicę o dł. 783 m. Stok Palenica - sztucznie śnieżony o dł. 1000 m. Stok Palenica II o dł. 1800 m., trasa biegnąca ze szczytu
Szafranówki, aż do podnóża Palenicy gdzie łączy się z trasą Palenica. Stok
Szafranówka - dwa równoległe wyciągi orczykowe o dł. 350 m, trasa zjazdowa łatwa, sztucznie śnieżona. 4. Halfpipe - rynna śnieżna do snowboardu, pełnowymiarowa z wyciągiem orczykowym na górze Palenica.
DODATKOWO PŁATNE: karnety narciarskie - ok . 30-40 zł/dzień,
wypożyczenie sprzętu narciarskiego - ok. 25-30 zł za dzień.

Zimowy

obóz pr

ZIMOWISKO 1020 zł

ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy SKALNY położony w
centrum uzdrowiska Polańczyk w zimowej scenerii Jeziora Solińskiego. Ośrodek dysponuje ponad 200 miejscami, pokoje 2,3,4 i 5
os. z pełnym węzłem sanitarnym, TV, internet Wi Fi. Na miejscu
świetlica z grami, bilard, piłkarzyki, dart. Ośrodek posiada kryty
basen z brodzikiem oraz strefę SPA z kompleksem saun i łaźni,
gabinetami masażu i kosmetyki oraz jacuzzi. (www.skalnyspa.pl)

Program zimowiska „POLSKA ALASKA”:
NARTY I SNOWBOARD - w programie dwa wyjazdy na stok w Weremieniu, dwie trasy ok. 750 metrów. (www.lesko-ski.pl)
ŚNIEŻNE SAFARI NA SKUTERACH - przejażdżki 15 minutowe z instruktorem. Nie zapomnij o ciepłych butach i wełnianej czapce, gdy zabierzemy Cię
na pełną przygód przejażdżkę skuterem po zaśnieżonych traktach. Każdy z
Was będzie mógł wraz z instruktorem usiąść za sterami skutera śnieżnego.
ZIMOWE SZKOLENIE BIESZCZADNIKA - podczas szkolenia sprawdzimy
Wasze przygotowanie do przetrwania w trudnych zimowych warunkach.
Czeka Cię nauka chodzenia na nartach, wbijania gwoździ, rzucania siekierą,
i strzelania z łuku.
LODOWA ŚCIANA - zajęcia na sztucznej ścianie wspinaczkowej – podczas
tych zajęć przełamiemy barierę strachu i wytrzymałości, poczujecie się niemalże jak zdobywcy ośmiotysięczników.
WYPRAWA NA RAKIETACH ŚNIEŻNYCH - wyprawa do lasu w poszukiwaniu tropów mieszkańców lasu - dzików, jeleni, saren i wilków. Wyprawę
poprowadzi przewodnik, który odkryje przed Wami ciekawe miejsca i ukryte ścieżki wiodące brzegiem Jeziora Solińskiego.
WILKI PÓŁNOCY - PSIE ZAPRZĘGI - pojedziemy po białym puchu saniami ciągniętymi przez gromadkę wesołych Malamutów i zabawimy się w
śniegu w Bieszczadzkich Traperów - pionierów zasiedlających dzikie, górskie tereny. Właściciel piesków zdradzi przed nami tajniki ich tresury oraz

zygody

techniki powożenia tym nietypowym zaprzęgiem.
SPA RELAX (2 x po 2 godz.) - chwila relaksu w strefie SPA ośrodka Skalny
- do dyspozycji kryty basen z atrakcjami wodnymi, sauna, łaźnia parowa,
jacuzzi, masaż i solarium.
BIESZCZADZKIE OGNISKO - pieczenie kiełbasek w Dymnej Chacie przy
bieszczadzkich opowieściach o traperach, wilkach i niedźwiedziach.
DYSKOTEKA - FLUO PARTY - dyskoteka z laserami i malowaniem świecących tatuaży w rytmie największych przebojów, prowadzona przez
profesjonalnego DJ-a.
A PONADTO - gry i zabawy na śniegu, konkursy, spacery po okolicy.
Pakiet dla aktywnych - dopłata 100 zł/os.
WYPRAWA 4x4 - wyprawa samochodami terenowymi przez ośnieżone
bezdroża.
PROJECT IGLOO - wyprawa, która nauczy was jak przetrwać w surowych,
zimowych warunkach. Program zajęć obejmuje: zasady doboru ubioru w
warukach zimowych, pierwsza pomoc, budowa igloo lub jamy snieżnej,
pozyskiwanie wody, rozpalanie ogniska, przygotowanie obozowiska w
warunkach zimowych.
KULIG - kulig konnym zaprzęgiem.

W CENIE:
• przejazd autokarem LUX,
• 6 noclegów,
• 3 posiłki dziennie,
• ubezpieczenie NNW,
• opieka kadry pedagogicznej,
• realizacja programu POLSKA
ALASKA.

PONAD 400.000
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

TERMINY:
14.01 - 20.01.2018
21.01 - 27.01.2018
28.01 - 03.02.2018
04.02 - 10.02.2018
11.02 - 17.02.2018
18.02 - 24.02.2018

KRYNICA GÓRSKA

- 7 nocy

ZAKWATEROWANIE:
Hotel JAGIELLONKA *** w Krynicy położony jest w ścisłym centrum uzdrowiska. Jest doskonałym punktem wypadowym do zwiedzania okolicy. Znajduje się ok. 600 m od pijalni wód „Jan” i stacji
kolejki szynowej na Górę Parkową. Doskonała baza zabiegowa są
dodatkowym atutem ośrodka, który pozwoli na regenerację ciała po
całodziennych wędrówkach i zwiedzaniu okolic.
WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek,
kolacja. Śniadania i kolacje w formie bufetu. Pierwszy posiłek kolacja, ostatni posiłek - śniadanie + suchy prowiant na drogę
powrotną.
PROGRAM POBYTU:
1 dzień: wyjazd autokarem z miejsca zbiórki, przyjazd do Krynicy
Zdroju, zakwaterowanie, kolacja.
2-7 dzień: realizacja programu: wjazd koleją linową na GÓRĘ
PARKOWĄ. Kolej Linowa na Górę Parkową jest od kilkudziesięciu
lat jedną z największych atrakcji Krynicy Zdroju mimo, że wyjście
spacerem na szczyt Góry nie jest trudne, przejazd kolejką stanowi
świetną rozrywkę, zwłaszcza dla najmłodszych! Szaleńcza zabawa
na wielosezonowym torze saneczkowym. Przeżyjecie tam niezapomniane chwile i poczujecie dreszcz emocji. SANKOSTRADA KRYNICA
to jeden z najdłuższych torów w Polsce (1 przejazd w cenie). Wejście
na lodowisko (w cenie 1 h zabawy na lodzie + wypożyczenie łyżew
na miejscu), Hala Lodowa posiada pełnowymiarowe lodowisko o
wymiarach 30 x 60 metrów. Emocjonujący przejazd GOKARTAMI na
torze w Tyliczu - szczególna atrakcja dla pasjonatów motoryzacji i
adrenaliny. Realizacja bogatego programu animacyjnego; wycieczki
po okolicy, zawody w rzucaniu śnieżkami, szaleństwa na śniegu,
dyskoteki, turnieje wiedzy, konkursy, gry i zabawy świetlicowe.
8 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z pokoi, pobranie suchego
prowiantu, wyjazd w drogę powrotną.

Jeśli nie jesteś zapalonym narciarzem, ale
kochasz zimę, góry i przygodę to ten program jest właśnie dla Ciebie! Poznaj dzikie
BIESZCZADY w zimowej odsłonie na skuterze śnieżnym lub w psim zaprzęgu. Naucz się
sztuki przetrwania w zimowych warunkach,
a wieczorem zrelaksuj się przy niezapomnianym bieszczadzkim ognisku lub na FLUO
PARTY.

