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ROZKŁAD JAZDY  •  WYCECZKI  (rozkład wczasów na www.indexpolska.com.pl)
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m
iejsca odjazdów

Budapeszt (1 nocleg); 
Budapeszt Express; 
Wiedeń (1 nocleg); 
Wiedeń Express

Praga (1 nocleg); 
Praga Express

Lwów Express

Lwów (2 noclegi); 
Lwów (1 nocleg)

Wilno; 
 Białoruś

Budapeszt (2 noclegi); 
Budapeszt i Zakole 
Dunaju

Berlin; 
Drezno i Saksonia

Praga (2 noclegi)

Wiedeń (2 noclegi); 
Morawy Pd.

Paryż; Londyn;  
Paryż i zamki  
nad Loarą

Albania i Macedonia 
Rzym

Petersburg (promem)

Sztokholm (promem); 
Helsinki i Tallin  
(promem)

Dania i Szwecja

Kopenhaga i Oslo 
(promem)

Chorwacja; Czarnogóra; 
Włochy (Wenecja); 
Włochy (Toskania); 
Włochy (Mediolan)

Rumunia; 
Słowenia

 Amsterdam; 
Bawaria; Szwajcaria

Kazimierz  
i Sandomierz

Warszawa

BIELSKO BIAŁA
dworzec PKS – dolna płyta, ul. W

arszawska
4:15

4:15
20:45
+ 50 zł

20:45
+ 50 zł

20:45
+ 50 zł

5:15
2:45
+ 50 zł

5:15
5:15

9:45
+ 50 zł

12:15
9:45
+ 50 zł

14:45
+ 50 zł

14:45
+ 50 zł

14:45
+ 50 zł

17:15
20:15

17:45
+ 50 zł

4:45
+ 50 zł

4:45
+ 50 zł

BOLESŁAW
IEC-OSŁA

parking przy KFC, autostrada A4
____

____
____

____
____

____
8:45

____
____

15:45
____

____
____

20:45
20:45

____
____

23:45
____

____

CHRZANÓW
 

stacja benz. Shell, ul. Trzebińska
2:00
+ 30 zł

2:00
+ 30 zł

22:45
22:45

21:00
+ 30 zł

3:00
+ 30 zł

3:00
+ 30 zł

3:00
+ 30 zł

3:00
+ 30 zł

10:00
+ 30 zł

10:00
+ 30 zł

10:00
+ 30 zł

15:00
+ 30 zł

15:00
+ 30 zł

15:00
+ 30 zł

15:00
+ 30 zł

18:00
+ 30 zł

18:00
+ 30 zł

06:45
____

CIESZYN McDonald’s (stacja benz. Lotos),
ul. Katowicka 42

4:45
4:45

____
____

____
5:45

____
5:45

5:45
____

12:45
____

____
____

____
17:45

20:45
____

____
____

CZĘSTOCHOW
A

McDonald’s, al. W
ojska Polskiego

1:15
+ 50 zł

1:15
+ 50 zł

20:15
+ 50 zł

20:15
+ 50 zł

23:15
2:15
+ 50 zł

2:15
+ 50 zł

2:15
+ 50 zł

2:15
+ 50 zł

9:15
+ 50 zł

9:15
+ 50 zł

12:15
17:15

14:15
+ 50 zł

14:15
+ 50 zł

14:15
+ 50 zł

17:15
+ 50 zł

17:15
+ 50 zł

4:15
+ 50 zł

7:15

DĄBROW
A GÓRNICZA

parking przy Auchan, ul. Katowicka
2:00
+ 30 zł

2:00
+ 30 zł

21:00
+ 30 zł

21:00
+ 30 zł

22:30
3:00
+ 30 zł

3:00
+ 30 zł

3:00
+ 30 zł

3:00
+ 30 zł

10:00
+ 30 zł

10:00
+ 30 zł

____
____

15:00
+ 30 zł

15:00
+ 30 zł

15:00
+ 30 zł

18:00
+ 30 zł

18:00
+ 30 zł

5:00
+ 30 zł

6:30

GLIW
ICE

stacja benz. Shell ul. Rybnicka
2:00
+ 30 zł

3:45
21:00
+ 30 zł

21:00
+ 30 zł

21:00
+ 30 zł

3:00
+ 30 zł

4:45
4:45

3:00
+ 30 zł

11:45
9:45
+ 30 zł

9:45
+ 30 zł

14:45
+ 30 zł

16:45
16:45

14:45
+ 30 zł

17:45
+ 30 zł

19:45
4:45
+ 30 zł

4:45
+ 30 zł

JASTRZĘBIE ZDR. dworzec  
autobusowy Arki Bożka, ul. Podhalańska

1:15
+ 50 zł

1:15
+ 50 zł

____
20:15
+ 50 zł

20:15
+ 50 zł

2:15
+ 50 zł

2:15
+ 50 zł

2:15
+ 50 zł

2:15
+ 30 zł

9:15
+ 50 zł

9:15
+ 50 zł

9:15
+ 50 zł

14:15
+ 50 zł

14:15
+ 50 zł

14:15
+ 50 zł

14:15
+ 50 zł

17:15
+ 50 zł

17:15
+ 50 zł

4:15
+ 50 zł

4:15
+ 50 zł

KATOW
ICE McDonald’s / Praktiker,

al. Górnośląska w str. W
rocławia

3:00
3:00

22:00
22:00

22:00
4:00

4:00
4:00

4:00
11:00

11:00
11:00

16:00
16:00

16:00
16:00

19:00
19:00

6:00
6:00

KIELCE 
dworzec PKP – zatoczki, Plac Niepodległości

23:45*
+ 70 zł

23:45*
+ 70 zł

18:45
+ 70 zł

18:45
+ 70 zł

23:30
+ 70 zł

0:45
+ 70 zł

0:45
+ 70 zł

0:45
+ 70 zł

0:45
+ 70 zł

7:45
+ 70 zł

7:45
+ 70 zł

12:30
+ 70 zł

17:30
+ 70 zł

12:15
+ 70 zł

12:15
+ 70 zł

12:15
+ 70 zł

15:15
+ 70 zł

15:15
+ 70 zł

____
____

KRAKÓW
koło stadionu Cracovii, ul. Kałuży

1:15
+ 30 zł

1:15
+ 30 zł

23:45
23:45

20:15
+ 30 zł

2:15
+ 30 zł

2:15
+ 30 zł

2:15
+ 30 zł

2:15
+ 30 zł

9:00
+ 30 zł

9:00
+ 30 zł

9:00
+ 30 zł

14:15
+ 30 zł

14:15
+ 30 zł

14:15
+ 30 zł

14:15
+ 30 zł

17:15
+ 30 zł

17:15
+ 30 zł

7:45
4:15
+ 30 zł

LESZNO
stacja benz. Shell, al. Konstytucji 3 Maja

21:15*
+ 100 zł

4:30
+ 60 zł

____
15:30
+ 100 zł

15:30
+ 100 zł

22:15*
+ 100 zł

5:30
+ 60 zł

5:30
+ 60 zł

22:15*
+ 100 zł

12:45
+ 60 zł

4:30
+ 100 zł

4:30
+ 100 zł

9:30
+ 100 zł

17:15
+ 60 zł

17:15
+ 60 zł

9:15
+ 100 zł

12:30
+ 100 zł

20:15
+ 60 zł

____
____

LUBLIN
parking Hala MOSIR, al. Zygm

untowskie
19:45*
+ 120 zł

19:45*
+ 120 zł

____
14:45
+ 120 zł

22:45
+ 90 zł

20:45*
+ 120 zł

20:45*
+ 120 zł

20:45*
+ 120 zł

20:45*
+ 120 zł

3:45
+ 120 zł

3:45
+ 120 zł

11:45
+ 90 zł

16:45
+ 90 zł

8:00
+ 120 zł

8:00
+ 120 zł

8:00
+ 120 zł

11:30
+ 120 zł

11:30
+ 120 zł

____
____

ŁÓDŹ Kaliska
parking koło Poczty, al. W

łókniarzy
22:45*
+ 90 zł

22:45*
+ 90 zł

17:45
+ 90 zł

17:45
+ 90 zł

1:45
**

23:45*
+ 90 zł

23:45*
+ 90 zł

23:45*
+ 90 zł

23:45*
+ 90 zł

6:30
+ 90 zł

6:30
+ 90 zł

14:45
19:45

11:30
+ 90 zł

11:30
+ 90 zł

11:30
+ 90 zł

14:45
+ 90 zł

14:45
+ 90 zł

____
____

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

rocławska 
0:45*
+ 50 zł

5:00
19:45
+ 50 zł

19:45
+ 50 zł

19:30
+ 50 zł

1:45
+ 50 zł

6:00
6:00

1:45
+ 50 zł

13:00
8:15
+ 50 zł

8:15
+ 50 zł

13:15
+ 50 zł

18:00
18:00

13:15
+ 50 zł

16:30
+ 50 zł

21:00
____

____

PIOTRKÓW
 TRYBUNALSKI

stacja benz. Huzar, ul. Sikorskiego 52
23:45*
+ 70 zł

23:45*
+ 70 zł

19:00
+ 70 zł

19:00
+ 70 zł

0:45
**

1:00
+ 70 zł

1:00
+ 70 zł

1:00
+ 70 zł

1:00
+ 70 zł

7:45
+ 70 zł

7:45
+ 70 zł

13:45
18:45

12:45
+ 70 zł

12:45
+ 70 zł

12:45
+ 70 zł

15:45
+ 70 zł

15:45
+ 70 zł

____
8:45

POZNAŃ
dworzec autobusowy PKS, ul. Matyi

19:15*
+ 120 zł

2:30
+ 80 zł

____
14:15
+ 120 zł

23:15
+ 80 zł

20:15*
+ 120 zł

3:30
+ 80 zł

3:30
+ 80 zł

20:15*
+ 120 zł

10:45
+ 80 zł

2:30
+ 120 zł

12:15
+ 80 zł

17:15
+ 80 zł

15:00
+ 80 zł

15:00
+ 80 zł

7:00
+ 120 zł

10:30
+ 120 zł

18:00
+ 80 zł

____
____

PSZCZYNA
plac za Kauflandem

, ul. Broniewskiego
3:45

3:45
21:00
+ 40 zł

21:00
+ 40 zł

21:00
+ 40 zł

4:45
3:00
+ 40 zł

4:45
4:45

10:00
+ 40 zł

11:45
10:00
+ 40 zł

15:00
+ 40 zł

15:00
+ 40 zł

15:00
+ 40 zł

16:45
19:45

18:00
+ 40 zł

5:00
+ 40 zł

5:00
+ 40 zł

RADOM
 dworzec PKP – parking,  

ul. W
ł. Beliny-Prażm

owskiego
22:00*
+ 90 zł

22:00*
+ 90 zł

17:00
+ 90 zł

17:00
+ 90 zł

1:00**
+ 50 zł

23:00*
+ 90 zł

23:00*
+ 90 zł

23:00*
+ 90 zł

23:00*
+ 90 zł

6:00
+ 90 zł

6:00
+ 90 zł

14:00
+ 50 zł

19:00
+ 50 zł

10:30
+ 90 zł

10:30
+ 90 zł

10:30
+ 90 zł

13:30
+ 90 zł

13:30
+ 90 zł

____
____

ROGÓW
 OPOLSKI stacja benz. Lotos,

skrzyżowanie DK45 i A4
____

0:45
____

____
____

____
5:45

5:45
____

12:45
____

____
____

17:45
17:45

____
____

20:45
____

____

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

1:45
+ 40 zł

1:45
+ 40 zł

20:45
+ 40 zł

20:45
+ 40 zł

20:45
+ 40 zł

2:45
+ 40 zł

2:45
+ 40 zł

2:45
+ 40 zł

2:45
+ 40 zł

9:45
+ 40 zł

9:45
+ 40 zł

9:45
+ 40 zł

14:45
+ 40 zł

14:45
+ 40 zł

14:45
+ 40 zł

14:45
+ 40 zł

17:45
+ 40 zł

17:45
+ 40 zł

4:45
+ 40 zł

4:45
+ 40 zł

RZESZÓW
dworzec PKP – zatoczki, Plac Dworcowy

22:45*
+ 100 zł

22:45*
+ 100 zł

2:00
**

2:00
**

17:00
+ 100 zł

23:45*
+ 100 zł

23:45*
+ 100 zł

23:45*
+ 100 zł

23:45*
+ 100 zł

6:15
+ 100 zł

6:15
+ 100 zł

6:15
+ 100 zł

11:00
+ 100 zł

11:00
+ 100 zł

11:00
+ 100 zł

11:00
+ 100 zł

14:00
+ 100 zł

14:00
+ 100 zł

____
____

SOSNOW
IEC

stacja benz. Shell / McDonald’s, ul. Kresowa
2:15
+ 20 zł

2:15
+ 20 zł

21:15
+ 20 zł

21:15
+ 20 zł

22:15
3:15
+ 20 zł

3:15
+ 20 zł

3:15
+ 20 zł

3:15
+ 20 zł

10:15
+ 20 zł

10:15
+ 20 zł

11:15
16:15

15:15
+ 20 zł

15:15
+ 20 zł

15:15
+ 20 zł

18:15
+ 20 zł

18:15
+ 20 zł

5:15
+ 20 zł

6:15

TARNÓW
dworzec PKP, ul. Dworcowa

23:45*
+ 80 zł

23:45*
+ 80 zł

1:00
**

1:00
**

18:30
+ 80 zł

1:00
+ 80 zł

1:00
+ 80 zł

1:00
+ 80 zł

1:00
+ 80 zł

7:30
+ 80 zł

7:30
+ 80 zł

7:30
+ 80 zł

12:30
+ 80 zł

12:30
+ 80 zł

12:30
+ 80 zł

12:30
+ 80 zł

15:30
+ 80 zł

15:30
+ 80 zł

____
____

TYCHY
stacja benz. BP koło Browaru, ul. Katowicka

3:30
3:30

21:15
+ 30 zł

21:15
+ 30 zł

21:15
+ 30 zł

4:30
3:15
+ 30 zł

4:30
4:30

10:15
+ 30 zł

11:30
10:15
+ 30 zł

15:15
+ 30 zł

15:15
+ 30 zł

15:15
+ 30 zł

16:30
19:30

18:15
+ 30 zł

5:15
+ 30 zł

5:15
+ 30 zł

W
ARSZAW

A parking PKiN obok Metro 
Centrum

, ul. Marszałkowska
20:45*
+ 100 zł

20:45*
+ 100 zł

15:45
+ 100 zł

15:45
+ 100 zł

3:45
**

21:45*
+ 100 zł

21:45*
+ 100 zł

21:45*
+ 100 zł

21:45*
+ 100 zł

4:30
+ 100 zł

4:30
+ 100 zł

16:45
21:45

8:45
+ 100 zł

8:45
+ 100 zł

8:45
+ 100 zł

11:45
+ 100 zł

11:45
+ 100 zł

____
____

W
ROCŁAW

parking przy AquaPark, ul. M. Petrusewicza
23:15*
+ 80 zł

6:30
18:00*
+ 80 zł

18:00
+ 80 zł

18:00
+ 80 zł

0:15
+ 80 zł

7:30
7:30

0:15
+ 80 zł

14:45
6:30
+ 80 zł

6:30
+ 80 zł

11:30
+ 80 zł

19:30
19:30

11:30
+ 80 zł

14:45
+ 80 zł

22:30
____

____

ZABRZE
stacja benz. Orlen / Lidl, ul. W

olności 508
2:15
+ 20 zł

3:30
21:15
+ 20 zł

21:15
+ 20 zł

21:15
+ 20 zł

3:15
+ 20 zł

4:30
4:30

3:15
+ 20 zł

11:30
10:15
+ 20 zł

10:15
+ 20 zł

15:15
+ 20 zł

16:30
16:30

15:15
+ 20 zł

18:15
+ 20 zł

19:30
5:15
+ 20 zł

5:15
+ 20 zł

* - W
YJAZDY DZIEŃ W

CZEŚNIEJ !!!  ** - W
YJAZDY DZIEŃ PÓŹNIEJ !!! ROZKŁAD JAZDY M

OŻE ULEC ZM
IANIE – AKTUALNY ROZKŁAD JAZDY DLA W

SZYSTKICH IM
PREZ (TAKŻE TYCH NIE UJĘTYCH W

 POW
YŻSZEJ TABELI, NP. W

CZASY) NA W
W

W
.INDEXPOLSKA.COM

.PL • INFORM
ACJE O PRZEJAZDACH AUTOKAROW

YCH:
❶

 BP INDEX nie ponosi odpow
iedzialności za spóźnienia autokarów

 i transferów
 spow

odow
ane czynnikam

i niezależnym
i od biura (w

arunki atm
osferyczne, przejścia graniczne, strajki itp.) ❷

 Na trasach dojazdow
ych w

 Polsce połączenia m
ogą być realizow

ane m
ikrobusam

i lub transportem
 publicznym

 po w
cześniejszej 

rezerw
acji m

iejsc przez Organizatora im
prezy. ❸

 Połączenia na trasach krajow
ych będą realizow

ane przy m
inim

um
 8 osobach. ❹

 Prosim
y staw

iać się na m
iejscach zbiórek 15 m

inut w
cześniej przed planow

anym
 w

yjazdem
. ❺

 W
 zależności od w

yjazdu m
ożliw

a przesiadka do w
łaściw

ego autokaru w
 Katow

icach lub 
W

rocław
iu. Czas trw

ania przesiadek ok. 30 m
inut, nie uw

zględniając spóźnień na połączeniach krajow
ych. ❻

 Każdy pasażer w
 ram

ach w
ykupionego przejazdu m

oże przew
ieźć 1 szt. bagażu głów

nego o w
adze do 20 kg oraz 1 szt. bagażu podręcznego o w

adze do 5 kg.