DODATKOWO PŁATNE:
Karnety narciarskie – ok. 30-50 zł/dzień.
Wypożyczenie sprzętu narciarskiego 30-40 zł/dzień.
Dodatkowy PAKIET DLA AKTYWNYCH – dopłata 100 zł od osoby.

8-18 lat
ZIMOWISKO 1080 zł

„Polska Alaska”
BIESZCZADY
LIVIGNO
WŁOCHY

TERMIN:
27.01 - 03.02.2018
W CENIE:
• przejazd autokarem LUX,
• 7 noclegów,
• 4 posiłki dziennie, suchy prowiant na drogę powrotną,
• ubezpieczenie NNW,
• opieka kadry pedagogicznej, doraźna opieka medyczna na
telefon,
• bilet wjazdu na Górę Parkową, bilet wstępu na Sankostradę (w
cenie 1 przejazd), bilet wstępu na lodowisko (1 h) , bilet wstępu
na tor gokartowy, program animacyjny i sportowo-rekreacyjny.

KRYNICA ZDRÓJ w okresie zimowym to
wbrew pozorom nie tylko raj dla narciarzy
czy snowboardzistów. Zimą czeka wiele innych atrakcji ściśle związanych z obecnością
śniegu, które uczynią pobyt w uzdrowisku
ciekawym i pełnym wrażeń. Krynica położona jest w Beskidzie Sądeckim u stóp pasma
Jaworzyny Krynickiej, na którą można wjechać najdłuższą w Polsce kolejką gondolową.
Jest jednym z najbardziej znanych kurortów,
określanym mianem „Perły Polskich Uzdrowisk”. Lecznicze wody mineralne wspomagają kuracje licznych schorzeń, a przepiękny
Park Zdrojowy stanowi miejsce spotkań i wydarzeń kulturalnych regionu.

BIURO PODRÓŻY
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SUDETY Czarna Góra
KOTLINA KŁODZKA to jeden z atrakcyjniejszych rejonów turystycznych w Polsce,
znajdziecie tu zabytkowe uzdrowiska, parki
narodowe, blisko stąd do Czech i Pragi. Jest
to też kraina starych sztolni, malowniczych
jaskiń, tajemniczych zamków i nieodkrytych dotychczas skarbów.
Wyciagi narciarskie w Masywie Śnieżnika
i Zieleńcu oferują doskonałe warunki narciarskie.
NOWY GIERAŁTÓW - to niewielka miejscowość turystyczna położona w dolinie Białej
Lądeckiej w pobliżu Gór Złotych i Bialskich.

ZAKWATEROWANIE:
Pensjonat „Pokoje w Górach u Wanata” położony jest w Nowym
Gierałtowie w Kotlinie Kłodzkiej w masywie Śnieżnika w paśmie Gór
Złotych oraz Bialskich. Goście mają do dyspozycji 2, 3, 4, 5 osobowe,
luksusowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym (toaleta, umywalka
i prysznic) - łącznie 85 miejsc noclegowych. Pomieszczenia urządzone
są komfortowo i nowocześnie. Pensjonat posiada oświetlony wyciąg
narciarski bezpośrednio nad budynkiem. (www.pokojewgorach.com)
W CENIE:
• przejazd autokarem LUX, dojazdy do wyciągów,
• 6 noclegów,
• 6 śniadań, 6 kolacji, 6 suchych prowiantów na narty lub obiady,
• ubezpieczenie NNW (dla uczestników obozów wariant SKI),
• opieka pilota-kierownika, kadry pedagogicznej,
• wycieczka do Kłodzka, zwiedzanie Starego Miasta,
• codzienna nauka jazdy pod opieką instruktorów narciarstwa
(dot. obozu narciarskiego),
• dla dzieci nie jeżdżących na nartach bogaty program zimowiska:
gry i zabawy na śniegu, zawody sportowe, konkursy z nagrodami,
wycieczki po okolicy,
• program Survival – Tajemnicze Sudety. Może to Ty odnajdziesz
Złoty Pociąg?

Surviva
zimą

„Tajemnicze Sudety”

l

Uwaga: programy tematyczne opisane są na stronie 21.

Zgłoszenie do 30.11. - 100 zł

ZIMOWISKO 899 zł
OBÓZ NARCIARSKI 999 zł

Stacje narciarskie:
CZARNA GÓRA, to jeden z najpopularniejszych, dużych ośrodków
narciarskich w Polsce, położony w Sudetach Wschodnich w Masywie
Śnieżnika, we wsi Sienna, na ziemi kłodzkiej. Trasy narciarskie, o
długości ponad 10 km położone są na północno-wschodnich stokach
Czarnej Góry (1205 m n.p.m.) i Żmijowca (1153 m n.p.m.). Ośrodek
narciarski w swojej ofercie posiada: 3 koleje linowe, 7 wyciągów orczykowych (1114 do 157 m długości), 6 tras narciarskich i dwa pola
narciarskie. Ponadto rejon ten oferuje liczne trasy do narciarstwa
biegowego i ski-turowego. Od 2015 roku stacje narciarskie w Czarnej
Górze, Lądku Zdroju i Kamienicy oferują wspólny skipass obejmujący
cały Ski Region Śnieżnik. Bezpłatny skibus przewozi narciarzy pomiędzy stacjami.(www.czarnagora.pl) (www.skiregionsnieznik.pl)
TERMINY:
14.01 - 20.01.2018
DODATKOWO PŁATNE:
21.01 - 27.01.2018
Karnety narciarskie
28.01 - 03.02.2018
– ok. 40-50 zł/dzień.
04.02 - 10.02.2018
Wypożyczenie sprzętu
11.02 - 17.02.2018
narciarskiego 25-30 zł/dzień.
18.02 - 24.02.2018

KOTLINA KŁODZKA Szczytna

sene

k z ba

środe

Zapraszamy na fascynującą podróż do
przeszłości, która rozpocznie się Dusznikach - Zdroju niedaleko ukrytego pociągu.
SZCZYTNA - miejscowość położona u podnóża Gór Stołowych, nieopodal Dusznik Zdroju. To znane uzdrowisko jest jedynym
miejscem w Polsce, gdzie amatorzy narciarstwa biegowego mają do dyspozycji około
200 km darmowych tras, także oświetlonych. Zaletą jest to, że śnieg potrafi leżeć
tutaj przez 150 dni w roku - gdy go brakuje
- trasy są dośnieżane.

m o

Obóz narciarski 1199 zł
wyjazdy busem z instruktorem do Stacji narciarskiej
na Zieleńcu.
Opcja obozu realizowana jest przy 8 osobach chętnych.
Cena karnetu dziennego 60 zł.
Wypożyczenie sprzętu ok. 30 zł dziennie.

ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek „RELAX” położony na częściowo zalesionej działce o powierzchni powyżej 10 ha. Przez teren ośrodka przepływa malowniczo wijąca się rzeka - Bystrzyca Dusznicka. Na miejscu: basen kryty
(wolnostojący), bilard, tenis stołowy, sala wielofunkcyjna, jadalnia,
kawiarnia, świetlica, Wi-Fi - w obrębie recepcji.
WYŻYWIENIE: 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek,
kolacja. Śniadania i kolacje w formie bufetu. Turnus rozpoczyna się
kolacją, kończy obiadem + suchy prowiant na drogę powrotną.
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd autokarem z miejsca zbiórek, przyjazd do Szczytnej, zakwaterowanie, obiad, kolacja.
2-7 dzień: realizacja programu: codzienne korzystanie z krytego
basenu. Jeżeli umiesz pływać - udoskonalimy Twoje umiejętności,
jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z wodą - sprawimy, że pływanie stanie się Twoją sportową pasją.
Złoty Stok - Kopalnia Złota, zobaczymy podziemny wodospad w
„Czarnej Sztolni”, basen do płukania złota, skarbiec, spotkanie z
Gnomem w chodniku śmierci i muzeum tabliczek ostrzegawczych.
Duszniki Zdrój - zwiedzenie Muzeum Papiernictwa mieszczące się
w starym młynie papierniczym. We wnętrzu można obejrzeć m.in.
warsztaty produkujące papier ręcznie czerpany.
Kudowa - Czermna - Kaplica Czaszek. To jedna z nielicznych w Europie kaplic, której wystrój stanowią warstwowo ułożone czaszki i
piszczele ok. 3 tys. osób zmarłych wskutek wojen i epidemii.
Kudowa Zdrój - Muzeum Zabawek - zebrano tu zabawki z całego
świata. Można obejrzeć kolekcje lalek, miniaturowe meble, mode-

BESKID ŚLĄSKI Wisła
WISŁA to największy ośrodek wczasowo-turystyczny w Beskidzie Śląskim i jeden z
najlepszych ośrodków narciarskich w kraju
- 13 wyciągów w tym 4 z oświetlonymi trasami, 3 skocznie narciarskie. Na turystów
czekają tu także liczne kawiarnie, restauracje i sklepy.
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ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Krokus położony jest na zboczu Partecznika, tuż nad centrum Wisły w pięknym, widokowym miejscu na pasmo Beskidu Śląskiego. Krokus dysponuje 162 miejscami noclegowymi. Posiada pokoje 2 i 3
osob. oraz pokoje typu studio (2+2). W każdym pokoju i studio znajduje
się pełen węzeł sanitarny i TV satelitarna. W obiekcie znajduje się restauracja serwująca posiłki, świetlica, sala telewizyjna oraz sala gier. W pobliżu wyciąg narciarski Partecznik, dł. 500 m, orczyk (partecznik.republika.
pl/ulotka.jpg) (www.krokus.pl)
W CENIE:
• Autokar LUX, dojazdy do wyciągów
• 6 noclegów
• 6 śniadań, 6 obiadów, 6 kolacji (lub suchy prowiant na narty)
• Ubezpieczenie NNW i KL
• Opieka pilota-kierownika, kadry pedagogicznej
• Codzienna nauka jazdy pod opieką instruktorów
narciarskich i snowboardu (dot. obozów)
• Piesze wycieczki, dyskoteki
• Wyjście na basen do hotelu Gołębiewski w Wiśle
• Kulig z pieczeniem kiełbasek
• program Plastyczny i Robotyka.

ZIMOWISKO od 1049 zł - 7 nocy
OBÓZ NARCIARSKI 1199 zł
T E RM I N :

27.01 – 03.02.2018
03.02 – 10.02.2018

cena

z wycieczką
obóz
do Pragi narciarski

1049 zł 1149 zł 1199 zł

le kolejek i masę innych zabawek wykonanych z różnych. program
animacyjny „Poszukiwacze Złotego Pociągu”; kulig z pochodniami,
ognisko z pieczeniem kiełbasek; wycieczki po okolicy, zawody w rzucaniu śnieżkami, szaleństwa na śniegu, dyskoteki, turnieje wiedzy,
konkursy, gry i zabawy świetlicowe.
8 dzień: śniadanie - wykwaterowanie + suchy prowiant, wyjazd
w drogę powrotną.
W CENIE:
• przejazd autokarem LUX,
• 7 noclegów,
• 4 posiłki dziennie, suchy prowiant na drogę powrotną,
• ubezpieczenie NNW,
• opieka kadry pedagogicznej, doraźna opieka medyczna na telefon,
• wycieczki autokarowe zawarte w programie i bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, realizacja programu,
• program Plastyczny.
Uwaga: programy tematyczne opisane są na stronie 21.

Zgłoszenie do 30.11. - 100 zł

ZIMOWISKO 899 zł
OBÓZ NARCIARSKI 1029 zł
TERMINY:
14.01 - 20.01.2018
21.01 - 27.01.2018
28.01 - 03.02.2018
04.02 - 10.02.2018
11.02 - 17.02.2018
18.02 - 24.02.2018
Stacje narciarskie:
Cieńków, Nowa Osada, Pasieki.
DODATKOWO PŁATNE:
Karnety narciarskie – ok. 30-40 zł/dzień.
Wypożyczenie sprzętu narciarskiego 25-30 zł/dzień.
Uwaga: programy tematyczne opisane są na stronie 21.

www.indexpolska.com.pl

Dopłata: karnety narciarskie ok.
30-40 zł/dzień,DZIAŁAMY
wypożyczenieJUŻ
sprzętu
1994zł/dzień.
ROKU !
narciarskiegoOD
ok. 25-30

Donovaly
OBÓZ NARCIARSKO-SNOWBOARDOWY 1099 zł

ZAKWATEROWANIE:
PENSJONAT VESEL położony jest w centrum miejscowości Donovaly w niedużej odległości od wyciągów. Ośrodek idealnie nadaje się
do wypoczynku dzieci i młodzieży, posiada 126 pokoi 3,4,5,6 osobowych z łazienkami. W pensjonacie znajduje się też restauracja,
zamykana narciarnia oraz sala dyskotekowa i piłkarzyki.
W CENIE:
• przejazd autokarem LUX, dojazd do wyciągów,
UKTOR
• 6 noclegów,
INSTR ENIE
• 6 śniadań, 6 obiadów, 6 kolacji,
WC
• ubezpieczenie KL i NNW SKI,
• opieka kadry pedagogicznej i instruktora narciarstwa,
• codzienna nauka jazdy pod opieką kadry,
• atrakcyjny program zajęć po nartach (gry, zabawy, konkursy).

NA
JAZDAOKU
P
CHO

jazdy nocne

TERMINY:
14.01 - 20.01.2018
21.01 - 27.01.2018
28.01 - 03.02.2018
04.02 - 10.02.2018
11.02 - 17.02.2018
18.02 - 24.02.2018

Chopok
OBÓZ NARCIARSKO-SNOWBOARDOWY 1199 zł

ZAKWATEROWANIE: Hotel SMREK** – ulubiony hotel
młodzieży na Słowacji, znajduje się w centrum miejscowości Liptovský
Hrádok, 12 km od Liptowskiego Mikulasza. Na terenie hotelu do dyspozycji klientów restauracja, kawiarnia z TV, dostęp do internetu WI-FI.
Pokoje 3-5 osobowe (możliwe łóżka piętrowe) z łazienką i TV. W pobliżu
hotelu znajduje się supermarket, sklep, kawiarnie. Najbliższy stok znajduje się ok. 20 min. jazdy od hotelu.
W CENIE:
• transport autokarem LUX, dojazd do wyciągów,
• 6 noclegów,
• 6 śniadań, 6 kolacji, 6 x prowiant na stok,
• ubezpieczenie KL i NNW,
• opieka kadry pedagogicznej, kierownika-pilota,
• codzienna jazda pod opieką kadry i instruktora (1 instruktor na całą grupę),
• zajęcia sportowo-rekreacyjne po nartach.
TERMINY:
14.01 - 20.01.2018
21.01 - 27.01.2018
28.01 - 03.02.2018
04.02 - 10.02.2018
11.02 - 17.02.2018
18.02 - 24.02.2018

Zgłoszenie do 30.11. - 100 zł

DODATKOWO PŁATNE:
karnety narciarskie. Wypożyczenie sprzętu narciarskiego ok. 250
koron/dzień.
Korzystanie z kręgielni i sauny w hotelu.