BIURO PODRÓŻY



N A S Z E  AT U T Y:
•  25-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 500.000 zadowolonych klientów
•  atrakcyjne ceny !

 
SPIS TREŚCI:
W YC I E C Z K I  a u t o k a r :
 Paryż  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
 Paryż i Eurodisneyland . . . . . . . . . . . . . .  4
 Paryż i zamki nad Loarą . . . . . . . . . . . . .  5
 Amsterdam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
 Rzym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
 Włochy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
 Toskania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
 Włochy Północne  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
 Albania i Macedonia . . . . . . . . . . . . . . . .  8
 Rumunia, Transylwania  . . . . . . . . . . . . .  8
 Praga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
 Morawy Południowe  . . . . . . . . . . . . . . .  9
 Budapeszt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
 Budapeszt z zakolem Dunaju  . . . . . . . .  10
 Wiedeń + Bratysława  . . . . . . . . . . . . . .  11
 Wilno, Troki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
 Lwów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
 Zamki Bawarskie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
 Berlin, Poczdam, Tropical Isl. . . . . . . . . .  13
 Szwajcaria Saksońska  . . . . . . . . . . . . . .  13
 Dania i Szwecja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
 Londyn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
 Chorwacja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
 Słowenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
 Szwajcaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
 Białoruś  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
 Czarnogóra, Bośnia i Herceg.  . . . . . . . .  19
 Warszawa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
 Szlak renesansu   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
 z jednym noclegiem i EXPRESSowe: 
 Praga, Wiedeń, Budapeszt, Lwów  . . . . . . .  23
W YC I E C Z K I  p r o m :
 Sztokholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
 Kopenhaga i Oslo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
 4 Stolice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
 Sankt Petersburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

W YC I E C Z K I  s a m o l o t :
 Gruzja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
 Lizbona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
 Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
 Rzym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
 Paryż + Eurodisn./Wersal  . . . . . . . . . . . .  21

W C Z A S Y :
 Bułgaria - Nesseber . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
 Bułgaria - Złote Piaski-Czajka  . . . . . . . . .  24
 Bułgaria - Złote Piaski-Czajka  . . . . . . . . .  25
 Grecja - Paralia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
 Grecja - Kokkino Nero . . . . . . . . . . . . . . .  26
 Grecja - Kamena Vourla . . . . . . . . . . . . . .  27
 Grecja - Wyspa Evia (samolotem)  . . . . . . . .  27
 Chorwacja - Makarska . . . . . . . . . . . . . .  28
 Chorwacja - Pag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
 Czarnogóra - Canji  . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
 Bośnia i Hercegowina - Neum . . . . . . . .  29
 Włochy - Rimini  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
 Włochy - Rimini  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
 Polska - Kołobrzeg  . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
 Polska - Jastrzębia Góra  . . . . . . . . . . . .  31

NASZ CEL: WYSOKA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE
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W naszej ofercie także:

Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje w nim zawarte nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
Zastrzega się możliwość wystąpienia pomyłki. Szczegółowe warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej reguluje Umowa o Udział w Imprezie Turystycznej wraz z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.

KATOWICE, UL. STAWOWA 5/7
tel. 32 781 83 41 (pięć linii telefonicznych)
tel/fax - 32 206 80 22
32 258 35 24;  32 781 83 40;  32 781 79 25 lub 24
konto:  
Bank Millenium 42 1160 2202 0000 0000 7067 2114 

BIURO PODRÓŻY
Polub nas na Facebooku  
i bądź na bieżąco ze wszystkimi  
nowościami w naszej ofercie

Działamy od 1994 roku.
To już 25 LAT!

Naszą najlepszą rekomendacją są wierni
 i zadowoleni Klienci. 

Ich satysfakcja to także argument 
dla Ciebie, że wybór naszego biura to 

gwarancja udanego wyjazdu!

Grono naszych fanów na Facebooku ciągle rośnie. 

Dziękujemy! 

Dołącz i TY!
www.facebook.com/INDEXPOLSKA

BIURO PODRÓŻY

Złote Godło QI 2018 
w kategorii QI Services - Usługi Najwyższej Jakości



cena od 809 zł/os.

cena od 859 zł/os.
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PARYŻ I EURODISNEYLAND 

PARYŻ
Stolica Francji, kolebka kultury europej-
skiej, miasto o niepowtarzalnej atmosfe-
rze i niezliczonych zabytkach. Nieustannie 
dyktuje wszelkie mody, przyciąga, wyzwa-
la wyobraźnię, pobudza talent i wyobraź-
nię artystów. Poczuj ten niepowtarzalny 
i odwiedź wraz z rodziną i przyjaciółmi ro-
mantyczne „Serca Europy”.

EURODISNEYLAND
To nie jest zwykłe wesołe miasteczko. 
Tutaj, niczym po dotknięciu czarodziejskiej 
różdżki spełniają się Twoje sny i marzenia, 
a  wszystko dzięki postaciom z kreskówek 
Disneya, tematycznym parkom, spektaklom 
i paradom i innym, niezliczonym atrakcjom. 
Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie: dzieci, 
trochę starsi i całe rodziny.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, nocny przejazd przez 
Niemcy do Francji. 
2 dzień: przyjazd do Paryża w godz. rannych, zwiedzanie - 
La Cité - katedra Notre Dame i Sainte Chapelle, dzielnica łaciń-
ska - Ogrody i Pałac Luksemburski, Panteon, Sorbona, spacer 
przez ogrody Tuilieres do Luwru. Nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd pod Łuk Triumfalny możliwość 
wejścia na Łuk i spacer po Champs Elysees, Pałac Inwalidów z 
grobem Napoleona, Plac Trocadero, Wieża Eiffela, czas wolny. Dla 
chętnych rejs po Sekwanie. Przejazd do La Défense - najnowo-
cześniejszej dzielnicy Paryża z Grande Arche, czas wolny. Nocleg.
4 dzień: śniadanie, zwiedzanie Paryża, m.in. Muzeum Per-
fum, Opera Garnier, spacer do Placu Vendome. Przejazd na Plac 
Pigalle, zwiedzanie Bazyliki Sacre Coeur, Plac du Tertre, czas wol-
ny, spacer wieczorny po wzgórzu Montmartre. W godz. wieczor-
nych wyjazd w drogę powrotną, nocny przejazd przez Niemcy.
5 dzień: przyjazd do Polski w godz. popołudn./wieczornych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 2 noclegi: hotel Formule 1 (pokoje wyp. w TV, 

łóżka, stolik i umywalkę, wygodne łazienki znajdują się 
na korytarzu) lub hotel Premiere Classe  
(pokoje z łazienką; TV, łóżka, stolik)

• 2 śniadania
• ubezpieczenie podróżne
• opiekę pilota
• zwiedzanie wg programu
• turystyczny fundusz gwarancyjny

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 2 noclegi w hotelu Premiere Classe  

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

• 2 śniadania
• ubezpieczenie podróżne
• opiekę pilota
• zwiedzanie wg programu
• turystyczny fundusz gwarancyjny

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel Formule 1 899 zł 809 zł
hotel Premiere Classe 949 zł 859 zł

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 01. 05. 05. 05.
2 29. 05. 02. 06.
3 20. 06. 24. 07.
4 10. 07. 14. 07.
5 14. 08. 18. 08.
6 04. 09. 08. 09.
7 02. 10. 06. 10.
8 07. 11. 11. 11.

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 30 € płatne u pilota (ze-
stawy słuchawkowe, metro, parkingi, taxa miejska).

FAKULTATYWNIE: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów. 2 obiadokolacje + 140 zł. 
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 30 € płatne u pilota (ze-
stawy słuchawkowe, metro, parkingi, taxa miejska).

FAKULTATYWNIE: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, 2 obiadokolacje + 140 zł. 
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, nocny przejazd przez 
Niemcy do Francji. 
2 dzień: przyjazd do Paryża w godz. rannych, zwiedzanie - 
La Cité - katedra Notre Dame i Sainte Chapelle, dzielnica łaciń-
ska - Ogrody i Pałac Luksemburski, Panteon, Sorbona, spacer 
przez ogrody Tuilieres do Luwru. Nocleg. 
3 dzień: śniadanie, przejazd pod Łuk Triumfalny możliwość 
wejścia na Łuk i spacer po Champs Elysees, Pałac Inwalidów z 
grobem Napoleona, Plac Trocadero, Wieża Eiffela, czas wolny. 
Rejs po Sekwanie. Przejazd na Plac Pigalle, zwiedzanie Bazyliki 
Sacre-Coeur, Plac Tertre, spacer wieczorny po wzgórzu Mont-
martre, panorama Paryża, czas wolny. Nocleg.
 4 dzień: śniadanie, CAŁODNIOWA ZABAWA w EURODI-
SNEYLANDZIE, najpiękniejszym parku rozrywki w Europie. 
Wyjazd do Polski w godzinach wieczonych.
5 dzień: przyjazd do Polski w godz. popoł./wieczornych.

PARYŻ

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel Premiere Classe 949 zł 859 zł

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

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 01. 05. 05. 05.
2 29. 05. 02. 06.
3 20. 06. 24. 06.
4 10. 07. 14. 07.
5 14. 08. 18. 08.
6 04. 09. 08. 09.
7 02. 10. 06. 10.
8 07. 11. 11. 11.

Dołącz do nas na Facebook'u!:   facebook.com/INDEXPOLSKA



cena od 929 zł/os.

ZAMKI NAD LOARĄ, WERSAL  PARYŻ
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cena od 959 zł/os.

AMSTERDAM

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

Classe (nowoczesne hotele, pokoje z łazienką, TV)
• 3 śniadania
• ubezpieczenie podróżne
• opiekę pilota
• zwiedzanie wg programu
• turystyczny fundusz gwarancyjny
DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 32 € płatne u pilota (ze-
stawy słuchawkowe, metro, parkingi, taxa miejska).
FAKULTATYWNIE: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów. 3 obiadokolacje + 210 zł. 
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

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

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel Premiere Classe 1029 zł 959 zł

AMSTERDAM 
Konstytucyjna stolica Holandii ma w za-
nadrzu coś dla każdego – od sztuki na naj-
wyższym poziomie i olśniewającej kultury, 
po barwne, tętniące życiem ulice. To praw-
dziwy tygiel, w którym żyją przybysze ze 
wszystkich stron świata, to miasto narodu 
zdobywców mórz i hodowców tulipanów.

PARYŻ I ZAMKI NAD LOARĄ
To połączenie zwiedzania stolicy Francji - 
kolebki kultury europejskiej i metropolii 
XXI wieku oraz wycieczki do przeszłości - 
najważniejszych pałaców i zamków doliny 
Loary. 

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

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 2 noclegi: hotel Premiere Classe  

(pokoje 2, 3 os. z łazienkami)
• 2 śniadania
• ubezpieczenie podróżne
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota
• turystyczny fundusz gwarancyjny

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel Premiere Classe 959 zł 929 zł

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 30 € płatne u pilota (ze-
stawy słuchawkowe, metro, parkingi, taxa miejska).
DOPŁATY FAKULTATYWNE:  bilety wstępu do zwie-
dzanych obiektów.
Oferta dla singli: 
+50 zł - dokwaterowanie w pokoju 2 osobowym.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 30. 04. 05. 05.
2 20. 06. 25. 06.
3 14. 08. 18. 08.
4 04. 09. 08. 09.
5 02. 10. 06. 10.
6 07. 11. 11. 11.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 01. 05. 05. 05.
2 20. 06. 24. 06.
3 14. 08. 18. 08.
4 04. 09. 08. 09.
5 02. 10. 06. 10.
6 07. 11. 11. 11.

6 dzień: przyjazd do Polski na miejsca wyjazdów 
w godzinach popołudniowych/wieczornych.

Działamy dla Was od 1994 roku!      To już 25 LAT ! BIURO PODRÓŻY



RZYM 

WŁOCHY  WENECJA - ASYŻ - RZYM - WATYKAN

cena od 929 zł/os.

cena od 1049 zł/os.
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Au-
strię. Nocny przejazd do Rzymu.
2 dzień: przyjazd do Rzymu. Zwiedzanie miasta - nie-
wielki Plac Hiszpański wraz z uroczą fontanną Barcaccia 
oraz Schody Hiszpańskie, Plac di Trevi z zadziwiającą Fon-
tanną di Trevi, Piazza Navona z Fontanną Czterech Rzek 
oraz Plac Wenecki z Ołtarzem Ojczyzny, Bazylika św. Jana 
na Lateranie Czas wolny. Przejazd na obiadokolację i noc-
leg w okolice Rzymu.
3 dzień: śniadanie. Przejazd do Castel Gandolfo - zna-
nego jako letnia rezydencja papieży, spacer po miejscowości, 
przejazd do Rzymu. Zwiedzanie: Koloseum - z zewnątrz, Fo-
rum Romanum centrum politycznego i towarzyskiego staro-
żytnego Rzymu z zewnątrz, Kapitol - najsławniejsze wzgó-
rze rzymskie, którego ukoronowaniem jest zaprojektowana 
przez samego Michała Anioła Piazza del Campidoglio. Czas 
wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
4 dzień: śniadanie. Wymeldowanie z hotelu. Przejazd do 
Watykanu, zwiedzanie Muzeów Watykańskich oraz Bazy-

DOPŁATA OBLIGATORYJNA: przewodnicy lokalni, ze-
stawy słuchawkowe, metro - 40 €/os. (płatne u pilota 
w autokarze); opłata klimatyczna - 5 €/os. (płatne u 
pilota w autokarze).

FAKULTATYWNIE: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów - ok. 35 €/os. 
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel **/*** 959 zł 929 zł

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 2 noclegi w hotelu **/*** (w okolicach Rzymu)
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje
• ubezpieczenie podróżne
• opiekę pilota
• zwiedzanie wg programu
• turystyczny fundusz gwarancyjny

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Cze-
chy, Austrię do Włoch. 
2 dzień: przepłynięcie statkiem do Wenecji na Plac św. 
Marka, zwiedzanie: Bazylika św. Marka, Pałac Dożów, Wieża 
Zegarowa, Most Westchnień, spacer w kierunku Ponte Rial-
to. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Wyjazd do Asyżu, zwiedzanie: Bazy-
lika św. Franciszka i matki Boskiej Anielskiej, Piazza Comune.  
Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg w okolicy Rzymu.
4 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Rzymu: Koloseum, Fo-
rum Romanum, Capitol, Plac Wenecki, Panteon, Piazza Na-
vona, Plac Hiszpański ze słynnymi schodami hiszpańskimi, 
fontanna di Trevi. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Watykanu: Plac i Ba-
zylika św. Piotra, Grób Jana Pawła II, Muzea Watykańskie z 
Kaplicą Sykstyńską. Zwiedzanie Rzymu: Bazylika św. Jana na 
Lateranie, Bazylika św. Pawła za Murami. Czas wolny. Wy-
jazd w kierunku Polski.
6 dzień: przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

DOPŁATA OBLIGATORYJNA: statek do Wenecji, prze-
wodnicy lokalni, zestawy słuchawkowe, metro - 55 €/
os. (płatne u pilota w autokarze); opłata klimatyczna 
- 5 €/os. (płatne u pilota w autokarze).
FAKULTATYWNIE: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów - ok.35 €/os. (m.in. Muzea Watykańskie, 
kościoły, Campanile w Wenecji).
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel **/*** 1109 zł 1049 złCENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 3 noclegi w hotelu **/*** (1 nocleg w okolicach 

Rimini, 2 w okolicach Rzymu)
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje
• ubezpieczenie podróżne
• opiekę pilota
• zwiedzanie wg programu
• turystyczny fundusz gwarancyjny

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 01. 05. 05. 05.
2 29. 05. 02. 06.
3 20. 06. 24. 06.
4 14. 08. 18. 08.
5 04. 09. 08. 09.
6 02. 10. 06. 10.
7 07. 11. 11. 11.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 30. 04. 05. 05.
2 28. 05. 02. 06.
3 20. 06. 25. 06.
4 09. 07. 14. 07.
5 13. 08. 18. 08.
6 03. 09. 08. 09.
7 01. 10. 06. 10.
8 06. 11. 11. 11.

RZYM
Miasto siedmiu wzgórz, wieczne miasto, 
kolebka kultury... Plątanina wąskich uliczek 
wokół Panteonu, elegancka Piazza Navona, 
zachęca, aby bliżej poznać barok, a Bazyli-
ka św. Piotra jest celem podróży pielgrzy-
mów z całego świata. Zobacz jak wspaniałe 
miasto założyli Remus i Romulus.

WŁOCHY
Jeden z najważniejszych krajów na kultu-
rowej mapie Europy. To wyjątkowe miejsce, 
gdzie historia przypomina o sobie niemal 
na każdym kroku. 

liki św. Piotra i Grot Watykańskich z grobowcami pa-
pieży. Zwiedzanie Bazyliki św. Pawła za Murami. Czas 
wolny. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
5 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

Bezpieczeństwo – Zaufanie – Wysoka Jakość  •  Ponad 500 000 zadowolonych klientów!



cena od 1100 zł/os.
RIWIERA LIGURYJSKA 

Na północy Włoch obejmuje prawie 300 
kilometrów wybrzeża. Każda mała wioska 
lub miasto, ulokowane w malowniczym 
krajobrazie klifów i piaszczystych plaż. Nie 
brakuje tu spokojnych osad rybackich, które 
żyją w swoim rytmie, ani tętniących życiem 
miast z wieloma zabytkami starożytności. 

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel **/*** 1140 zł 1100 zł

TOSKANIA  WŁOCHY

Mediolan i Cinque Terre - LIGURIA  WŁOCHY PÓŁNOCNE

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

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 3 noclegi w hotelu *** (pokoje 2, 3-os.)
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje
• ubezpieczenie podróżne
• opiekę pilota
• zwiedzanie wg programu
• turystyczny fundusz gwarancyjny

TOSKANIA
Jej bogactwo i piękno zniewala niezależ-
nie od pory roku. Przyroda – od szczytów 
Alp Apuańskich po wydmy Maremmy, od 
dzikiej Lunigiany do idyllicznej Val d'Orcia 
– stanowi nie lada wyzwanie narracyjne. 
Do tego wszystkiego uroki winnic i kuchni 
sprawiają, ze podróż do Toskanii to nieza-
pomniana przygoda...

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os. 

hotel*** 1140 zł 1100 zł 

cena od 1100 zł/os.

DOPŁATA OBLIGATORYJNA: opłata klimatyczna 5 €/
os. (płatna u pilota), przewodnicy lokalni, zestawy słu-
chawkowe, komunikacja i wjazdy do miast - 55 €/os. 
(płatna u pilota). FAKULTATYWNIE: degustacja wina 
w Chianti, bilety wstępu m.in. kościoły, katedry i muru 
miejskie - Luca, Siena, Florencja, Pisa - ok. 45 €/os. 
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.
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DOPŁATY OBLIGATORYJNE: opłata klimatyczna 5 €/os., 
przewodnik lokalny po Mediolanie, zestawy słuchawkowe, 
komunikacja i wjazdy do miast, pociąg do Cinque Terre - 40 
€/os. (płatne u pilota). 
FAKULTATYWNIE: bilety wstępu do zwiedzanych obiek-
tów (m.in. La Scala i katedra w Mediolanie, rejs po jeziorze 
Garda, amfiteatr w Weronie) - ok. 35 €/os. (płatne u pilota).

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 3 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2, 3 osob.)
• 3 śniadania kontynentalne, 3 obia-

dokolacje
• opiekę pilota, rezydenta
• ubezpieczenie podróżne
• zwiedzanie według programu
• turystyczny fundusz gwarancyjny

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd przez 
Czechy i Austrię przyjazd do Włoch.
2 dzień: przyjazd do Werony, zwiedzanie miasta Romea 
i Julii - Arco dei Gavi - rzymski łuk triumfalny z I wieku 
i  bramą Borsarich, Piazza Bra ze słynnym rzymskim am-
fiteatrem z I wieku, Piazza dei Signori, wieża Torre dei 
Lamberti, dziedziniec domu Julii ze słynnym balkonem, 
obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd nad Jezioro Garda, wizyta 
w Sirmione. Spacer po zabytkowym centrum, nad któ-
rym góruje zamek Scaligerich. Rejs statkiem po jeziorze, 
przejazd na zwiedzanie i czas wolny w Malcesine - urokli-
we, średniowieczne miasteczko położone we wschodniej 
części Jeziora Garda. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do la Spezia, przejazd po-
ciągiem przez najczystszy region Wybrzeża Liguryjskiego - 
Cinque Terre do malowniczych miasteczek, usytuowanych 
na zboczach górskich - Riomaggiore, Manarola i Monte-
rosso. Czas wolny na kąpiel w kryształowo czystym morzu 
i plażowanie. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przyjazd do Me-
diolanu, światowej stolicy mody, zwiedzanie gotyckiej 
katedry z białego marmuru. Następnie ufortyfikowany 
Castello, Piazza della Scala z pomnikiem Leonarda da Vinci 
i stojący przy nim gmach najsłynniejszej sceny operowej 
la Scala. Elegancki pasaż handlowy zwany Galerią Wikto-
ra Emanuela II. Wyjazd w kierunku kraju, nocny przejazd 
przez Austrię i Włochy. 
6 dzień: powrót do kraju w godz. popołudniowych.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 30. 04. 05. 05.
2 28. 05. 02. 06.
3 20. 06. 25. 06.
4 13. 08. 18. 08.
5 03. 09. 08. 09.
6 01. 10. 06. 10.
7 06. 11. 11. 11.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 30. 04. 05. 05.
2 28. 05. 02. 06.
3 20. 06. 25. 06.
4 13. 08. 18. 08.
5 03. 09. 08. 09.
6 01. 10. 06. 10.
7 06. 11. 11. 11.

BIURO PODRÓŻY

Złote Godło QI 2018 
w kategorii QI Services - Usługi Najwyższej Jakości



cena od 1180 zł/os.

ALBANIA I MACEDONIA

RUMUNIA  TRANSYLWANIA

cena od 969 zł/os.
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CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem 
• 4 noclegi w hotelach **
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje
• opiekę pilota
• ubezpieczenie podróżne
•  turystyczny fundusz gwarancyjny

DOPŁATY OBLIGATORYJNE:
40 €/os. płatne u pilota (przewodnicy lokalni, taksa 
klimatyczna, zestaw słuchawkowy lub nagłaśniający).
DOPŁATY FAKULTATYWNE: Bilety wstępu do zwie-
dzanych obiektów - ok. 30 €/os. (płatne u pilota).

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowa-
cję, Węgry, Serbię.
2 dzień: przyjazd do Macedonii - zwiedzanie Skopje 
m.in.: zwiedzanie Starego i Nowego Miasta połączonych 
Kamiennym Mostem. Stara Čaršija - dawny turecki bazar 
położony u stóp wzgórza z twierdzą Kale. To orientalna w 
charakterze plątanina uliczek z warsztatami, meczetami i 
łaźniami oraz zabytkowymi zajazdami. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd i 
spacer po „macedońskim raju” - Kanionu Matka - najpięk-
niejszego w Macedonii, utworzonego na rzece Treska w po-
bliżu stolicy, Skopje. Rejs łódkami, zwiedzanie jaskini. Prze-
jazd do miejscowości Ochryda w Macedonii. Zakwaterowa-
nie w hotelu. Popołudnie przed kolacją można wykorzystać 
na kąpiel w Jeziorze Ochrydzkim. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Ochrydy: m.in. antyczny 
teatr, cerkiew św. Bogurodzicy Perivlepta z cennymi freskami 
oraz wzgórze Plaošnik. Dla chętnych wejście na mury Twierdzy 
cara Samuela górującej nad miastem. Widok na cerkiewkę św. 
Jovana Kaneo, usytuowaną na wysokim klifie ponad wodami 
jeziora. Rejs statkiem do monastyru św. Nauma. Rezerwat 

źródeł rzeki Czarny Drim, degustacja rakiji, sera i szynki. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
5 dzień: śniadanie, przejazd w kierunku Albanii. Spa-
cer po stolicy i największym mieście Albanii - Tiranie: Plac 
Skanderbega - największego bohatera narodowego Alba-
nii. Najstarszy zabytek stolicy - XVIII-w. meczet Ethnem 
Beya. Piramida (kiedyś mauzoleum Envera Hodży), Pałac 
Prezydencki i Kongresowy. Przejazd do Kruje, spacer po 
mieście zwanym albańskim Krakowem. Kruje malowniczo 
położone na wzgórzu, w którym urodził się Skanderbeg. 
Oryginalna albańska zabudowa i stary bazar, muzeum 
etnograficzne. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wy-
jazd w drogę powrotną do Polski.
7 dzień: powrót w godzinach wieczornych.

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel 1230 zł 1180 zł

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. 
2 dzień: przyjazd do Alba Iulia - twierdza Alba Karo-
lina, cerkiew, biblioteka, Sala Zjednoczenia, uniwersytet, 
renesansowy pałac. Przejazd do Sibiu - starówka, magistrat 
Stary Ratusz, most Kłamców, i schody Fingerling, plac Huep, 
kościół ewangelicki, prawosławna cerkiew metropolitalna, 
obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Sinaia - zwiedzanie 
pałacu Peles (w okresie weekendu majowego pałac jest 
nieczynny. W zamian zwiedzanie zamku Korwinów w Hu-
neadorze), następnie zwiedzanie zamku chłopskiego w 
Râşnov. Przejazd do Brasova - rynek wraz z ratuszem, Cer-
kiew prawosławna, mury miejskie kościół św. Bartłomieja, 
Czarny Kościół. Obiadokolacja, nocleg. 
4 dzień: śniadanie. Bran - zwiedzanie XIV w Białego 
Zamku - zamek Drakuli. Przejazd do Sighisoara - Wieża 
Zegarowa, Kościół na Wzgórzu, kościół klasztorny, schody 
szkolne, dom Drakuli, mury i baszty obronne, obiadokolacja, 
nocleg.
5 dzień: śniadanie. Târgu Mureş - twierdza miejska, ko-
ściół unitariański, katedra katolicka i prawosławna, wybrane 

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 3 noclegi w hotelu **/*** (pokoje z łazienkami)
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje
• opiekę pilota
• ubezpieczenie podróżne
• turystyczny fundusz gwarancyjny

secesyjne obiekty: magistrat, Pałac Kultury; zwiedzanie 
kopalni soli w Turdzie. Wyjazd w drogę powrotną. 
6 dzień: powrót w godzinach porannych.

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel **/*** 1009 zł 969 zł

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 120 RON/os (opłata za 
zwiedzanie miasta, zestawy słuchawkowe lub system 
nagłaśniający, opłata klimatyczna i administracyjna). 
FAKULTATYWNIE: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów oraz lokalni przewodnicy ok. 200 RON/os. 
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 29. 04. 05. 05.
2 19. 06. 25. 06.
3 12. 08. 18. 08.
4 02. 09. 08. 09.
5 30. 09. 06. 10.
6 05. 11. 11. 11.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 30. 04. 05. 05.
2 28. 05. 02. 06.
3 20. 06. 25. 06.
4 09. 07. 14. 07.
5 13. 08. 18. 08.
6 03. 09. 08. 09.
7 01. 10. 06. 10.

RUMUNIA
Transylwania kojarzona jest z zamczyska-
mi, duchami i wampirami... ale to także 
wysokie góry, piękne krajobrazy, a także 
najlepiej zachowane średniowieczne mia-
sta Europy. Wielonarodowe dziedzictwo 
kulturowe Siedmiogrodu jest widoczne 
w strojach ludowych, architekturze, kuch-
ni, muzyce i festiwalach. Znakiem rozpo-
znawczym Transylwanii są wina i wyszuka-
ne trunki: palinca, horinca i Rachie. 

ALBANIA I MACEDONIA
Dla wielu podróżników jest to kwintesen-
cja Bałkanów. Śródziemnomorskie słoń-
ce i plaże Adriatyku, osmańskie twierdze 
i bizantyjskie cerkwie, zabytkowe meczety 
i starożytne ruiny oraz dzikie i niedostępne 
góry. Jeśli kogoś gna w świat chęć przeży-
cia niezapomnianej przygody i doświad-
czenia czegoś wyjątkowego, ten odnajdzie 
w Krainie Orłów swoje podróżnicze eldorado.

Dołącz do nas na Facebook'u!:   facebook.com/INDEXPOLSKA



cena od 489 zł/os.