PONAD 400.000
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

Stacje narciarskie:
Ośrodek Jasná Niżne Tatry położony na zboczach Chopoka (2204
m), w samym sercu Parku Narodowego Tatry Niskie, to największa
stacja narciarska na Słowacji z 46 km urozmaiconych tras o różnym
stopniu trudności. Nowoczesny system naśnieżania o długości ponad
27 km gwarantuje śnieg przez co najmniej 5 miesięcy w roku. Ponadto
znajdziecie tu liczne strefy freerideowe oraz snow park. Na dwóch
trasach zjazdowych możliwe są jazdy wieczorne. Na Chopoku działa 40
wyciągów i kolejki linowe o przepustowości 30 000 osób/h. Ponadto ośrodek zaprasza do licznych restauracji, dyskotek i wypożyczalni
sprzętu. Pod względem położenia, różnorodności terenów zjazdowych i
organizacji Chopok może się równać z mniejszymi stacjami alpejskimi.

Ceny karnetów narciarskich mogą ulec zmianie.
Bilet „Junior“ przysługuje osobom powyżej 12. roku życia do dnia poprzedzającego dzień ukończenia 18. roku życia oraz posiadaczom kart ISIC, ITIC,
EURO26, GO26. Aby skorzystać ze zniżki klient jest obowiązany przedstawić
dokument tożsamości (do 15. roku życia legitymację ubezpieczeniową) lub
kartę ISIC, ITIC, EURO26, GO26.

DODATKOWO PŁATNE:
karnety narciarskie, wypożyczenia sprzętu narciarskiego ok. 10-20
eur/dzień. Wyjście do Aquaparku Tatralandia (ok. 15-20 eur). Dodatkowe ubezpieczenie SKI obejmujące OC do 30 000 euro i ubezpieczenie sprzętu sportowego do 1000 zł.

CZECHY

Valašské Klobouky
ZIMOWISKO 999 zł
OBÓZ NARCIARSKI 1099 zł

PLAN WYJAZDU:
1 dzień: wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd przez przejście graniczne w Cieszynie do Valasske Kloubuky. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja.
2-6 dzień: realizacja programu pobytu. Nauka jazdy na nartach na
wyciągu przy hotelu Jelenovska. Wyjazdy na narty do ośrodka narciarskiego Kohutek w miejscowości Novy Hrozenkov www.kohutek.cz lub
do ośrodka narciarskiego na Słowacji Desna: http://pl.nasehory.cz/
slovensko/ski-areal/beskydy-javorniky/lysa-pod-makytou/ski-park-desna/ powrót na obiadokolacje. Organizacja zimowych zawodów
sportowych. Zawody w ping-ponga, korzystanie z basenu w ośrodku,
organizacja dyskotek.
7 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z obiektu. Powrót do Polski w
godzinach popołudniowych.
TERMINY:
14.01 - 20.01.2018
21.01 - 27.01.2018
28.01 - 03.02.2018
04.02 - 10.02.2018
11.02 - 17.02.2018
18.02 - 24.02.2018

Miejscowość VALAŠSKÉ KLOBOUKY
znajduje się w Białych Karpatach w rejonie Wołoskim, 100 km od przejścia
granicznego w Cieszynie. Białe Karpaty,
to górzysta kraina, doskonale przygotowana do uprawiania sportów zimowych.
Blisko stąd do kompleksów narciarskich:
Skipark Dešná, Kohutek, Pustevny, Bila, w
których znajduje się wiele tras o zróżnicowanym stopniu trudności.

k z ba

sene

ZAKWATEROWANIE:
Hotel JELENOVSKA *** - położony jest na wysokości 640 m n.p.m.
Posiada 180 miejsc noclegowych o bardzo dobrym standardzie. Pokoje są w większości 2, 3, 4 osobowe z łazienkami i TV. W hotelu
znajduje się restauracja, kawiarnia, snack-bar, taras zewnętrzny z
kominkiem. Skorzystać tu można z masaży, whirpool, fitnessu, krytego basenu, sauny, bilardu, kręglarni, stołu do tenisa stołowego.
Przy hotelu znajduje się nowy wyciąg narciarski o długości 400 m.
(www.jelenovska.cz)
W CENIE:
• transport autokarem LUX,
• 6 noclegów w hotelu Jelenovska, wyżywienie: 6 śniadań, 6
obiadów lub suchych prowiantów na narty, 6 kolacji,
• ubezpieczenie KL, NNW,
• opieka pilota, kadry pedagogicznej,
• codzienna nauka jazdy pod opieką instruktorów
narciarskich i snowboardu,
• korzystanie z basenu, organizacja dyskotek, realizacja programu
(konkursy, zabawy, zawody sportowe),
• program Zagraj z nami o puchar INDEXu!.

Ceny karnetów w terminie: 26.12. 2017 - 19.03.2018
5-dniowe
6-dniowe
Dorośli
179 €
199 €
Junior (12-18 lat)
143 €
159 €
Dzieci (6-11 lat)
125 €
139 €

SŁOWACJA

środe

Ceny karnetów narciarskich mogą
ulec zmianie.

DONOVALY - miejscowość narciarska, położona pomiędzy pasmami Wielkiej Fatry i masywu
Niskich Tatr, jest jednym z najbardziej znanych
ośrodków narciarskich na Słowacji. Do dyspozycji narciarzy jest 17 wyciągów w tym 2 nowoczesne kolejki krzesełkowe. 11 kilometrów
doskonale przygotowanych tras narciarskich o
długości od 300-2.200 m. Dla fanów snowboardowej adrenaliny - tereny do freeridingu, skoków, trasy pełne railów i przeszkód.
www.parksnow.sk/zima/pl/index.php

m o

DODATKOWO PŁATNE:
karnety narciarskie - 6-dniowy
ok. 80-120 €, wypożyczenie
sprzętu narciarskiego ok. 10-15
€/dzień.

OBOZY NARCIARSKIE I SNOWBOARDOWE:
na Słowację, ze względu na poziom trudności tras zjazdowych
zapraszamy osoby które samodzielnie i w stopniu dobrym potrafią jeździć na nartach lub snowboardzie i chcą maksymalnie
wykorzystać pobyt pod względem szkolenia umiejętności. Nad
bezpieczeństwem zjazdów czuwa kadra pedagogiczna z bardzo dobrą umiejętnością jazdy oraz instruktor narciarski. Podczas pobytu
wykorzystujemy 5 całodniowych karnetów zjazdowych oraz jazdy
nocne Każdy uczestnik objęty jest dodatkowym ubezpieczeniem
SKI. Wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu obowiązkowo powinny posiadać kask.

SŁOWACJA

BIURO PODRÓŻY
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AUSTRIA Villach

Zgłoszenie do 30.11. - 100 zł
ZAKWATEROWANIE: Jugendhotel Egger - położony w
willowej dzielnicy Villach-Landskron. Pokoje 3-6 osobowe z łazienkami (możliwe łózka piętrowe). Do Waszej dyspozycji na terenie
hotelu: przestronna restauracja, sala klubowo-dyskotekowa, pokój
kominkowy, sala telewizyjno-multimedialna, stół do gry w tenisa
stołowego, piłkarzyki. Na terenie całego hotelu dostęp do darmowego Wi-Fi. Najbliższy stok znajduje się ok. 15 min. jazdy od hotelu.
WYŻYWIENIE - śniadanie, lunch pakiet na narty, obiadokolacja.
Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją w dniu przyjazdu, kończą śniadaniem w dniu wyjazdu.

VILLACH to urokliwe miasto w samym
sercu Karyntii. Region ten, znany jest z
doskonałych terenów narciarskich. Słoneczna pogoda i dobrze utrzymujący się
śnieg oraz świetnie zagospodarowane i
perfekcyjnie przygotowane trasy, ściągają tu prawdziwych miłośników narciarstwa. Okoliczne góry przecinają liczne
trasy narciarskie, u stóp których znajduje
się „Villacher Alpen Area”, gdzie regularnie rozgrywa się walka o Puchar Świata w
skokach narciarskich.