  PRAGA

  MORAWY POŁUDNIOWE

cena od 549 zł/os.
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Pragi. 
Zwiedzanie Starego Miasta: Kościół św. Mikołaja, Pałac Golz-
-Kińskych, Gotycki Kościół Marii Panny, Pomnik Jana Husa. 
Karolinum - pierwszy Uniwersytet w Europie Środkowej. 
Przejście Drogą Królewską pod Bramę Prochową. Czas wol-
ny; nocleg.
2 dzień: śniadanie. Zwiedzanie miasta: Klasztor na 
Strachowie, Loreta z kopią domu Marii Panny i Kościołem 
Narodzenia Chrystusa, plac Hradczański - uroczysta odprawa 
warty przed Pałacem Prezydenckim, Katedra św. Wita, Za-
mek Królewski, Złota Uliczka, wieża Dalibora; Mała Strana; 
ogrody Wallensteina. Kościół św. Mikołaja, most Karola. Czas 
wolny. Nocleg.
3 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Starego Miasta. Spacer 
po dzielnicy żydowskiej: cmentarz, Ratusz i Synagoga. Zwie-
dzanie Nowego Miasta, spacer po Placu Wacława, Muzeum 
Narodowe, U Fleku, rejs statkiem po Wełtawie (fakultatyw-
nie). Czas wolny. Wyjazd do Polski.
Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/rannych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 2 noclegi (hotel lub Pensjonat **/***  

- pokoje z łazienkami lub typu studio)
• 2 śniadania
• ubezpieczenie podróżne
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota

cena  
1 miejsca: 

pokój  
3 os. 

pokój  
2 os.

hotel 
w Pradze 579 zł 609 zł 

hotel  
pod Pragą 549 zł 579 zł

Fakultatywnie: 2 obiadokolacje - 65 zł

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 tak-
że zamiłowanie jej mieszkańców i tych, 
którzy do niej przybywają, do najlepszego 
napoju o barwie bursztynu.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z miejsca zbiórki wg rozkładu jazdy. 
Przejazd do miejscowości Kromeriż - jedno z najpiękniej-
szych miast Republiki Czeskiej - rynek, kompleks pałaco-
wo-ogrodowy z Pałacem biskupim. Przejazd na Moravski 
Kras - najwspanialszy region krasowy w środkowej Europie. 
Na całym terenie znajduje się więcej niż 1100 jaskiń, z któ-
rych cztery udostępnione są dla zwiedzających. Śniadanie. 
Zwiedzanie jednej z jaskiń. Spacer do przepaści Macocha. 
Przejazd do Brna - krótkie zwiedzanie miasta: Stary Ratusz, 
„brneński smok”, klasztor Kapucynów z kryptą, Katedra Św. 
Piotra i Pawła, Twierdza Spilberk - więzienie narodów. Prze-
jazd do hotelu, nocleg.
2 dzień: śniadanie. Przejazd do Lednic zwiedzanie let-
niej rezydencji Lichtensteinów - spacer po ogrodach francu-
skich do Minaretu. Przejazd do Valtice - spacer po mieście: 
rynek, rezydencja Lichtensteinów. Obydwa zamki zwane 
Lednicko-Valtickim areałem są wpisane na światową listę 
zabytków UNESCO. Przejazd do Mikulova - małego winnego 
raju. Spacer po mieście: Zamek, Synagoga, Święte Wzgórze 
z którego roztacza się przepiękna panorama na Mikulov i 
morawskie winnice. Zwiedzanie jednej z morawskich miej-
scowości słynących z uprawy winorośli i produkcji młodego 
wina. Powrót do hotelu, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Vra-
nova nad rzeką Dyją - zwiedzanie Zamku górującego 
nad miastem, który jest jednym z najciekawszych świeckich 
budowli barokowych Europy Środkowej. Rejs stateczkiem po 
Zalewie Dyji do miejscowości Bitov. Przejazd od miejscowo-
ści Jaromierzyce nad Rokitną, gdzie znajduje się naro-
dowy zabytek kultury, jeden z najcenniejszych barokowych 
kompleksów pałacowych w Europie środkowej. Przejazd do 

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 2 noclegi (hotel***), 2 śniadania
• ubezpieczenie podróżne
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota

cena  
1 miejsca: 

pokój  
3 os. 

pokój  
2 os.

hotel ** 489 zł 519 zł 

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 400 CZK/os. - opłata 
za przewodnika, zestawy słuchawkowe lub system 
nagłaśniający, opłata klimatyczna i administracyjna.
FAKULTATYWNIE: BILETY WSTĘPU ok 1300 CZK – 
szczegóły na www.indexpolska.com.pl; 
dopłata do 2 obiadokolacji +110 zł. 
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

Ołomuńca - spacer po mieście, Rynek z Ratuszem i zega-
rem wnękowym. Czas wolny. Wyjazd w drogę powrotną.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 02. 05. 04. 05.
2 24. 05. 26. 05.
3 20. 06. 22. 06.
4 15. 08. 17. 08.
5 13. 09. 15. 09.
6 12. 10. 14. 10.
7 09. 11. 11. 11.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 02. 05. 04. 05.
2 24. 05. 26. 05.
3 20. 06. 22. 06.
4 15. 08. 17. 08.
5 13. 09. 15. 09.
6 12. 10. 14. 10.
7 09. 11. 11. 11.

MORAWY POŁUDNIOWE
Pagórki podzielone winnicami, kolorowe 
wsie i miasteczka wciąż pełne żywych tra-
dycji, rozbrzmiewające tradycyjna muzyka 
wygrywana na cymbałach i skrzypcach, sku-
piska wyszukanych architektonicznie, piwni-
czek winnych, bielonych i ozdobionych kolo-
rowym ornamentem, skrywających głęboko 
w ziemi płynne skarby - oto one!

FAKULTATYWNIE: bilety wstępu do zwiadzanych obiek-
tów, rejs po Wełtawie ok. 900 CZK. 
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 400 CZK - opłata za 
zwiedzanie miasta, zestawy słuchawkowe lub system 
nagłaśniający, opłata klimatyczna i administracyjna.

BIURO PODRÓŻYDziałamy dla Was od 1994 roku!      To już 25 LAT !



cena od 599 zł/os.

BUDAPESZT + SZENTENDRE  

BUDAPESZT Z ZAKOLEM DUNAJU

cena od 679 zł/os.
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cena  
1 miejsca: 

pokój  
3 os. 

pokój  
2 os.

hotel *** 679 zł 739 zł 

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do Buda-
pesztu w godz. popołudniowych, zwiedzanie miasta - Plac 
Bohaterów, Park Miejski, Zamek Vajdahunyad, Szechenyi 
Fürdo (z zewnątrz) - jeden z największych w Europie kom-
pleksów basenowych. Przejazd autokarem 2,5 km aleją An-
drassiego - najbardziej reprezentacyjną ulicą miasta - opera, 
Instytut Goethego, Pałac Dreschlera, Plac Oktogon. Przejazd 
pod Parlament, spacer do Bazyliki św. Stefana - największa 
świątynia Budapesztu. Następnie spacer do placu Vörösmar-
ty - czas wolny na Vaci utca - najbardziej reprezentacyjnym 
deptaku miasta z mnóstwem straganów z pamiątkami i 
zabytkową halą targową Vásárcsarnok, zakwaterowanie w 
hotelu, nocleg.
2 dzień: śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta - Wzgó-
rze Zamkowe, Kościół Koronacyjny króla Macieja pw. NMP, 
Baszta Rybacka. Zamek Królewski - trzykrotnie niszczony 
i odbudowywany. Przejazd na Wzgórze Gellerta, z którego 
roztacza się przepiękny widok - Cytadela, mosty na Dunaju. 
Czas wolny na deptaku Vaci, wieczorny rejs po Dunaju - fa-
kultatywnie, nocleg.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację 
do Budapesztu. Zwiedzanie miasta: Plac Bohaterów - najpięk-
niejszy plac stolicy, Park Miejski, Zamek Vajdahunyad - bajkowa 
budowla nad brzegiem jeziora, Szechenyi Fürdo - kompleks ba-
senowy, dzielnica ambasad, przejazd autokarem aleją Andras-
siego - najbardziej reprezentacyjną ulicą miasta - Opera, Instytut 
Goethego, Pałac Dreschlera, Plac Oktogon. Parlament, spacer do 
placu Vörösmarty, Bazylika św. Stefana - największa świątynia 
Budapesztu, przejazd do hotelu. Czas wolny. Nocleg.
2 dzień: śniadanie. Zwiedzanie: wzgórze zamkowe, kościół 
koronacyjny króla Macieja pw. NMP, Baszta Rybacka. Stare 
kamieniczki Budy, Zamek Królewski - trzykrotnie niszczony 
i odbudowywany. Przejazd na Wzgórze Gellerta, z którego 
roztacza się przepiękny widok - Cytadela, mosty na Dunaju. 
Czas wolny na Vaci utca - najbardziej reprezentacyjny deptak 
miasta z mnóstwem straganów z pamiątkami i zabytkową 
halą targową Vásárcsarnok, powrót do hotelu, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Wykwaterowanie, możliwość skorzy-
stania z basenów termalnych (ok. 3 godz.), dalsze zwiedza-
nie Budapesztu. Przejazd do Szentendre - malowniczego 

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

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 2 noclegi , 2 śniadania (w formie bufetu)
• ubezpieczenie podróżne
• opiekę pilota
• zwiedzanie wg programu
• turystyczny fundusz gwarancyjny

cena  
1 miejsca: 

pokój  
3 os. 

pokój  
2 os.

hotel *** 599 zł 629 zł 
Fakultatywnie: 2 obiadokolacje +100 zł, 1 obk. +50 zł

OPŁATA OBLIGATORYJNA: 5000 HUF - opłata za 
zwiedzanie miasta, zestawy słuchawkowe lub system 
nagłaśniający, opłata klimatyczna i administracyjna - 
płatne u pilota.
FAKULTATYWNIE: Wieczór Węgierski All inclu-
isve + 120 zł, bilety wstępu do zwiedzanych obiek-
tów, rejs po Dunaju ok. 7000 HUF (+ baseny termalne 
ok. 6600 HUF).
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

WIECZÓR 
WĘGIERSKI 
All incluisve 

+ 120 zł

OPŁATA OBLIGATORYJNA: 5000 HUF - opłata za 
zwiedzanie miasta, zestawy słuchawkowe lub system 
nagłaśniający, opłata klimatyczna i administracyjna.
FAKULTATYWNIE: 
Wieczór Węgierski All incluisve + 110 zł
2 obiadokolacje +120 zł, bilety  wstępu - ok.  8000 HUF. 
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

miasteczka położonego na zboczach 
naddunajskich wzgórz. Spacer po centrum 

oraz zwiedzanie jedynego w Europie Muzeum 
Marcepanu Wyjazd do Polski. 
Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/rannych.

3 dzień: śniadanie, przejazd do Szentendre. Spa-
cer po centrum oraz zwiedzanie jedynego w Europie 
Muzeum Marcepanu. Przejazd do Wyszehradu daw-
nej rezydencji królewskiej, zwiedzanie Twierdzy z pięk-
ną panoramą Zakola Dunaju. Przejazd do Esztergomu 
- kolebki państwowości węgierskiej, zwiedzanie naj-
większej na Węgrzech Bazyliki oraz Zamku Królewskie-
go Arpadów - z zewnątrz. Wyjazd w drogę powrotną 
w godzinach popołudniowych. Przyjazd do Polski w 
godzinach nocnych lub rannych dnia następnego.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 02. 05. 04. 05.
2 24. 05. 26. 05.
3 20. 06. 22. 06.
4 15. 08. 17. 08.
5 13. 09. 15. 09.
6 12. 10. 14. 10.
7 09. 11. 11. 11.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 02. 05. 04. 05.
2 24. 05. 26. 05.
3 20. 06. 22. 06.
4 15. 08. 17. 08.
5 13. 09. 15. 09.
6 12. 10. 14. 10.
7 09. 11. 11. 11.

Czy wiecie że...
Budapeszt dzięki gorącym źródłom, za-
miast zgiełku oferuje relaks i wytchnienie. 
Działa tu bowiem prawie 50 kąpielisk za-
silanych naturalnymi gorącymi źródłami 
mineralnymi. Każdy znajdzie tu coś dla sie-
bie zarówno miłośnik antyku, jak i Orientu, 
pełnej temperamentu kultury węgierskiej 
i cesarsko-królewskiej elegancji...

BUDAPESZT
Miasto dziesięciu wzgórz, często nazywane 
„Perłą Dunaju”. Jest miastem, gdzie na każ-
dym kroku spotyka się coś zaskakującego: 
zabytki o wielowiekowej historii, gwarne 
bulwary, romantyczne zaułki, eleganckie 
restauracje, nastrojowe winiarnie, kafejki 
i cukiernie.

Bezpieczeństwo – Zaufanie – Wysoka Jakość  •  Ponad 500 000 zadowolonych klientów!



WIEDEŃ I BRATYSŁAWA
Łączy je „modra wstęga Dunaju”. Zapra-
szamy do zwiedzenia i porównania tych 
dwóch stolic. Obraz statecznego Wiednia, 
pełnego historycznych zabytków widoczny 
jest w każdym punkcie tego miasta. Tych, 
którzy jednak pragną poznać coś nowego 
zapraszamy do Bratysławy, która nie zosta-
ła jeszcze odkryta przez masową turystykę.

WILNO 
To dziś prawdziwa metropolia ze wspania-
łymi zabytkami, sanktuarium Matki Boskiej 
Ostrobramskiej, imponującym zabytkowym 
kompleksem uniwersytetu, uroczymi zauł-
kami, malowniczą Wilią - należące bez wąt-
pienia do najpiękniejszych miast świata.

cena od 559 zł/os.

BRATYSŁAWA + WIEDEŃ

TROKI + WILNO

cena od 499 zł/os.

11

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Sło-
wację. Zwiedzanie Bratysławy - zamek Hrad, Katedra 
świętego Marcina, Stare Miasto, ulica Michalska i wieża 
Michalska. Rynek Hlavne namesti z fontanną Rolanda, stary 
ratusz, pałac Mirbachov, pałac prymasowski, Hviezdoslavovo 
namestie, teatr. Czas wolny. Nocleg.
2 dzień: śniadanie, zwiedzanie Wiednia: Ringstrasse, Par-
lament, Ratusz, Plac Marii Teresy, Hofburg - rezydencja Habsbur-
gów, Ulica Graben z kościołem św Piotra, Katedra św. Szczepana, 
Kärntnerstrasse - bulwar, opera. Czas wolny. Nocleg.
3 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Wiednia: Kahlenberg, 
panorama miasta, Schönnbrunn - rezydencja Habsburgów, 
spacer po parku: Glorietta, ruiny rzymskie, fontanna Neptu-
na, czas wolny na pamiątkowe zdjęcia. Przejazd na Prater. 
Czas wolny. Wyjazd do Polski. Przyjazd do Polski w godzi-
nach nocnych lub rannych dnia następnego.

ZAKWATEROWANIE: 
Oekotel - hotel o standardzie** położony pod Wiedniem, 
posiada pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienkami i TV lub inny 
hotel** na przedmieściach Wiednia.
Hotel** w Czechach - hotel, położony w Czechach, posiada 
pokoje z łazienkami oraz studia (na 2 pokoje wspólna łazien-
ka), np. hotel*** Krystal w Hodoninie.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Wilna. 
2 dzień: zwiedzanie miasta - cmentarz na Rossie, pano-
rama miasta ze Wzgórza Trzech Krzyży. Spacer po Starym 
Mieście wpisanym na Listę UNESCO. Nocleg.
3 dzień: śniadanie. Dalsze zwiedzanie Wilna - plac Kate-
dralny z archikatedrą wileńską, pomnik Giedymina - założy-
ciela Wilna i Trok, Zamek Górny z basztą Giedymina, rynek 
Starego Miasta, ratusz, pomnik Adama Mickiewicza, kościół 
św. Anny, kościół Bernardynów, kościół św. Jana, kościół św. 
Kazimierza. Zwiedzanie - kaplica w Ostrej Bramie ze słyn-
nym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, Muzeum Ada-
ma Mickiewicza, kościół św. Piotra i Pawła, archikatedra św. 
Stanisława, Uniwersytet Wileński, kościół św. Teresy, cerkiew 
Świętego Ducha. Czas wolny. Nocleg. 
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Trok 
- zwiedzanie średniowiecznego zamku mającego opinię 
najbardziej fotogenicznego zamku w krajach nadbałtyckich. 
Czas wolny. Wyjazd do Polski.
5 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/ran-
nych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 2 noclegi (hotel ubl pensjonat **/***  

(pokoje z łazienką lub typu studio)
• 2 śniadania
• ubezpieczenie podróżne
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota
• turystyczny fundusz gwarancyjny

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 2 noclegi w hotelu **/***
• 2 śniadania
• ubezpieczenie podróżne
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota

cena  
1 miejsca: 

pokój  
3 os. 

pokój  
2 os.

Oekotel** 
w Wiedniu 649 zł 679 zł

hotel**   
w Czechach 499 zł 529 zł 

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

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 15 € - opłata za przewodnika, 
zestawy słuchawkowe lub system nagłaśniający, opłata 
klimatyczna i administracyjna. 
FAKULTATYWNIE: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
ok. 35 €/os.
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 15 € - opłata za prze-
wodnika, zestawy słuchawkowe lub system nagła-
śniający, opłata klimatyczna i administracyjna. 
FAKULTATYWNIE: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów ok. 25 €/os.
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os. 

pokój  
3 os.

hotel **/*** 589 zł 559 zł
Fakultatywnie: 2 obiadokolacje - 90 zł

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 02. 05. 04. 05.
2 24. 05. 26. 05.
3 20. 06. 22. 06.
4 15. 08. 17. 08.
5 13. 09. 15. 09.
6 12. 10. 14. 10.
7 09. 11. 11. 11.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 01. 05. 04. 05.
2 23. 05. 26. 05.
3 19. 06. 22. 06.
4 14. 08. 17. 08.
5 12. 09. 15. 09.
6 11. 10. 14. 10.
7 08. 11. 11. 11.

BIURO PODRÓŻY

Złote Godło QI 2018 
w kategorii QI Services - Usługi Najwyższej Jakości



cena od 749 zł/os.

LWÓW + ZAMKI ZŁOTEJ PODKOWY

ZAMKI BAWARSKIE  

cena od 550 zł/os.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd nocny przez 
Niemcy do Monachium.
2 dzień: zwiedzanie Monachium: Park Olimpijski, 
wjazd na Olympiaturm - wieżę olimpijską, zwiedzanie mo-
nachijskiej starówki, wizyta m.in. w słynnym Frauenkirche 
– Kościele Mariackim, Kolumna Mariacka, Nowy i Stary 
Ratusz, Odeonsplatz - miejsce puczu hitlerowskiego, Kościół 
Teatynów, Rezydencja Książąt i Królów Bawarskich, gmach 
Bawarskiej Opery Narodowej, najbardziej znana piwiarnia 
na świecie - Hofbräuhaus, czas wolny na monachijskiej sta-
rówce. Zwiedzanie Muzeum BMW. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd do zamków - Neuschwen-
stein- inspiracja dla twórców bajkowego pałacu Walta Di-
sneya, Hohenschwangau - odbudowanego po zniszczeniach 
z okresu wojen napoleońskich przez ojca Ludwika - Maksymi-
liana II.Przejazd do niewielkiej miejscowość Reutte w austriac-
kich Alpach, gdzie znajduje się - najdłuższy wiszący most 
świata - Highline 179. Spacer przez most łączący ze sobą ruiny 
zamku Ehrenberg i fort Claudia. Obiadokolacja. Nocleg. 
4 dzień: śniadanie. Przejazd do Garmish Partenkirschen 
- panorama Alp, obiekty olimpijskie, dla chętnych wjazd ko-

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 30 €/os. (opłata za przewodni-
ka, zestawy słuchawkowe lub system nagłaśniający, opłata 
klimatyczna i administracyjna) płatne u pilota. 
DOPŁATY FAKULTATYWNE: Bilety wstępu ok. 85 €/os. 
(w tym bilet na Zugspitze - ok. 43,5 €/os.) - płatne u pilota.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 2 noclegi w pensjonacie (pokoje z łazienkami)
• 2 śniadania
• ubezpieczenie podróżne
• opiekę pilota
• zwiedzanie wg programu
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PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. 
2 dzień: przyjazd do Lwowa. Zwiedzanie miasta - rynek, 
Ratusz Lwowski, cztery Empirowe studnie, cerkiew Wołoska 
ze słynną wieżą Korniaktowską, kościół Dominikanów, ka-
tedra Ormiańska. Stara prochownia, klasztor Karmelitów, 
pałac biskupi, pałac hrabiny Potockiej. Czas wolny. Nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd i zwiedzanie zamków Złotej 
Podkowy: Olesko - miejsce narodzin Jana III Sobieskiego, 
bogata ekspozycja obrazów, rzeźb, przedmiotów sztuki 
użytkowej; Podhorce - zamkowy kompleks obronny - re-
zydencja rodów Koniecpolskich, Rzewuskich, Sanguszków; 
Złoczów - rezydencja Jana III Sobieskiego, Chiński Pałac. 
Czas wolny. Nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie Lwo-
wa cmentarz Łyczakowski (mogiły m.in. M. Konopnickiej, 
G. Zapolskiej ) i Orląt Lwowskich, wały Hetmańskie. Wyjazd 
do Polski. Powrót w godzinach nocnych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 2 noclegi (hotel *** - pokoje 2, 3 os. z łazienkami)
• 2 śniadania
• ubezpieczenie podróżne
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota

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

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 550 UAH (opłata za 
przewodnika, zestawy słuchawkowe lub system 
nagłaśniający, opłata klimatyczna i administracyjna) 
płatne u pilota. 
FAKULTATYWNIE: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów ok. 300 UAH.

lejką na najwyższy szczyt Alp Bawarskich - Zugspitze 
(2962 m n.p.m.) Przejazd do Linderhof - Zwiedzanie 
Zamku Ludwika II - jednego z trzech zamków króla Lu-
dwika II. Spacer wśród fontann ogrodami królewskimi 
do pobliskiej sztucznej jaskini zbudowanej specjalnie 
na życzenie króla, zwiedzanie kapliczek (Marokań-
skiej i Mauretańskiej). Przejazd do Ettal – jednego z 
najstarszych miejsc pielgrzymkowych w Niemczech, 
możliwość zakupu miejscowych wyrobów winiarskich 
i piwowarskich oraz wyśmienitych likierów Ettaler Klo-
sterlikör. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych. 
5 dzień: przyjazd do Polski.

cena  
1 miejsca: 

pokój  
3 os. 

pokój  
2 os.

hotel *** 550 zł 590 zł 
Fakultatywnie:  2 obiadokolacje + 80 zł

cena  
1 miejsca: 

pokój  
3 os. 

pokój  
2 os.

hotel ** 749 zł 799 zł 

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 01. 05. 04. 05.
2 23. 05. 26. 05.
3 19. 06. 22. 06.
4 14. 08. 17. 08.
5 12. 09. 15. 09.
6 11. 10. 14. 10.
7 08. 11. 11. 11.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 01. 05. 05. 05.
2 29. 05. 02. 06.
3 20. 06. 24. 06.
4 14. 08. 18. 08.
5 04. 09. 08. 09.
6 02. 10. 06. 10.
7 07. 11. 11. 11.

BAWARIA
Urzeka turystów zabytkowymi miastami, 
stolicą Monachium – „światową metropo-
lią o wielkim sercu”, baśniowymi zamka-
mi i alpejskimi wioskami, stanowi także 
w potocznym odczuciu kwintesencję Nie-
miec: mężczyźni z kuflami piwa, w krótkich 
spodenkach, kapusta i kiełbaski czy krowy 
z dzwoneczkami.

LWÓW 
To miasto, w którym na każdym kroku na-
tknąć się można na ślady dawnej polskości, 
a język polski w swej szczególnej odmia-
nie, jaką jest gwara lwowska, jest wciąż w 
powszechnym użyciu. O tym, że znany slo-
gan „Nie ma jak Lwów” jest wciąż aktualny 
przekonują liczne rzesze naszych rodaków 
pragnących odwiedzić miejsce znane do-
tąd tylko z podręczników historii.

Dołącz do nas na Facebook'u!:   facebook.com/INDEXPOLSKA



POCZDAM, CHARLOTTENBURG LUB TROPICAL ISLAND  BERLIN  

  SZWAJCARIA SAKSOŃSKA

PROGRAM:
1 dzień: Wyjazd wg rozkłądu jazdy. Przyjazd do Berlina. 
Zwiedzanie Berlina Wschodniego. Dzielnica rządowa z parla-
mentem niemieckim- Reichstagiem ora plac miasta- Gendar-
menmarkt. Zwiedzanie traktu spacerowego Unter den Linden 
z budynkiem Uniwersytetu Humboldta i Opery Berlińskiej oraz 
Neue Wache oraz katolicką katedrę św. Jadwigi. Najstarsza 
część miasta- Nikolaiviertel, a także Alexanderplatz. Zwiedza-
nie katedry berlińskiej - protestanckiego kościoła z przełomu 
XIX i XX wieku. Muzeum Pergamonu (skrzydło południowe z 
Bramą Targową z Miletu z Bramą Isztar i Muzeum sztuki Islam-
skiej). Nocleg w Hotelu Ibis Budget.
2 dzień: po śniadaniu wyjazd z hotelu. Wyjazd do Berlina 
Zachodniego. Przejazd ulicą Ku’damm nazywaną berlińskimi 
Polami Elizejskimi z KaDeWe - słynnym domem towarowym. 
Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma,  rejs po Szprewie, Potsda-
mer Platz, Panorama Punkt-taras widokowy na który wjeżdża 
najszybsza w Europie winda, Mur Berliński. Zobaczymy Check-
point Charlie - najsłynniejsze przejście graniczne oraz East Side 
Gallery - jeden z niewielu zachowanych kawałków wewnętrz-
nego odcinka Muru Berlińskiego. Nocleg w Hotelu Ibis Budget.
3 dzień: po śniadaniu przejazd do Tropical Island lub zwie-
dzanie Poczdamu.Tropical Island to największy tropikalny 
park rozrywki w Europie. Jest tam  lśniąco biała piaszczysta 
plaża, największy na świecie las tropikalny pod dachem oraz 
lazurowa laguna. Zamiast Tropical Island przejazd do Zamku 
Charlottenburg. W Starym Pałacu zwiedzimy komnaty królew-
skie. Następnie przejazd do Poczdamu. Brama Brandenburska, 
pałac Fryderyka II - Sansoucci, Cecilienhof, gdzie podpisana 
została konferencja pokojowa kończąca II wojnę światową. 
Powrót do Berlina. Czas wolny. Wyjazd do kraju w godzinach 
wieczornych.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd według rozkładu jazdy. Przejazd auto-
karem w kierunku Niemiec. Przejazd do Miśni - zwiedzanie 
manufaktury pierwszej europejskiej porcelany - zakład zało-
żony w 1710 r. funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Przejazd do 
Drezna zwanego Florencją nad Łabą po drodze przystanek w 
Moritzburgu - spacer wokół zamku. Drezno - spacer ulica-
mi zabytkowego centrum: Barokowy Pałac Zwinger i Galeria 
Malarstwa - jedna z najcenniejszych na świecie, Katedra w 
której pochowano członków Rodu Wettynów, Residenzschloss 
- dawna siedziba Rodu Wettynów z zewnątrz, plac Teatralny i 
budynek Opery Drezdeńskiej. Czas wolny. Przejazd do hotelu 
po stronie Czeskiej, obiadokolacja, nocleg
2 dzień: śniadanie, przejazd do Stolpen - zamek związany 
z historią hrabiny Cosel, która była więziona w Stolpen przez 
49 lat. Następnie przejazd przez malowniczy region Szwaj-
carii Saksońskiej.  Przejazd do rezerwatu Bastei, pokonamy 
Schwedenlöcher, czyli labirynt 900 schodów. Przejazd do 
Königstein. Spacer po murach twierdzy wznoszących się 250 
m ponad Łabą. Powrót do hotelu, nocleg.
3 dzień: śniadanie, dalsze zwiedzanie Drezna. Objazd 
autokarem: m.in. okolice starego miasta, ratusz z figurą Ra-
thausmann, Szklana Manufaktura Volkswagena, dzielnica Bla-
sewitz, z zabudową willową z okresu przed II Wojną Światową, 
panorama Łaby z trzema zameczkami - Albrechtsberg, Eckberg 
i Villa Stockhausen, dzielnica Neustadt, Pfunds Molkerei - „naj-
piękniejszy sklep mleczarski świata”, pomnik "Złotego Jeźdźca", 
Plac Albrechta. Przejazd do Pillnitz, dzielnicy Drezna w której 
znajdują się bliźniacze gmachy Wasserpalais i Bergpalais. 
Zwiedzanie najsłynniejszych drezdeńskich muzeów zlokalizo-
wanych w gmachu Zwinger: Galeria Malarstwa Starych Mi-
strzów. Największe na świecie zbiory porcelany zgromadzone 

przez Augusta Mocnego i Salon Matematyczno-Fizyczny 
- jedno z najstarszych naukowo - technicznych muzeów. 
Wyjazd w drogę powrotną. Powrót w godz. nocnych. 

BERLIN
To metropolia kultury i nowych trendów. 
Niepowtarzalną, fascynującą atmosferę 
tego miasta, tworzą renomowane muzea, 
galerie sztuki, teatry, imprezy kulturalne, 
zasługujące na miano wydarzeń świato-
wej kultury, a także zaskakująca subkul-
tura z  jej legendarnym życiem nocnym. 
Czarującą atmosferę Poczdamu, leżącego 
vis-á-vis Berlina, najlepiej poznać podczas 
zwiedzania, zaliczanych do UNESCO, prze-
pięknych pałaców rezydencji Sanssouci.

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

(nowoczesny hotel na przedmieściach, pokoje 
1-2 os., wyposażone w łóżka, łazienkę, stolik oraz TV)

• 2 śniadania
• ubezpieczenie podróżne
• opiekę pilota
• zwiedzanie wg programu

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 15 € - opłata za zwie-
dzanie miasta, zestawy słuchawkowe lub system 
nagłaśniający, opłata klimatyczna i administracyjna. 
FAKULTATYWNIE: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów ok. 70 €/os. w tym Tropical Island.

cena 1 miejsca: pokój 2 os.

hotel **/*** 699 zł 
Fakultatywnie: 2 obiadokolacje - 130 zł

SZWAJCARIA SAKSOŃSKA
Położona nad Łabą, kraina wzgórz, lasów i 
skał o niesamowitych kształtach. Jej wschod-
nia część, bardziej popularna wśród tury-
stów, należy do Czech, natomiast zachodnia 
do Niemiec.

cena od 699 zł/os.

cena od 529 zł/os.
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cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel **/*** 559 zł 529 zł

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 15 € - opłata za zwie-
dzanie miasta, zestawy słuchawkowe lub system 
nagłaśniający, opłata klimatyczna i administracyjna. 
FAKULTATYWNIE: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów ok. 40 €/os. 2 obiadokolacje +80 zł.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 2 noclegi  

(hotel **/*** pokoje 2, 3 os. z łazienkami)
• 2 śniadania
• ubezpieczenie podróżne
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 02. 05. 04. 05.
2 24. 05. 26. 05.
3 20. 06. 22. 06.
4 15. 08. 17. 08.
5 13. 09. 15. 09.
6 12. 10. 14. 10.
7 09. 11. 11. 11.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 02. 05. 04. 05.
2 24. 05. 26. 05.
3 20. 06. 22. 06.
4 15. 08. 17. 08.
5 13. 09. 15. 09.
6 12. 10. 14. 10.
7 09. 11. 11. 11.

BIURO PODRÓŻYDziałamy dla Was od 1994 roku!      To już 25 LAT !



SZTOKHOLM  RYGA, WILNO  promem

KOPENHAGA  + OSLO  promem

cena od 989 zł/os.

cena od 879 zł/os.