W CENIE:
TERMINY:
• przejazd autokarem LUX
12.01 - 21.01.2018
• 7 noclegów
• wyżywienie 7 śniadań, 7 obiadoko- 19.01 - 28.01.2018
26.01 - 04.02.2018
lacji, 6 lunch pakietów na narty
• opieka kadry pedagogicznej, pilota/ 02.02 - 11.02.2018
rezydenta, instruktorów narciarstwa 09.02 - 18.02.2018
(instruktor snowboardu przy grupie
min. 10 osób)
• ubezpieczenie KL, NW i bagaż
DODATKOWO PŁATNE:
karnety narciarskie ok. 125 €, wypożyczenie sprzętu narciarskiego.

Ceny karnetów narciarskich mogą ulec zmianie.

OBÓZ NARCIARSKI /
SNOWBOARDOWY 1799 zł
Stacje narciarskie:
Centrum Narciarskie GERLITZEN ALPE 51 km tras zjazdowych,
prowadzących we wszystkie strony świata, nowoczesne wyciągi,
szerokie zjazdy dla narciarzy o wszystkich stopniach trudności i najnowocześniejsze technologie naśnieżania gwarantują bajeczne przeżycia narciarskie od listopada do kwietnia. Na terenie Centrum Narciarskiego Gerlitzen znajduje się 25 tras narciarskich i 15 wyciągów: 1
gondola, 7 wyciągów krzesełkowych, 7 wyciągów orczykowych oraz
fun-park. (www.gerlitzen.com)
Ski Arena Nassfeld Hermagor - ok. 110 km tras zjazdowych, stacja
położona tuż przy granicy włoskiej, ma opinię jednego z najlepszych
ośrodków narciarskich w Austrii. Północne stoki Alp Karnickich zapewniają bardzo dobre warunki narciarskie, a infrastruktura należy do
najnowocześniejszych w kraju. Łącznie znajduje się tu 30 wyciągów
(5 kolejek kabinowych, 4 sześcioosobowe kolejki krzesełkowe, 4 czteroosobowe kolejki krzesełkowe i 17 orczyków), najbardziej znany jest
Millenium Express o długości ponad 6 km. (www.nassfeld.at)
Centrum Narciarskie Bad Kleinkirchheim - ok. 100 km tras zjazdowych, jedno z 15 najczęściej odwiedzanych w Austrii. Narciarze
mają do dyspozycji: snowpark, 26 wyciągów i 370 armatek śnieżnych.
(www.badkleinkirchheim.at)

WŁOCHY Val di Fiemme - Obereggen
OBÓZ NARCIARSKOSNOWBOARDOWY 1690 zł

VAL DI FIEMME - dolina leżąca na styku
Tyrolu Płd. i Trydentu, zwana jest również
"bramą Dolomitów". Do zespołu terenów
narciarskich należy pięć stacji: Ski Center
Latemar, Alpe Ceramis (Cavalese), Bellamonte-Alpe Lusia, Passo Lavaze, Passo
Rolle, oraz Predazzo i Ziano. Łącznie ponad 100 km tras narciarskich o różnym
stopniu trudności, obsługiwanych przez
ponad 50 wyciągów.

ZAKWATEROWANIE:
PENSJONAT SONNHOF mieszczący się w centrum przepięknie
położonej miejscowości Trodena, stanowiącej doskonały punkt
wypadowy do najważniejszych ośrodków narciarskich rejonu Val di
Fiemme (ok. 15 km od Cavalese i ok. 25 km od Predazzo).
Zakwaterowanie w bardzo przytulnych, gustownie urządzonych
pokojach 2,3,4 i 5-osobowych z łazienkami. W pokojach 4, 5-osobowych mogą wystąpić łóżka piętrowe. Cały obiekt urządzony jest
w stylu rustykalnym, panuje w nim przyjemna, rodzinna atmosfera.
Stylowa jadalnia i salonik z kominkiem stanowią doskonałe miejsce
spotkań w zimowe wieczory. W obiekcie znajduje się również narciarnia oraz sala ze stołem do ping-ponga i piłkarzykami. Cały obiekt
przeznaczony jest do dyspozycji naszych grup.
TERMINY:
12.01 - 21.01.2018
19.01 - 28.01.2018
26.01 - 04.02.2018

02.02 - 11.02.2018
09.02 - 18.02.2018
16.02 - 25.02.2018

W CENIE:
• transport autokarem klasy LUX (WC, DVD, barek),
• 7 noclegów,
• wyżywienie 3 razy dziennie (śniadanie, prowiant na stok i obiadokolacja). Kuchnia obsługiwana jest przez naszych kucharzy;
gwarantujemy obfite polskie posiłki,
• transfery: 3 do Predazzo, 2 Cavalese, 1 Alpe Lusia,
• opiekę pilota na czas przejazdu i rezydenta na miejscu,
• ubezpieczenie KL, NNW, OC.
DODATKOWO PŁATNE: karnety narciarskie - 6-dniowe.
UWAGA: taksa klimatyczna w wysokości 4,90 €/os. (powyżej 14
roku życia) płatna rezydentowi na miejscu.
SKIPASS - ceny w Euro
Niski sezon
Wysoki sezon
12.01 - 04.02.2018 02.02 - 25.02.2018
Dorośli
211 €
235 €
Junior
156 €
173 €
Senior
200 €
222 €
Junior: ur. po 25.11.2001, Senior: ur. przed 25.11.1952.
Dzieci ur po 25.11.2009 w towarzystwie rodzica lub
opiekuna otrzymują bezpłatny karnet.
Ceny karnetów narciarskich mogą ulec zmianie.

FRANCJA Valfréjus
VALFRÉJUS to przepiękna miejscowość
zlokalizowana na wysokości 1550 m.n.p.m.,
usytuowana nieopodal słynnego regionu
narciarskiego „3 Vallées”. Miejscowość przez
swoje położenie oraz architekturę tworzy
niepowtarzalny klimat. Zróżnicowane trasy
narciarskie czynią ją atrakcyjną dla amatorów sportów zimowych. W Valfrejus przeważają łatwe i średnio trudne trasy narciarskie, których długość wynosi ok. 65 km. Nie
brakuje tutaj również kilku tras czarnych dla
najwytrwalszych narciarzy. Znajduje się tu
też snowpark, gdzie można oddać się śniegowym akrobacjom. Co ciekawe wszystkie
trasy zjazdowe mają swój koniec w centrum
miasteczka. Jest możliwość poszerzenia karnetu narciarskiego na Val Thorens/3 Doliny
jednego z najsłynniejszych regionów narciarskich na świecie.

16
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OBÓZ NARCIARSKOSNOWBOARDOWY od 1950 zł
ZAKWATEROWANIE:
Rezydencja *** usytuowana jest bezpośrednio przy stoku narciarskim. Zjazd na nartach możliwy jest prawie pod same drzwi rezydencji, a wyciągi, sklepy, restauracje i bary znajdują się w odległości
ok. 100 m. W cenę wliczone jest korzystanie z sauny oraz sali fitness.
Dostęp do darmowego internetu w holu recepcji. Każdy apartament
wyposażony jest w łazienkę, toaletę oraz aneks kuchenny wyposażony w płyty grzewcze, kuchenkę mikrofalową, ekspres do kawy,
zmywarkę, lodówkę oraz naczynia do przygotowywania i spożywania posiłków.
ZA CO PŁACIMY:
• przejazd autokarem LUX (klimatyzacja, WC, DVD, barek),
• 7 noclegów w apartamentach,
• śniadania i obiadokolacje, lunch pakiet na stok - kuchnia
polska,
• opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, konsultacje
instruktora,
• 6-dniowy karnet narciarski "Valfrejus", możliwość rozszerzenia
karnetu na Val Thorens za dodatkową opłatą ok. 25 Euro/dzień,
• sauna, sala fitness.