PROGRAM:
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Niem-
cy do Rostocku.
2 dzień Rostock - zaokrętowanie w Rostocku na prom 
do Gedser (rejs trwa ok. 2 godz.). Przejazd na wyspę 
Mønsłynącej z bajecznie białych kredowych klifów. Jeden 
z najpiękniejszych zakątków nad Morzem Bałtyckim - Mons 
Klint. Postój przy GeoCenter oraz zejście na plażę – pokona-
nie ponad 400 schodów. Przejazd do Kopenhagi. Kopenha-
ga - spacer koło Pałacu Królewskiego Amalienborg, przez 
cytadelę Kastelet, malowniczo położony kościół i młyn. 
Pomnik Syrenki Kopenhaskiej stanowiący symbol miasta. 
Zaokrętowanie na prom do Oslo. Nocleg na promie.
3 dzień Śniadanie na promie. Wpłynięcie promem przez 
Oslofjord do stolicy Norwegi. Oslo wita przyjezdnych „lo-
dowcowym” budynkiem Opery swoją kameralną atmosferą 
przyjaznej stolicy. Na trasie zwiedzania - Katedra w Oslo, Ra-
tusz - miejsce wręczania Nagrody Nobla, Twierdza Akershus. 
Przejazd na wyspę muzeów – zwiedzanie muzeum Kontiki 

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z Polski.
2 dzień: w godzinach rannych przyjazd do Rygi. Zwie-
dzanie - Stare Miasto - kościół św. Piotra, Dom Bractwa Czar-
nogłowych, Ratusz, protestancka katedra NMP (największy 
kościół w krajach bałtyckich), plac Katedralny, zespół śre-
dniowiecznych kamieniczek - Trzej Bracia, Mała i Wielka 
Gildia Kupiecka, Parlament - dawny budynek rycerstwa inf-
lanckiego, fragmenty murów obronnych z Basztą Prochową. 
Zaokrętowanie na prom z Rygi do Sztokholmu. Nocny rejs do 
Sztokholmu, Nocleg na statku.
3 dzień: śniadanie w restauracji bufetowej. O godz.10.30 
przypłynięcie do portu w Sztokholmie. Wyjazd z centrum 
Sztokholmu - stolicy Szwecji. Zwiedzanie miasta - Gamla 
Stan (Stare miasto), spacer wąskimi, brukowanymi uliczka-
mi, następnie Stortorget - plac główny, gmach giełdy - Bo-
sen, w którym odbywają się spotkania Akademii Szwedz-
kiej, decydującej o przyznaniu literackiej Nagrody Nobla. 
Storkyrkan - katedra gotycką najstarsza budowla na Starym 
Mieście. Kungliga Slottet - Pałac Królewski wzniesiony na 
miejscu twierdzy Trzy Korony. Czas wolny. Zaokrętowanie 

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 30 €/os. płatna u pilota 
(zestaw słuchawkowy lub nagłaśniający, realizacja 
programu, opłaty klimatyczne i administracyjne); 
DOPŁATY FAKULTATYWNE: Bilety wstępu do zwie-
dzanych obiektów - ok. 360 DKK/os. (płatne u pilota).
OFERTA DLA SINGLI: Istnieje możliwość zakwa-
terowania w kabinie dwuosobowej z możliwością 
dokwaterowania (DOKKBO).

CENA ZAWIERA:
• transport autokarem
• rejs dzienny Rostock-Gedser-Rostock
• 2 noclegi na promie armator DFDS
• 2 śniadania bufetowe na statku
• opieka pilota z licencją
• ubezpieczenie podróżne
• opłaty drogowe, parkingowe
• turystyczny fundusz gwarancyjny

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 2 noclegi (na pokładzie luksusowego statku  

wycieczkowego w kabinach 2, 3, 4-os. z łazienkami)
• 2 śniadania
• ubezpieczenie podróżne
• opiekę pilota
• turystyczny fundusz gwarancyjny

cena  
1 miejsca: 

kabina  
4 os. 

kabina  
3 os.

kabina  
2 os.

prom 879 zł 949 zł 1049 zł

cena  
1 miejsca: 

kabina  
4 os. 

kabina  
3 os.

kabina  
2 os.

prom 989 zł 1089 zł 1139 zł
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- jest poświęcone słynnemu norweskiemu podróżni-
kowi, który przepłynął na tratwie w 1947 r. ponad 8 
tys. kilometrów z Peru do Polinezji. Powrót na prom. 
Wypłynięcie w stronę Kopenhagi.
4 dzień Śniadanie bufetowe na promie, wyokręto-
wanie. Rejs tramwajem wodnym - prawie godzinny 
rejs daje nam podgląd na wiele atrakcji miasta, zlo-
kalizowanych przy brzegu, jak np. Copenhagen Opera 
House. Zwiedzanie Kopenhagi - spacer po Nyhavn, 
czyli Nowym Porcie. Plac Ratuszowy, fontanna bogini 
Gefion, Katedra, Christiansborg. Przejazd do Gedser, 
zaokrętowanie na prom. Rejs do Rostocku.
5 dzień Powrót w godzinach porannych.

No-
wość
!!!

na prom ze Sztokholmu do Rygi. Nocny rejs do Rygi. 
Nocleg na statku.
4 dzień: śniadanie w restauracji bufetowej. Przy-
płynięcie do portu w Rydze, wyokrętowanie. Przyjazd 
do Wilna. Spacer po Starym Mieście wpisanym na 
listę UNESCO. Zwiedzanie m.in.: Ostra Brama z wej-
ściem do kaplicy z obrazem Matki Boskiej Ostrobram-
skiej, Uniwersytet im. Stefana Batorego, kościół św. 
Ducha oraz archikatedra wileńska z grobami królew-
skimi wraz z kaplicą św. Kazimierza, wyjazd do Polski.
5 dzień: powrót do Polski w godzinach rannych.

DOPŁATY FAKULTATYWNE: bilety wstępów oraz 
przejazdów komunikacją miejską i ewentualnych 
przewodników lokalnych - ok. 10 €, 130 koron 
szwedzkich.
Obiadokolacje - na statku,  
cena - ok. 35-41 €/os./1 obiadokolacja.
DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 30 € - za zestawy 
słuchawkowe lub system nagłaśniający, realizację 
programu, opłaty klimatyczne i administracyjne. 

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 01. 05. 05. 05.
2 19. 06. 23. 06.
3 14. 08. 18. 08.
4 12. 09. 16. 09.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 01. 05. 05. 05.
2 21. 05. 25. 06.

KOPENHAGA I  OSLO
Dziś Kopenhaga (z duńskiego „port han-
dlowy”), to nie tylko nowoczesna stolica 
i cel podróży turystów z całego świata. 
Jest także inspiracją dla innych metropo-
lii. Natomiast Oslo to stolica o prawdziwie 
wielkomiejskim charakterze... Największe 
miasto w Norwegii to kosmopolityczny 
ośrodek pełen obiektów architektonicz-
nych, muzeów, restauracji i sklepów na 
światowym poziomie.

WYCIECZKI  PROMOWE
Komfortowe kabiny, eleganckie restaura-
cje, sklepy z nowościami najlepszych firm 
oferowane w przystępnych cenach, praw-
dziwa atmosfera kasyna – dają gwarancję 
udanego wyjazdu. Odwiedzimy trzy kraje 
i trzy różne kultury. Niesamowite i wciąż 
trochę polskie Wilno, unikalną i jedyną 
w swoim rodzaju ze względu na architektu-
rę Rygę oraz stolicę Szwecji – malowniczy 
Sztokholm.

Bezpieczeństwo – Zaufanie – Wysoka Jakość  •  Ponad 500 000 zadowolonych klientów!



cena od 1159 zł/os.

cena od 1799 zł/os.

CENA ZAWIERA:
• 3 noclegi na promie  

(w kabinach 4-osobowych wewnętrznych)
• przejazd autokarem
• 3 śniadania
• ubezpieczenie KL, KR, NNW i bagaż
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota
• turystyczny fundusz gwarancyjny

CENA ZAWIERA:
• 2 noclegi na promie  

(w kabinach 4-osobowych wewnętrznych)
• 2 noclegi w hotelu w Petersburgu
• przejazd autokarem
• 4 śniadania
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota i ubezpieczenie
• opłaty wjazdowe do Rosji 
• turystyczny fundusz gwarancyjny

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 30 € - za zestawy 
słuchawkowe lub system nagłaśniający, realizację 
programu, opłaty klimatyczne i administracyjne. 
DOPŁATY FAKULTATYWNE: obiadokolacji - na 
statku i, cena - ok. 35-41 €/os./1 obiadokolacja. 
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i przewod-
ników miejscowych - ok. 130 SEK/os. i ok. 15 €/os. 
(płatne u pilota).

promem  RYGA, SZTOKHOLM, HELSINKI, TURKU, TALLIN  4 STOLICE

promem  HELSINKI, TALLIN, RYGA  SANKT PETERSBURG

cena  
1 miejsca: 

kabina  
4 os. 

kabina  
3 os.

kabina  
2 os.

prom 1159 zł 1259 zł 1469 zł

cena  
1 miejsca: 

kabina  
4 os. 

kabina  
3 os.

kabina  
2 os.

prom 1799 zł 1899 zł 1999 zł
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TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 22. 04. 28. 04.
2 19. 06. 25. 06.
3 14. 08. 20. 08.
4 05. 09. 11. 09.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z Polski w godzinach popołudnio-
wych, przejazd przez Litwę na Łotwę.
2 dzień: przyjazd do Rygi, zwiedzanie - Stare Miasto 
- kościół św. Piotra, Dom Bractwa Czarnogłowych, Ratusz, pro-
testancka katedra NMP (największy kościół w krajach bałtyckich), 
plac Katedralny, zespół średniowiecznych kamieniczek - Trzej Bracia, 
Mała i Wielka Gildia Kupiecka, Parlament - dawny budynek rycer-
stwa inflanckiego, fragmenty murów obronnych z Basztą Prochową. 
Późnym popołudniem zaokrętowanie na statek z Rygi do Sztokhol-
mu (rejs nocny). W trakcie rejsów możliwość wykupienia obiado-
kolacji na statku i skorzystania oferowanych atrakcji - restauracje, 
bary, dyskoteki, sklep bezcłowy.
3 dzień: śniadanie na statku, wyokrętowanie w Sztokholmie. 
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem - ratusz miejski, Pałac Królew-
ski, stare miasto Gamla Stan, muzeum Vasa przybliżające historię 
XVII-wiecznego okrętu wojennego, który zatonął w trakcie swojego 
pierwszego rejsu. Wieczorem zaokrętowanie na statek do Turku. 
4 dzień: Po wczesnym śniadaniu na statku, wyokrętowanie w 
fińskim porcie Turku. Spacer po starówce stolicy Finlandii,  zamek 
Turun Linna, gotycka katedra, główny plac targowy. Przejazd do 
Helsinek - zwiedzanie współczesnej stolicy Finlandii - aleja Manner-
heima 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. 
5 dzień: po śniadaniu wyokrętowanie w porcie w Tallinie. 
Piesze zwiedzanie Tallińskiej Starówki - Górne Miasto (Wzgórze 
Tompea, zamek z wieżą Długi Herman, katedra Aleksandra New-
skiego, Katedra Domska, baszta Kiek in de Kok i mury miejskie) i 
Dolne Miasto (rynek, ratusz, kamieniczki Trzy Siostry, baszta Gruba 
Małgorzata, obwarowania miejskie). Po południu objazd po mieście 
- pałac i park w Kadriorgu (z zewnątrz) i nadmorska dzielnica Pirita. 
Wyjazd w drogę powrotną w kierunku Polski.
6 dzień: przyjazd w godzinach popołudniowych.

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

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd z Polski, przejazd przez Litwę, Łotwę do Estonii.
2 dzień: przyjazd do Tallina. Spacer po Tallińskiej Starówce - Gór-
ne Miasto (Wzgórze Tompea, zamek z wieżą Długi Herman, katedra 
Aleksandra Newskiego, Katedra Domska, baszta Kiek in de Kok i mury 
miejskie) i Dolne Miasto (rynek, ratusz, kamieniczki Trzy Siostry, basz-
ta Gruba Małgorzata, obwarowania miejskie). Dwugodzinny rejs na 
drugą stronę Bałtyku Tallin-Helsinki. Zaokrętowanie na prom do Pe-
tersburga, przeprawa Helsinki-Petersburg. W trakcie rejsów możliwość 
wykupienia obiadokolacji na statku i skorzystania z oferowanych atrak-
cji - restauracje, bary, dyskoteki, sklep bezcłowy. Nocleg na promie.
3 dzień: śniadanie, odprawa graniczna, wyokrętowanie z promu, 
transfer do hotelu. Zwiedzanie Petersburga zabytkowy sobór Św. 
Mikołaja, Teatr Maryjski, Plac św. Izaaka, Sobór św. Izaaka, Plac Se-
nacki ze słynnym pomnikiem Piotra I - „Miedziany Jeździec”, nabrzeże 
Uniwersyteckie i Pałacowe. Gmach Sztabu Generalnego oraz Pałacu Zi-
mowego, w którym znajduje się Ermitaż - jedno z największych muze-
ów świata. Rejs statkiem po rzekach i kanałach Petersburga, zwanego 
„Wenecją Północy” (miasto położone jest na 42 wyspach, przepływa 
przez jego obszar ponad 100 kanałów). Przejazd na nocleg w hotelu. 
4 dzień: po śniadaniu przejazd do Peterhofu - Wielki Pałac Pe-
terhof jest nie bez przesady nazywany jednym z najpiękniejszych i 
najbogatszych pałaców całego świata. Wokół pałacu rozciąga się park 
o powierzchni blisko 600 ha. Znajdują się tam 144 fontanny, często 
złote, o 2000 strumieni wodnych. Cały zespół fontann wyrzuca łącznie 
34 tys. litrów wody na sekundę. (bez zwiedzania wnętrz pałacowych). 
Powrót do Petersburga. Po południu zwiedzanie kolekcji Ermitaża - 
największego muzeum sztuki na świecie. Nocleg w hotelu. 
5 dzień: śniadanie. Zwiedzanie - Twierdza Pietropawłowska z Ka-
tedrą św. Piotra i Pawła, w której znajdują się groby carów, krążownik 
Aurora. Spacer po Newskim Prospekcie - katedra Kazańska, cerkiew 
Zbawiciela na Krwi. Czas wolny na zakupy. Transfer na prom, zaokręto-
wanie, przeprawa Petersburg-Tallin. Nocleg na promie.
6 dzień: śniadanie na promie. Przypłynięcie do Tallina. Przejazd 
do Rygi. Krótki spacer po Rydze m. in. Stare Miasto - kościół św. 
Piotra, Dom Bractwa Czarnogłowych, Ratusz, protestancka katedra 
NMP (największy kościół w krajach bałtyckich), plac Katedralny, ze-
spół średniowiecznych kamieniczek - Trzej Bracia. Wyjazd do Polski.
7 dzień: przyjazd w godzinach popołudniowych.

No-
wość
!!!

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 30 € - za zestawy słuchawko-
we lub system nagłaśniający, realizację programu, opłaty 
klimatyczne i administracyjne. 
DOPŁATY FAKULTATYWNE: obiadokolacja, ok. 35 €/os. 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, bilety na komu-
nikację miejską i przewodników miejscowych - ok. 80 €/os. 
(płatne u pilota).
UWAGI: Uczestnicy wyjazdu muszą posiadać ważne 
paszporty, wiza nie jest wymagana w przypadku pobytu 
w Petersburgu do 72 godzin.

HELSINKI I TALLIN
Estonia jest najmniej nam chyba znanym 
krajem bałtyckim. Tallin, jej stolica i naj-
większe miasto, szczyci się imponującą 
średniowieczną starówką i interesują-
cymi muzeami. Helsinki, oddzielone od 
Estonii Zatoką Fińską, stanowią dosko-
nały cel choćby jednodniowej wycieczki. 
Stolica Finlandii jest nowoczesną metro-
polią z klasycystyczną zabudową placu 
Senackiego, secesyjnymi kamienicami, 
świetnymi kolekcjami sztuki i położoną 
na wyspach twierdzą Suomenlinna.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 30. 04. 05. 05.
2 29. 05. 03. 06.
3 19. 06. 24. 06.
4 14. 08. 19. 08.
5 04. 09. 09. 09.

SANKT PETERSBURG
Nazywany „Wenecją Północy” leży na kilku-
dziesięciu wyspach spiętych prawie cztere-
ma setkami mostów i mostków. O północy 
kilkanaście największych zostaje otwar-
tych, żeby Newą mogły przepłynąć statki. 
Ich parada na tle bogatych pałacowych fa-
sad jest jednym z najbardziej niezwykłych 
widowisk.

BIURO PODRÓŻY

Złote Godło QI 2018 
w kategorii QI Services - Usługi Najwyższej Jakości



cena od 879 zł/os.

DANIA I SZWECJA  

LONDYN  
PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez 
Niemcy, Holandię, Belgię, Francję.
2 dzień: przyjazd do Calais w godzinach przedpołu-
dniowych, przeprawa Eurotunelem do Folkestone. Przyjazd 
do Londynu, zwiedzanie: Most Westminsterski, Opactwo 
Westminsterskie - miejsce spoczynku oraz koronacji królów 
Anglii, Parlament ze słynnym zegarem Big Ben, Downing 
Street - siedziba premierów brytyjskich. Przejażdżka na 
London Eye - największym na świecie diabelskim kole. Czas 
wolny. Nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd do centrum Londynu, zwie-
dzanie - Pałac Buckingham - rezydencja królewska, spacer 
po St. James’s Park, Trafalgar Square z Kolumną Nelsona, 
wizyta w National Gallery z imponującą kolekcją malarstwa 
europejskiego, spacer po Piccadilly Circus, Muzeum Figur 
Woskowych Madame Tussaud’s, Chinatown, Soho, następnie 

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 
+ 25 GBP - za zwiedzanie miasta, zestawy słuchaw-
kowe lub system nagłaśniający, opłata klimatyczna i 
administracyjna. 
DOPŁATY FAKULTATYWNE: bilety wstępu do zwie-
dzanych obiektów - ok. 100 GBP.
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

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

przedmieściach Londynu, pokoje wyposażone w łazienkę 
TV, łóżka, stolik) lub hotel Ibis (nowoczesny hotel na 
przedmieściach Londynu, pokoje wyposażone w łazienkę, 
TV, łóżka, stolik)

• 2 śniadania
• ubezpieczenie podróżne
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota 
• turystyczny fundusz gwarancyjny

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel Formule 1 929 zł 879 zł
hotel Ibis 999 zł 949 zł
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Covent Garden - słynna opera i teatr królewski. Czas 
wolny. Nocleg.
4 dzień: śniadanie. Dalsze zwiedzanie Londynu, 
m.in.: twierdzy londyńskiej Tower of London oraz 
Skarbca Koronnego, mostu Tower Bridge, spacer przez 
City - dzielnicę londyńskiej finansjery do St. Paul’s Ca-
thedral, Oxford Street - centrum handlowe Londynu. 
Wyjazd w kierunku Dover - przeprawa Eurotunelem. 
Wyjazd do Polski.
5 dzień: przyjazd do Polski w godz. wieczornych.

cena od 1135 zł/os.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy w kierunku granicy pol-
sko-niemieckiej. Przekroczenie granicy.
2 dzień: przyjazd do portu w Rostoku. Przeprawa morska do 
duńskiego portu Gedser na wyspie Falster (rejs trwa ok. 2 go-
dzin). Przejazd autokarem do Kopenhagi (ok. 150 km). Zwiedza-
nie Kopenhagi: Syrenka kopenhaska, uroczysta odprawa warty 
Gwardii Królewskiej, barokowy Pałac Amalienborg, pomnik Króla 
Fryderyka V, Fontanna Gefion, Ogród Botaniczny, XVIII w. dzielni-
ca portowa Nyhaven, Zamek Christiansborg - siedziba parlamen-
tu, budynek Borsen - stara giełda kopenhaska, Ratusz Miejski, 
spacer deptakiem Stroget - najdłuższą promenadą handlową 
północnej Europy. Czas wolny. Przejazd do hotelu na nocleg. 
3 dzień: śniadanie. Przejazd wybrzeżem do duńskiego mia-
sta Helsingor, zwiedzanie zamku Kronborg (zamek Hamleta). 
Przepłynięcie promem (ok. 20 min.) do szwedzkiego miasta 
Helsingborg. Przejazd do miejscowości Lund. Zwiedzanie 
średniowiecznej Katedry i starówki. Przejazd do Malmö. Spacer 
po starym mieście - Rynek Główny Stortorget, Ratusz Miejski, 
Kościół św. Piotra, Apteka Pod Lwem, Rezydencja Wojewody, 
Lilla Torg. Czas wolny. Objazd miasta z pokazaniem najciekaw-

szych miejsc: zabytkowy dworzec kolejowy Malmö Cen-
tralstation, twierdza morska Zamek Malmöhus, dzielnica 
portowa, plaża miejska z widokiem na Cieśninę Sund oraz 
Turning Torso - najwyższy budynek mieszkalny w Europie. 
Przejazd ze Szwecji do Danii najwspanialszym mostem 
Bałtyku przez Cieśninę Sund - 17-kilometrową autostradą 
zawieszoną nad wodami Bałtyku łączącą Kopenhagę z 
Malmö. Przyjazd do Kopenhagi do hotelu na nocleg.
4 dzień: śniadanie w hotelu, wykwaterowanie, dal-
sze zwiedzanie Kopenhagi - godzinny rejs po kanałach 
Kopenhagi. Christianshavn - dzielnica zbudowana w 
XVI w. przez Christiana IV jako twierdza morska z Chri-
stianią, przejazd do portu Gedser, zaokrętowanie na 
prom - przeprawa promowa do Rostoku w Niemczech. 
Przypłynięcie do Rostoku. Wyjazd do Polski. 
5 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

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

hotel ** 1185 zł 1135 zł

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 50 €/os. na rejs promem 
Rostock-Gedser, Gedser-Rostock, godzinny rejs stat-
kiem po kanałach Kopenhagi, rejs promem Helsingor-
-Helsingborg (płatne u pilota).

DOPŁATY FAKULTATYWNIE: Bilety wstępu do zwie-
dzanych obiektów - ok. 350 DKK/os. (płatne u pilota), 
2 obiadokolacje +160 zł/os.
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 2 noclegi w hotelu ** 
• 2 śniadania
• ubezpieczenie podróżne
• opiekę pilota
• zwiedzanie wg programu
• turystyczny fundusz gwarancyjny

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 01. 05. 05. 05.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 01. 05. 05. 05.
2 20. 06. 24. 06.
3 14. 08. 18. 08.
4 04. 09. 08. 09.
5 02.10. 06. 10.
6 07. 11. 11. 11.

LONDYN 
Stolica imperium, potęgi morskiej i kolo-
nialnej wciąż żyje pomiędzy nowoczesny-
mi biurowcami, klubami i centrami han-
dlowymi, a stary Big Ben odlicza godziny 
obok znaku trzeciego tysiąclecia – London 
Eye. Zapraszamy w podróż po królewskim 
mieście. 
„Gdy człowiek jest zmęczony Londynem, jest 
zmęczony życiem, bo Londyn ma wszystko, 
co życie może zaoferować”

(dr Samuel Jonson)

DANIA I SZWECJA
Warto odwiedzić KRÓLESTWO DANII ze 
względu na fiordy, zatoki, przyrodę, ciszę, 
idylliczne małe wysepki, malownicze mia-
sta i świetną smażoną rybę.

SZWECJA natomiast kojarzy nam się za-
zwyczaj ze śledziami, chłodem i samocho-
dami marki Volvo. Choć w stereotypach 
tkwi jak zawsze ziarno prawdy, odwie-
dzając Szwecję, przekonamy się, jak wiele 
obiegowych opinii nie ma nic wspólnego 
z rzeczywistością...

Dołącz do nas na Facebook'u!:   facebook.com/INDEXPOLSKA



cena 1089 zł/os.

CHORWACJA 
Rozpościera się od końca wschodnich 
krańców Alp, aż po wybrzeże Morza 
Adriatyckiego, tworząc bajeczny krajobraz: 
olbrzymich gór, tajemniczych wysp, ukry-
tych zatok z ciepłym czystym morzem i za-
bytkowymi pięknymi miasteczkami. Niepo-
wtarzalny klimat sprawia iż jest to idealne 
miejsce do wypoczynku i czyni z Chorwacji 
jeden z najpiękniejszych turystycznie kra-
jów Europy.

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd 
nocny do Chorwacji.  
2 dzień: Przyjazd do Chorwacji, zwiedzanie: Parku Naro-
dowego Krka - który tworzą liczne wodospady, kaskady i je-
ziora - spacer po parku i kąpiel pod wodospadem w krystalicz-
nie czystej wodzie. Przejazd do Szybenika - katedra św. Jaku-
ba - UNESCO, plac republiki, Pałac Książęcy i Biskupi, twierdza 
św. Michała. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, plażowanie lub wycieczka fakulta-
tywna. Obiadokolacja, nocleg. 
4 dzień: śniadanie, wycieczka do Splitu i Trogiru - Split: 
Stare Miasto, a w nim majestatyczny pałac cesarza Dioklecja-
na, zabytek UNESCO, katedra św. Dujma, ratusz, malowniczy 
port. Trogir: wspaniale zachowana średniowieczna starów-
ka, katedra św. Wawrzyńca i ratusz. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, dzień wypoczynku nad morzem lub 
fakultatywna wycieczka do Dubrownika (30 €). Obiadoko-
lacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę 
powrotną do Polski. Przejazd do Narodowego Parku Je-
zior Plitwickich, jezior o szmaragdowo-turkusowych wo-
dach, połączonych ze sobą 92 wodospadami.
7 dzień: przyjazd do Polski.

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 30 €/os. - przewodnicy, taksa 
klimatyczna, wjazdy do miast (płatne u pilota). 
DOPŁATY FAKULTATYWNIE: Bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów - ok. 65 €/os.(ok. 490 kuna), płatne u pilota.
Wycieczki fakultatywne: rejs statkiem Kornati lub Kor-
cula ok. 35 €, Dubrownik 30 € lub Medjugorie - Mostar ok. 
30 € (rodzaj wycieczki uzależniony jest od lokalizacji miejsca 
noclegowego). Wycieczki realizowane przy min 35 os.

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel **/*** 1089 zł 1089 zł

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel *** 999 zł 959 zł

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 4 noclegi w hotelu** (w pokojach 2, 3 os. z 

łazienkami)
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje 
• ubezpieczenie podróżne
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota
• turystyczny fundusz gwarancyjny

SŁOWENIA
Wyróżna ją niesłychana różnorodność kra-
jobrazów, klimatów i zabytków przeszło-
ści, którą można by obdzielić kilka państw. 
Znajdziemy tu krajobrazy tak płaskie jak 
Wielka Nizina Węgierska, wzgórza zajęte 
przez rozległe winnice, drogi wijące się mię-
dzy kamiennymi wioskami, adriatyckie mia-
steczka, które żywo przypominają Dalmację 
lub niedalekie Włochy, fascynujący świat 
Krasu i wreszcie skryte w chmurach, niebo-
tyczne szczyty alpejskie.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w godz. wieczornych, przejazd przez Czechy, Austrię.
2 dzień: przejazd przez Austrię na Słowenię. Spacer do wą-
wozu Vintgar. Następnie przejazd do miasteczka Bled jedne-
go z najpiękniejszych miejsc wypoczynkowych w Alpach, po-
łożonego nad Jeziorem Bled. Panorama na Średniowieczny 
zamek wznoszący się na ponad 100-metrowej skale, górujący 
nad miasteczkiem i jeziorem. Przejazd do Doliny Bohinj nad 
największe słoweńskie jezioro, uznawane za jedno z najbar-
dziej uroczych zakątków Alp Julijskich. Możliwy wjazd kolejką 
na szczyt Vogel 1300 m.n.p.m, położony nad przepięknym 
jeziorem Bohinj w sercu chronionego Parku Narodowego 
Triglav lub spacer do wodospadu Savicy - jeden z najliczniej 
odwiedzanych przez turystów wodospadów w Słowenii i po-
czątek najdłuższej rzeki w kraju, której źródłem jest Czarne 
Jezioro, położone 500 metrów wyżej. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd do Jaskini Postojnej - zwie-
dzanie jednej z największych jaskiń na świecie, liczącej 2 mln lat, 
najpiękniejszy przykład form krasowych. Zwiedzanie trasy tury-
stycznej z przewodnikiem, przejazd podziemną kolejką. Następ-
nie przejazd pod Predjamski Grad - zamek wpisany do Księgi 
rekordów Guinnessa jako największy zamek powstały w jaskini. 
Przejazd do miasteczka Piran, które jest prawdziwą perełką 
Słowenii - zwiedzanie Starówki, Tartinijev Trg, najstarsza kamie-
nica „Wenecjanka”. Spacer wybrzeżem z pięknym widokiem na 
morze i Alpy oraz wieloma restauracjami. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do stolicy 
Słowenii - Ljubljany. Miasto o bogatej historii, które zachwyca 
bogactwem zabytków, galerii, kawiarenek. Zwiedzanie starówki, 
plac Prešeren, cerkiew franciszkańska. Smoczy Most, Potrójny 
Most nad rzeką Ljubljanica, Kolumnada Plečnika, katedra, Wzgó-
rze Zamkowe. Škofja Loka - najbardziej urokliwe miasteczko 
Słowenii. Spacer po najlepiej zachowanym słoweńskim średnio-

wiecznym starym mieście, nad którym malowniczo góruje 
zamek Loka. Kranska Góra, najstarszy ośrodek narciar-
ski Słowenii. Spacer po miasteczku. Planica - dolina gór-
ska, słynny kompleks skoczni narciarskich, m. in. mamucia 
skocznia "Letalnica" - największa na świecie. Wyjazd do 
kraju w godz. wieczornych.
5 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach rannych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 2 noclegów w hotelu **/*** 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
• ubezpieczenie podróżne
• opiekę pilota
• turystyczny fundusz gwarancyjny

  CHORWACJA

  SŁOWENIA

cena od 959 zł/os.
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TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 29. 04. 05. 05.
2 27. 05. 02. 06.
3 19. 06. 25. 06.
4 12. 08. 18. 08.
5 02. 09. 08. 09.
6 30. 09. 06. 10.
7 05. 11. 11. 11.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 01. 05. 05. 05.
2 29. 05. 02. 06.
3 20. 06. 24. 06.
4 14. 08. 18. 08.
5 04. 09. 08. 09.
6 02. 10. 06. 10.
7 07. 11. 11. 11.

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 15 €/os. - przewodnicy, taksa 
klimatyczna, wjazdy do miast (płatne u pilota). 
FAKULTATYWNIE: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
ok. 65 €/os. (płatne u pilota).

BIURO PODRÓŻYDziałamy dla Was od 1994 roku!      To już 25 LAT !



cena od 1279 zł/os.
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SZWAJCARIA  

BIAŁORUŚ  

cena od 669 zł/os.

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w godzinach wieczornych. 
2 dzień: przyjazd do Niemiec. Zwiedzanie Konstanty 
położonej nad jez. Bodeńskim - miasto uniwersyteckie z 
historią sięgającą jeszcze czasów rzymskich - mury miejskie 
rodem z baśni Braci Grimm, ratusz z historycznymi freska-
mi, rynek Starego Miasta; Stein nad Renem - zwiedzanie 
starego miasta, wodospad na Renie - największy w Europie, 
obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień: śniadanie, przejazd do Szwajcarii do miasta 
Gruyeres - na pokaz procesu powstawania sera szwajcar-
skiego, zwiedzanie miasteczka. Przejazd do położonej nad 
Jeziorem Genewskim Lozanny. Zwiedzanie: katedra, Fon-
tanna Sprawiedliwości, ratusz, Muzeum Olimpijskie, obia-
dokolacja, nocleg. 
4 dzień: śniadanie, zwiedzanie Chamonix - stolicy Alp 
Francuskich. Wjazd na szczyt Aiguille di Midi (położony w sa-
mym centrum Masywu Mont-Balnc). Obiadokolacja i nocleg.
5 dzień: śniadanie, przejazd do Genewy. Zwiedzanie 
miasta - Katedra Saint Pierre, gotycka kaplica Audytorium 

PROGRAM:
1 dzień: wyjazd w godzinach wieczornych. 
2 dzień: przyjazd na Białoruś w godzinach porannych. 
Grodno - jedno z najbardziej polskich miast na Białorusi. 
Przepięknie położone nad Niemnem. Zwiedzanie: Stary Za-
mek połączony z Nowym, Kościół Katedralny z XVI-XVIII w., 
klasztor Bernardynów, kościół Brygidek, cekiew Borysa i 
Gleba, dom Elizy Orzeszkowej oraz jej grób. Stare Wasy-
liszki - dom rodzinny Czesława Niemena. Nowogródek 
- zamek, muzeum Mickiewicza, kościół parafialny Michała 
Archanioła, Fara, w której Mickiewicz był ochrzczony i szkoły 
przyklasztornej, do której uczęszczał. Obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień: śniadanie. Mińsk - stolica Białorusi: Plac Nie-
podległości największy i najważniejszy plac stolicy z siedzibą 
parlamentu, jedna z najstarszych świątyń Sobór św. Piotra 
i Pawła, Archikatedra Imienia Najświętszej Maryi Panny, 
Cmentarz Kalwaryjski zwany „cmentarzem szlachty pol-
skiej”, bo pochowanych jest tam wielu wybitnych rodaków. 
Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie. Mir - gotycki zamek Radziwiłłów. Tu-
chanowicze - miejsce gdzie A. Mickiewicz poznał Marylę: 
park dworski, Altana Lipowa miejsce spotkań zakochanych. 