TERMIN:

cena z karnetami

12.01 - 21.01.2018

1950 zł
2050 zł
2050 zł

19.01 - 28.01.2018
26.01 - 04.02.2018

KARN
W CE ET Y
NIE

CENA NIE ZAWIERA:
• obowiązkowego ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże
(KL, NNW, bagaż, Koszty Ratownictwa) - opłata obligatoryjna 50zł/
os/10dni;
• dodatkowego, zalecanego ubezpieczenia narciarskiego Signal
Iduna SKI - obejmującego Odpowiedzialność Cywilną, Sprzęt Sportowy w cenie 30 zł/os/6 dni - tylko za wcześniejszym zgłoszeniem
i opłaceniem w biurze;
• depozytu w wysokości: 65 € od osoby (opłatę należy uiścić u wychowawcy lub u pilota w dniu wyjazdu, natomiast zwracana jest
przy braku jakichkolwiek usterek lub zniszczeń w dniu powrotu do
kraju; KAUCJA BĘDZIE POTRĄCANA W WYNIKU ZDANIA NIEPOSPRZĄTANYCH APARTAMENTÓW !
• bielizny pościelowej - dopłata ok. 8 € (tylko za wcześniejszym zgłoszeniem w biurze) lub możliwość zabrania własnej,
• obowiązkowej opłaty eksploatacyjnej (taksa klimatyczna, środki
czystości) ok. 15 € od osoby za pobyt.

DZIAŁAMY JUŻ

KATOWICE, ul. Stawowa 5/7 • tel. 032/781 83 41 • www.indexpolska.com.pl
OD 1994 ROKU !

03:45

00:15
+ 50 zł
01:00
+ 20 zł
00:45
+ 20 zł
03:15
+ 20 zł
02:00

CZĘSTOCHOWA

19:30 *
+ 90 zł
19:00 *
+ 100 zł
21:45 *
+ 90 zł
23:30 *
+ 50 zł
22:45 *
+ 70 zł
18:00 *
+ 100 zł
02:45

LESZNO stacja benz. Shell,

KRAKÓW

19:15 *
+ 100 zł
21:45 *
+ 80 zł
01:00
+ 20 zł
16:45 *
(b. Ex.) + 190 zł
18:45 *
(b. Ex.) + 170 zł

Praga

02:30
+ 20 zł
16:45 *
(b. Ex.)+ 210 zł
18:45 *
(b. Ex.) + 190 zł

01:00
+ 40 zł
03:45
+ 20 zł
00:15
+ 70 zł
01:00
+ 40 zł
02:45
+ 20 zł
03:15
+ 40 zł
02:00
+ 20 zł
22:30 *
+ 90 zł
00:15
+ 60 zł
03:30
+ 60 zł
19:00 *
+ 120 zł
21:45 *
+ 110 zł
04:00
+ 20 zł
22:45 *
+ 90 zł
01:30 *
+ 70 zł
02:45
+ 20 zł
21:00 *
+ 100 zł
02:45
+ 40 zł
21:00 *
+ 120 zł
01:15
+ 40 zł
22:30 *
+ 100 zł
02:30
+ 20 zł
19:15 *
+ 120 zł
05:30

Wiedeń
+ Bratysława

19:15 *
+ 100 zł
21:45 *
+ 80 zł
01:00
+ 20 zł
16:45 *
+ 190 zł
18:45 *
+ 170 zł

21:00 *
+ 80 zł
02:45
+ 20 zł
21:00 *
+ 100 zł
01:15
+ 20 zł
22:30 *
+ 80 zł
02:30

22:30 *
+ 70 zł
00:15
+ 40 zł
19:30 *
+ 90 zł
19:00 *
+ 100 zł
21:45 *
+ 90 zł
23:30 *
+ 50 zł
22:45 *
+ 70 zł
18:00 *
+ 100 zł
02:45

00:15
+ 50 zł
01:00
+ 20 zł
00:45
+ 20 zł
03:15
+ 20 zł
02:00

01:00
+ 20 zł
03:45

____

03:15

Wiedeń EXPRESS
____

01:00
+ 20 zł
____

19:15 *
+ 100 zł
21:45 *

21:00 *
+ 80 zł
02:45
+ 20 zł
21:00 *
+ 100 zł
01:15
+ 20 zł
22:30 *I
+ 80 zł
02:30

22:45 *
+ 70 zł
18:00 *
+ 70 zł
02:45

22:30 *
+ 70 zł
00:15
+ 40 zł
19:30 *
+ 60 zł
19:00 *
+ 100 zł
21:45
+ 90 zł
23:30 *

00:15
+ 50 zł
01:00
+ 20 zł
00:45
+ 20 zł
03:15
+ 20 zł
02:00

01:00
+ 20 zł
03:45

____

03:15

Berlin
____

02:30
+ 20 zł
____

21:00 *
+ 120 zł
01:15
+ 40 zł
22:30 *
+ 100 zł
01:15
+ 40 zł
19:15 *
+ 120 zł
05:30

02:00
+ 20 zł
22:30 *
+ 90 zł
00:15
+ 60 zł
03:30
+ 60 zł
19:00 *
+ 120 zł
21:45 *
+ 110 zł
04:00
+ 20 zł
22:45 *
+ 90 zł
01:30
+ 70 zł
01:00
+ 50 zł
21:00 *
+ 100 zł
____

00:15
+ 70 zł
01:00
+ 40 zł
02:45
+ 20 zł
____

01:00
+ 40 zł
____

00:45
+ 60 zł
06:30

Berlin

EXPRESS

____

21:00 *
+ 140 zł
01:15
+ 80 zł
22:30 *
+ 120 zł
01:15
+ 80 zł
01:00 *
+ 120 zł
05:30
+ 30 zł
02:30
+ 60 zł
____

02:00
+ 60 zł
22:30 *
+ 120 zł
00:15
+ 90 zł
03:30
+ 60 zł
19:00 *
+ 160 zł
03:00
+ 110 zł
04:00
+ 60 zł
22:45 *
+ 120 zł
05:30
+ 20 zł
01:00
+ 80 zł
21:00 *
+ 120 zł
____

00:15
+ 100 zł
01:00
+ 80 zł
02:45
+ 60 zł
____

01:00
+ 90 zł
____

00:45
+ 80 zł
06:30

(Wiedeń Bratysława
Budapeszt)

3 stolice
____

19:15 *
+ 100 zł
21:45 *
+ 80 zł
01:00
+ 20 zł
____

21:00 *
+ 80 zł
00:45
+ 40 zł
21:00 *
+ 100 zł
01:15
+ 20 zł
22:30 *
+ 80 zł
02:30

22:30 *
+ 70 zł
00:15
+ 40 zł
19:30 *
+ 90 zł
19:00 *
+ 100 zł
21:45 *
+ 90 zł
23:30 *
+ 50 zł
22:45 *
+ 70 zł
18:00 *
+ 100 zł
02:45

00:15
+ 50 zł
01:00
+ 20 zł
00:45
+ 20 zł
00:15
+ 40 zł
02:00

01:00
+ 20 zł
03:45

____

03:15

(Praga Wiedeń)

2 stolice
____

02:30
+ 20 zł
____

00:15
+ 70 zł
01:00
+ 40 zł
02:45
+ 20 zł
00:15
+ 60 zł
02:00
+ 20 zł
22:30 *
+ 90 zł
00:15
+ 60 zł
03:30
+ 60 zł
19:00 *
+ 120 zł
21:45 *
+ 110 zł
04:00
+ 20 zł
22:45 *
+ 90 zł
01:30
+ 70 zł
01:00
+ 40 zł
21:00 *
+ 100 zł
00:45
+ 60 zł
21:00 *
+ 120 zł
01:15
+ 40 zł
22:30 *
+ 100 zł
01:15
+ 40 zł
19:15 *
+ 120 zł
05:30

01:00
+ 40 zł
____

00:45
+ 60 zł
____

Lwów
EXPRESS
____

22:15
+ 20 zł
16:15
+ 100 zł
18:45
+ 80 zł
22:00
+ 30 zł
____

22:15
+ 20 zł
2:00 **

3:00 **

16:30
+ 100 zł
16:00
+ 120 zł
18:45
+ 90 zł
20:30
+ 50 zł
19:45
+ 70 zł
15:00
+ 120 zł
22:00
+ 30 zł
18:00
+ 80 zł
____

19:30
+ 70 zł
00:45 **

23:00

21:15
+ 50 zł
22:00
+ 20 zł
21:45
+ 30 zł
____

____

23:45

21:45
+ 50 zł
____

Wilno EXPRESS

Wilno
____

14:45
+ 80 zł
18:00
+ 30 zł
____

14:30
+ 80 zł
18:15
+ 20 zł
00:15 **

13:00
+ 100 zł
19:15

19:45
+ 80 zł
18:00
+ 30 zł
22:15
+ 50 zł
____

16:30
+ 50 zł
21:30

20:45
+ 70 zł
17:15
+ 50 zł
12:30
+ 100 zł
19:45
+ 80 zł
22:15

19:00

17:45
+ 30 zł
____

19:30

20:15

18:00
+ 30 zł
____

17:45
+ 50 zł
____

Słowenia
Wenecja
____

11:45
+ 100 zł
14:45
+ 80 zł
18:00
+ 30 zł
____

13:30
+ 80 zł
17:45
+ 40 zł
13:00
+ 100 zł
18:15
+ 20 zł
14:30
+ 80 zł
19:30

15:15
+ 70 zł
17:15
+ 50 zł
12:30
+ 100 zł
11:00
+ 100 zł
14:45
+ 90 zł
16:30
+ 60 zł
15:45
+ 70 zł
10:30
+ 100 zł
19:45

17:15
+ 50 zł
18:00
+ 20 zł
17:45
+ 20 zł
17:15
+ 40 zł
19:00

18:00
+ 30 zł
20:45

____

20:15

Kopenhaga
____

____

16:30

10:00
+ 100 zł
15:15
+ 20 zł
11:30
+ 80 zł
15:15
+ 20 zł
08:45
+ 100 zł
19:30

12:45
+ 70 zł
15:30
+ 70 zł
15:00
+ 30 zł
10:30
+ 80 zł
____

12:15
+ 70 zł
14:15
+ 40 zł
17:30
+ 60 zł
08:30
+ 100 zł
11:45
+ 90 zł
18:00

16:00

____

14:15
+ 50 zł
15:00
+ 20 zł
16:45

15:00
+ 20 zł
____

14:45
+ 50 zł
20:30

(promem)

(promem)

Sztokholm

Helsinki
____

11:45
+ 80 zł
15:00
+ 30 zł
____

11:30
+ 80 zł
15:15
+ 20 zł
21:15

10:00
+ 100 zł
16:15

16:45
+ 80 zł
15:00
+ 30 zł
19:15
+ 50 zł
____

13:30
+ 60 zł
18:30

17:45
+ 70 zł
14:15
+ 50 zł
09:30
+ 100 zł
16:45
+ 80 zł
19:15

16:00

14:45
+ 30 zł
____

16:30

17:15

15:00
+ 30 zł
____

14:45
+ 50 zł
____

+Paryż

Amsterdam EXPRESS

Amsterdam
Amsterdam
____

16:30
+ 20 zł
____

10:00
+ 120 zł
15:15
+ 40 zł
11:30
+ 100 zł
15:15
+ 40 zł
08:45
+ 120 zł
19:30

16:00
+ 20 zł
12:15
+ 90 zł
14:15
+ 60 zł
17:30
+ 70 zł
08:00
+ 120 zł
11:45
+ 110 zł
17:30
+ 20 zł
12:45
+ 90 zł
15:30
+ 70 zł
15:00
+ 40 zł
10:30
+ 100 zł
____

14:15
+ 70 zł
15:00
+ 40 zł
16:45
+ 20 zł
____

15:00
+ 40 zł
____

14:45
+ 60 zł
20:30

Paryż EXPRESS

Paryż
Paryż+Bruksela
Londyn
10:30
+ 20 zł
00:45
+ 210 zł
02:45
+ 190 zł

08:15
+ 70 zł
09:00
+ 40 zł
10:45
+ 20 zł
08:15
+ 60 zł
10:00
+ 20 zł
06:15
+ 90 zł
08:15
+ 60 zł
11:30
+ 60 zł
02:00
+ 120 zł
07:00
+ 70 zł
11:30
+ 20 zł
06:45
+ 70 zł
09:30
+ 70 zł
09:00
+ 40 zł
04:30
+ 100 zł
08:45
+ 60 zł
05:00
+ 120 zł
09:15
+ 40 zł
06:30
+ 100 zł
09:15
+ 40 zł
04:30
+ 70 zł
13:30

09:00
+ 40 zł
____

08:45
+ 60 zł
14:30

Rzym
03:15
+ 100 zł
05:45
+ 90 zł
09:00
+ 20 zł
00:45
+ 190 zł
02:45
+ 170 zł

04:30
+ 80 zł
08:45
+ 40 zł
05:00
+ 100 zł
09:15
+ 20 zł
06:30
+ 80 zł
10:30

06:15
+ 70 zł
08:15
+ 40 zł
03:30
+ 90 zł
02:00
+ 100 zł
05:45
+ 90 zł
07:30
+ 60 zł
06:45
+ 70 zł
02:00
+ 100 zł
10:45

08:15
+ 50 zł
09:00
+ 30 zł
08:45
+ 20 zł
08:15
+ 40 zł
10:00

09:00
+ 20 zł
11:45

____

11:15

Słowacja
____

06:30
+ 80 zł
07:15
+ 20 zł
08:00
+ 60 zł
07:15
+ 20 zł
00:45
+ 100 zł
03:45
+ 80 zł
07:00
+ 20 zł
____

01:30
+ 90 zł
00:30
+ 100 zł
03:45
+ 90 zł
05:30
+ 60 zł
04:45
+ 70 zł
22:30 *
+ 100 zł
07:00
+ 30 zł
02:30
+ 80 zł
____

04:15
+ 70 zł
09:45

08:00

06:15
+ 50 zł
07:00
+ 20 zł
06:45
+ 20 zł
____

____

08:45

06:45
+ 50 zł
____

JARMARK Praga
____

03:30
+ 20 zł
____

01:15
+ 70 zł
02:00
+ 40 zł
03:45
+ 20 zł
04:15
+ 40 zł
03:00
+ 20 zł
23:30 *
+ 90 zł
01:15
+ 60 zł
04:30
+ 60 zł
20:00 *
+ 120 zł
22:45 *
+ 110 zł
05:00
+ 20 zł
23:45 *
+ 90 zł
02:30
+ 70 zł
03:45
+ 20 zł
22:00 *
+ 100 zł
03:45
+ 40 zł
22:00 *
+ 120 zł
02:15
+ 40 zł
23:30 *
+ 100 zł
03:30
+ 20 zł
20:15 *
+ 120 zł
06:30

02:00
+ 40 zł
04:45

04:15
+ 20 zł
____

JARMARK Drezno

Berlin NOCLEG
JARMARK
02:00
+ 90 zł
____

01:45
+ 80 zł
07:30

Berlin
EXPRESS

____

____

01:15
+ 100 zł
02:00
+ 90 zł
03:45
+ 60 zł
01:15
+ 80 zł
03:00
+ 60 zł
23:30 *
+ 120 zł
01:15
+ 90 zł
04:30
+ 60 zł
20:00 *
+ 160 zł
22:45 *
+ 110 zł
05:00
+ 60 zł
23:45 *
+ 120 zł
06:30
+ 20 zł
02:00
+ 80 zł
22:00 *
+ 120 zł
01:45
+ 80 zł
22:00 *
+ 140 zł
02:15
+ 80 zł
23:30 *
+ 120 zł
02:15
+ 80 zł
20:15 *
+ 120 zł
06:30
+ 30 zł
03:30
03:30
+ 20 zł + 60 zł
____ ____

01:15
+ 70 zł
02:00
+ 40 zł
03:45
+ 20 zł
01:15
+ 40 zł
03:00
+ 20 zł
23:30 *
+ 90 zł
01:15
+ 60 zł
04:30
+ 60 zł
20:00 *
+ 120 zł
22:45 *
+ 110 zł
05:00
+ 20 zł
23:45 *
+ 90 zł
02:30
+ 70 zł
02:00
+ 50 zł
22:00 *
+ 100 zł
01:45
+ 40 zł
22:00 *
+ 120 zł
02:15
+ 40 zł
23:30 *
+ 100 zł
02:15
+ 40 zł
20:15 *
+ 120 zł
06:30

02:00
+ 40 zł
____

01:45
+ 60 zł
07:30

04:15

01:15
+ 50 zł
02:00
+ 20 zł
01:45
+ 20 zł
04:15
+ 20 zł
03:00

JARMARK

Salzburg

20:15
+ 50 zł
21:00
+ 20 zł
20:45
+ 20 zł
20:15
+ 40 zł
22:00

21:00
+ 20 zł
23:45

____

23:15

20:15
+ 40 zł
22:00

20:15
+ 50 zł
21:00
+ 20 zł
22:45

21:00
+ 20 zł
____

20:45
+ 50 zł
____

JARMARK

____ ____

____

____

23:30 * 23:30 *
18:15
18:15
+ 70 zł + 70 zł + 70 zł + 70 zł
04:45 01:15
20:15
20:15
+ 40 zł + 40 zł + 40 zł
20:30 * 20:30 *
15:30
23:30
+ 90 zł + 90 zł + 90 zł + 60 zł
20:00 * 20:00 *
14:00
14:00
+ 100 zł + 100 zł + 100 zł + 100 zł
22:45 * 22:45 *
17:45
17:45
+ 90 zł + 90 zł + 90 zł + 90 zł
00:30 00:30
19:30
23:45
+ 50 zł + 30 zł + 50 zł
23:45 * 23:45 *
18:45
18:45
+ 70 zł + 70 zł + 70 zł + 70 zł
19:00 * 19:00 *
14:00
21:30
+ 100 zł + 100 zł + 100 zł + 70 zł
03:45 03:45
22:45
21:00
+ 30 zł
22:00 * 22:00 *
16:30
16:30
+ 80 zł + 80 zł + 80 zł + 80 zł
01:45 03:45
20:45
20:45
+ 20 zł + 20 zł + 40 zł + 40 zł
22:00 * 22:00 *
17:00
17:00
+ 100 zł + 100 zł + 100 zł + 100 zł
02:15 02:15
21:15
21:15
+ 20 zł + 20 zł + 20 zł + 20 zł
23:30 * 23:30 *
18:30
18:30
+ 80 zł + 80 zł + 80 zł + 80 zł
03:30 03:30
22:30
21:15
+ 20 zł
20:15 * 20:15 *
15:15
15:15
+ 100 zł + 100 zł + 100 zł + 100 zł
22:45 * 22:45 *
17:45 1:30 **
+ 80 zł + 30 zł + 50 zł
02:00 02:00
21:00
22:30
+ 20 zł + 20 zł + 20 zł
____ ____ ____ ____

01:15
+ 50 zł
02:00
+ 20 zł
01:45
+ 20 zł
01:15
+ 20 zł
03:00

02:00
+ 20 zł
04:45 04:45

03:45

____ ____

04:15

Norymberga

* - WYJAZDY DZIEŃ WCZEŚNIEJ !!! ** - WYJAZDY DZIEŃ PÓŹNIEJ !!! (b. Ex.) - Bez Express. ROZKŁAD JAZDY MOŻE ULEC ZMIANIE. INFORMACJE O PRZEJAZDACH AUTOKAROWYCH: 1. BP INDEX nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia autokarów i transferów spowodowane czynnikami niezależnymi od biura (warunki atmosferyczne, przejścia graniczne, strajki itp.) 2. Na trasach dojazdowych w Polsce połączenia mogą być realizowane mikrobusami lub transportem publicznym po wcześniejszej rezerwacji miejsc przez Organizatora imprezy.
3. Połączenia na trasach krajowych będą realizowane przy minimum 8 osobach. 4. Prosimy stawiać się na miejscach zbiórek 15 minut wcześniej przed planowanym wyjazdem. 5. 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. 6. 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.

dworzec PKP, Toruń Miasto

TORUŃ

dworzec PKP, przystanek autokarów

GDAŃSK

ul. Wolności 508

ZABRZE stacja benz. Orlen / Lidl,

WROCŁAW parking przy AquaPark,
ul. M. Petrusewicza

Muzeum Techniki, Al. Jerozolimskie

WARSZAWA parking przy PKiN –

TYCHY stacja benz. BP koło Browaru,
ul. Katowicka

dworzec PKP, ul. Dworcowa

TARNÓW

SOSNOWIEC stacja benz. Shell /
McDonald’s, ul. Kresowa

Plac Dworcowy

RZESZÓW dworzec PKP – zatoczki,

RYBNIK stacja benz. BP / McDonald’s,
ul. Budowlanych

ul. Wł. Beliny-Prażmowskiego

RADOM dworzec PKP – parking,

ul. Broniewskiego

PSZCZYNA plac za Kauflandem,

ul. Matyi

POZNAŃ dworzec autobusowy PKS,

stacja benz. Huzar, ul. Sikorskiego 52

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

OPOLE stacja benz. BP / McDonald’s,
ul. Wrocławska

dworzec autobusowy, al. Włókniarzy

ŁÓDŹ Kaliska

al. Zygmuntowskie

LUBLIN parking Hala MOSIR,

al. Konstytucji 3 Maja

Hotel Cracovia, ul. Kałuży

Praga EXPRESS

03:15
+ 20 zł
____

ZIMA • SYLWESTER • JARMARKI ŚWIĄTECZNE

21:00 *
+ 80 zł
02:45
+ 20 zł
21:00 *
+ 100 zł
01:15
+ 20 zł
22:30 *
+ 80 zł
02:30

22:30 *
+ 70 zł
03:45

Plac Niepodległości

KIELCE dworzec PKP – zatoczki,

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

autobusowy Arki Bożka, ul. Podhalańska

JASTRZĘBIE ZDR. dworzec

stacja benz. Shell, ul. Rybnicka

GLIWICE

parking przy Auchan, ul. Katowicka

DĄBROWA GÓRNICZA

McDonald’s al. Wojska Polskiego

ul. Graniczna (trasa S 52)

CIESZYN stacja benz. Arge,

stacja benz. Shell ul. Trzebińska

CHRZANÓW

02:45

____

parking przy KFC, autostrada A4

płyta, ul. Warszawska

BOLESŁAWIEC-OSŁA

Budapeszt
EXPRESS

03:15

Budapeszt

BIELSKO BIAŁA dworzec PKS – dolna

miejsca
odjazdów
JARMARK

JARMARKI

Bratysława
Budapeszt

SYLWESTER

Wiedeń

JARMARK

fot: © arch. organizatorów, fotolia, sxc, pixabay.

(rozkład na wyjazdy narciarskie dostępny jest na www.indexpolska.com.pl)

ROZKŁAD JAZDY

Bezpiecznie przez świat!
Ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA
to gwarancja bezpieczeństwa w każdym miejscu na świecie.

www.signal-iduna.pl
Infolinia +48 22 505 65 08