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 3 noclegi (pokoje 2, 3 os. z łazienkami)
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje
• ubezpieczenie podróżne
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota
• turystyczny fundusz gwarancyjny

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 2 noclegi standard turystyczny  

(pokoje 2, 3 os. z łazienkami)
• 2 śniadania
• ubezpieczenie podróżne 
• opiekę pilota

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel 1299 zł 1279 zł

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel 709 zł 669 zł

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 30 CHF - płatne u pilota. 
DOPŁATY FAKULTATYWNE: bilety wstępu do zwie-
dzanych obiektów - ok. 80 € i 30 CHF. 
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

Kalwina, Pomnik Reformacji, ogrody ONZ, fontanna 
Jet d'Eau, zegar kwiatowy, zabudowania mieszczań-
skie. Wyjazd do kraju w godzinach popołudniowych.
6 dzień: przyjazd w godzinach południowych.

DOPŁATY OBLIGATORYJNE:  60 BYR/os - taksa 
klimatyczna, zestaw słuchawkowy lub nagłaśniający, 
wiza białoruska +65 zł. 
DOPŁATY FAKULTATYWNE: Bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów ok.  100 BYR/os. oraz lokalni 
przewodnicy (płatne u pilota).
2 obiadokolacje +80 zł/os.
Oferta dla singli: +50 zł - dokwaterowanie w pokoju 2 os.

Zaosie - dworek Mickiewiczów. Brześć - twierdza 
zbudowana na wyspie. Wyjazd do Polski. 
5 dzień: powrót do Polski. 

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 30. 04. 05. 05.
2 20. 06. 25. 06.
3 13. 08. 18. 08.
4 03. 09. 08. 09.
5 01. 10. 06. 10.
6 06. 11. 11. 11.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 01. 05. 05. 05.
2 20. 06. 24. 06.
3 14. 08. 18. 08.
4 04. 09. 08. 09.
5 02. 10. 06. 10.
6 07. 11. 11. 11.BIAŁORUŚ 

Dla Polaków kraj mało znany i przez to 
niedoceniany. A przyjechać tu naprawdę 
warto: na ponowne „odkrycie” czekają 
m.in. wiekowe kościoły i cerkwie, niszcze-
jące synagogi, rezydencje szlacheckie, 
liczne polonika i relikty epoki komunizmu. 
Białoruś spod znaku krzyża i spod znaku 
sierpa i młota. Białoruś gospodarki pla-
nowej i  dziewiczej przyrody. Białoruś to 
kraj, w którym na nowo odnajdziemy sens 
prawdziwej podróży.

SZWAJCARIA 
Położony w sercu Europy kraj, słynący 
z  oszałamiających górskich pejzaży, ba-
śniowych zamczysk, doskonałych muzeów 
i galerii, wspaniałej architektury oraz zami-
łowania do folkloru. Smakosze mogą wy-
bierać spośród 450 marek miejscowych se-
rów oraz degustować lokalne wina i piwa, 
a miłośnicy ludowych zabaw wybrać się na 
historyczny festyn. Jedno jest pewne: po-
byt w Szwajcarii zaostrza apetyt, by wrócić 
i odkrywać jej kolejne sekrety.

Bezpieczeństwo – Zaufanie – Wysoka Jakość  •  Ponad 500 000 zadowolonych klientów!



PROGRAM:
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd w stronę 
Bośni i Hercegowiny.
2 dzień: BOŚNIA I HERCEGOWINA - Sarajewo miasto 
wielu kultur: sarajewskie sukiennice Bačšaršiji, studnia Se-
bilj, Meczet Królewski - Careva džamija, katedra Serca Jezu-
sowego, Sahat Kula - wieża zegarowa z XVII, meczet Ghazi 
Husrev-bega, cerkiew prawosławna Archaniołów Michała i 
Gabriela, sobór Matki Bożej, Stara Synagoga.
Mostar leżący nad Neretwą, rzeką graniczną podczas wojny 
w latach 90-tych. Słynny Stary Most (UNESCO), z którego 
skaczą członkowie Klubu Skoczków, a poziom wody w za-
leżności od przypływów morza znajduje się ok. 20 m pod 
sklepieniem mostu; Stare Miasto, odbudowane po ostatnich 
wojnach, wygląda niemal identycznie jak za czasów Impe-
rium Ottomańskiego; obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, Medjugorie - znane z objawień 
Matki Boskiej; Góra Objawień, Sanktuarium Maryjne. Prze-
jazd do CZARNOGÓRY. Agrafka nad Zatoką Kotorską 
- przejazd trasą słynnych serpentyn; obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, Kotor - wpisany na listę UNESCO: stare 
miasto otoczone murami obronnymi, twierdza św. Jana na Sa-
motnym Wzgórzu, prawosławne i katolickie świątynie, gotycki 
Pałac Drago, Pałac Rady Miejskiej; rejs statkiem na Wyspę Matki 
Boskiej na Skale (Gospa od Škrpjela); Budva - kamienna sta-
rówka, kościół św. Jana, Kościół Santa Marija in Punta, Cerkiew 
św. Trójcy, mury obronne, twierdza Mogren; Stary Bar - ruiny 
dawnego warownego miasta; obiadokolacja, nocleg.
5 dzień: śniadanie, plażowanie lub fakultatywnie wyjazd 
do ALBANII (35 €): Szkodra - meczet Sheik Zamil Abdullah 
Al Zamil, Ołowiany Meczet, twierdza Rozafa, katedra św. Ste-
fana; Kruje - potężna warownia z Muzeum Skanderbega - bo-

hatera narodowego; obiadokolacja, nocleg.
6 dzień: śniadanie, Dubrovnik - miasto wpisane na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, przejazd do Polski. 
7 dzień: powrót do Polski.

cena od 1239 zł/os.

BAŁKANY
Miejsce, które ma moc przyciągania, wręcz 
uzależniania. Przyczyny bywają rozmaite: 
burzliwa historia i eklektyczna kultura, 
w której przeplatają się wpływy dwóch 
największych religii świata i wielu naro-
dowości. A gdy do tego dodać wspaniałą 
kuchnię Bałkanów, aromatyczne alkohole, 
a nade wszystko spontaniczność ich miesz-
kańców, łatwiej będzie zrozumieć, dlacze-
go tak wielu uległo magii tego niepowta-
rzalnego zakątka Europy.

  CZARNOGÓRA Z BOŚNIĄ I HERCEGOWINĄ
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PROGRAM:
1 dzień: zbiórka na lotnisku, spotkanie z pilotem. Przylot 
na lotnisku w Kutaisi. Transfer do Hotelu, Kolacja, nocleg w 
Kutaisi. 
2 dzień: śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie Uplistsikhe 
- najstarszego skalnego miasta na terenie Gruzji (II tys. 
p.n.e.) i jednego z najważniejszych handlowych punktów na 
Jedwabnym Szlaku, Po drodze postój w Gori przy Muzeum 
Stalina. Kolacja. Nocleg w Tbilisi.
3 dzień: Tbilisi miasto. Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie 
Tbilisi:  Cerkiew Metechi, (XIII w). Panorama na stare miasto. 
Przejazd koleją linową do twierdzy Narikala (IX w), widok 
na całe miasto i ogród botaniczny. Spacer do Abanotubani. 
Spacer uliczkami Szardeni. Kończymy zwiedzanie przy An-
czyskhati. Kolacja Nocleg w Tbilisi. 
4 dzień: śniadanie w hotelu. Przejazd do klasztoru w 
Bodbe, gdzie jest pochowana św. Nino – patronka Gruzji. (IV 
w). Przejazd do Kachetii „kraju winnego”. Zwiedzanie „mia-
sta wiecznej miłości” Sighnaghi - małego miasta w Kiziqi 
położonego na wzgórzu, w środku rozległej winnej równiny, 
mur Sighnaghi oferuje spektakularne widoki we wszystkich 
kierunkach. Następnie wyjazd do Weliscyche gdzie na obiad z 
degustacją 2 rodzajów wina. Powrot Tbilisi, Nocleg. 
5 dzień: śniadanie. Wyjazd do Mccheta - jest pierwszą 
stolicą i absolutnym centrum religijnym Gruzji. Odwiedza-
my Monastyr Dżwari (VI w) i Katedrę Sweticchoweli (XI w), 
gdzie wg: legendy pochowana jest Szata Chrystusa. Cała 
Mccheta z jej zabytkami jest wpisana na listę UNESCO. Prze-
jazd do miasteczka Kazbegi, głównego miasta w regionie 
Khewi. Następnie przejazd samochodami 4x4 do Cerkwi 
Gergeti (XIV w.).Zwiedzanie Cerkwi, panorama na Kazbeg 
(5047 m). Kolacja i nocleg w Kazbegi. 

CENA ZAWIERA:
• przelot tanimi liniami lotniczymi Katowi-

ce-Kutaisi-Katowice 
• bagaż podręczny o wymiarach 40x30x20 miesz-

czący się pod fotelem 
• 5 noclegów w pensjonatach (3 w Tbilisi, 1 w 

Kazbegi, 2 w Kutaisi)
• 5 śniadań ,1 obiad, 4 kolacje 
• ubezpieczenie podróżne, 
• opieka pilota, składka na TFG 
• przejazd samochodami 4x4

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 4 noclegi 
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje
• opiekę pilota 
• zwiedzanie wg programu,
• ubezpieczenie podróżne
• turystyczny fundusz gwarancyjny

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel 1279 zł 1239 zł

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 20 € - zwiedzanie mia-
sta, zestawy słuchawkowe lub system nagłaśniający, 
opłata klimatyczna i administracyjna.:
DOPŁATY FAKULTATYWNE: Oferta dla Singli:+ 50zł 
- dokwaterowanie w pok. 2 os., wycieczka do Albanii 
35 €, bilety wstępów, przewodnicy miejscowi ok 40 €.

cena od 2899 zł/os.

CENA NIE ZAWIERA: 
• obligatoryjnej opłaty na realizację pro-

gramu (wstępy, zwiedzanie, przewodnicy lokalni, 
napiwki) -100 €/os.

• napoi alkoholowych
• świadczeń nie zawartych w ofercie
• zakwaterowanie w pokoju 1 os. +650 zł 
• dopłaty do bagażu głównego: 10 kg - 250 zł

samolotem  GRUZJA
6 dzień: śniadanie. Wykwaterowanie, przejazd na 
lotnisko w Kutaisi. Powrót do Polski 
7 dzień: zakończenie imprezy na lotnisku w Ka-
towicach.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 29. 04. 04. 05.
2 19. 06. 25. 06.
3 12. 08. 18. 08.
4 02. 09. 08. 09.
5 30. 09. 06. 10.
6 05. 11. 11. 11.

TERMINY
WYLOT PRZYLOT CENA*

1 25. 04. 30. 04. 2899 zł
2 27. 06. 02. 07. 4199 zł
3 15. 08. 20. 08. 3519 zł
4 05. 09. 10. 09. 3519 zł

No-
wość
!!!

GRUZJA
Choć jest krajem niewielkim, zadziwia swoją 
różnorodnością. Imponujące krajobrazy ze 
szczytami Kaukazu i zieloną doliną Trusco na 
czele. Starochrześcijańskie świątynie i skalne 
miasteczko w Wardzi. Tętniące życiem kuror-
ty nad Morzem Czarnym. Nowoczesne ele-
menty architektoniczne w Tbilisi i Batumi. Do 
tego najstarsze tereny winiarskie na świecie. 
A to wszystko na powierzchni ponad 4 razy 
mniejszej od Polski. 

BIURO PODRÓŻY

Złote Godło QI 2018 
w kategorii QI Services - Usługi Najwyższej Jakości



cena od 2499 zł/os.
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DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 
70 € - zawierają komnikację, zwiedzanie, 
taksę miejską, realizację programu. 
DOPŁATY FAKULTATYWNE: 
Bilety wstępu do obiektów.
Dopłata do 3 obiadokolacji: 200 zł. 
Dopłata do bagażu rejestrowanego.
Dopłata do pokoju SGL - 400 zł, dokwaterowanie 
+200 zł/os.

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 
70 € - zawierają komnikację, zwiedzanie, taksę miej-
ską, realizację programu
FAKULTATYWNIE: 
Bilety wstępu do obiektów.
Dopłata do 3 obiadokolacji: 200 zł. 
Dopłata do pokoju SGL - 400 zł, dokwaterowanie 
+200 zł/os

TERMINY
WYLOT PRZYLOT CENA*

1 15. 05. 19. 05. 1959 zł
2 19. 06. 23. 06. 1959 zł
3 17. 07. 21. 07. 1959 zł
4 28. 08. 01. 09. 1959 zł
5 11. 09. 15. 09. 1959 zł

TERMINY
WYLOT PRZYLOT CENA*

1 29. 05. 02. 06. 2499 zł
2 19. 06. 23. 06. 2499 zł
3 28. 08. 01. 09. 2499 zł
4 18. 09. 22. 09. 2499 zł

LIZBONA  samolotem

cena od 1959 zł/os.

SZLAKIEM RENESANSU

PROGRAM:
1 dzień: zbiórka na lotnisku, spotkanie z pilotem, wylot 
do Lizbony. Przejazd do hotelu zakwaterowanie, czas wolny 
w zależności od godziny przylotu. Nocleg.
2 dzień: śniadanie, dalsze zwiedzanie. Spacer po cen-
trum miasta: plac Handlowy, główny deptak Lizbony - Rua 
Augusta, plac Rossio, Zamek św. Jerzego. Spacer po Santa 
Maria de Belém - dzielnicy miasta, położonej w pobliżu uj-
ścia Tagu do Oceanu Atlantyckiego. Powrót hotelu, nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Sintra, w pobliżu Przy-
lądka Roca - najdalej na zachód wysunięty punkt Europy. 
Powrót do hotelu, nocleg.
4 dzień: śniadanie, przejazd do dzielnicy Expo - najwięk-
szego Oceanarium w Europie. Aktualnie żyje tam 25 tys. 
morskich stworzeń z całego świata. Następnie spacer - wod-
ne ogrody, pawilon wiedzy, powrót do hotelu, nocleg
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, zwiedza-
nie: klasztor Hieronimitów, wieża Belem, pomnik Odkryw-
ców, Transfer na lotnisko, przelot do Polski.

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: zbiórka na lotnisku 2 godz. przed wylotem. Od-
prawa. Przylot do Barcelony. Przejazd do hotelu. Zakwate-
rowanie. Nocleg.
2 dzień: śniadanie. Przejazd do Barcelony. Spacer po bul-
warze Las Ramblas do pomnika Kolumba i portu. Zwiedzanie 
najstarszej dzielnicy miasta Barri Gotic z barcelońską katedrą 
św. Eulalii, arcydzieła architektury sakralnej - kościoła Gaudie-
go - La Sagrada Familia. Spacer po ulicy Passeig de Gracia w 
dzielnicy Eixample, gdzie znajdują się sławne domy Gaudiego 
- Casa Batllo wpisana na Listę światowego dziedzictwa UNE-
SCO oraz Casa Mila ze słynnym dachem i kamienną fasadą. 
Powrót do hotelu. Nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd do Barcelony. Zwiedzanie 
Park Guell - jedynego w swoim rodzaju parku pełnego dzi-
wacznych budowli, rzeźb i mozaik oraz zachwycającej przy-
rody. Zwiedzanie Barcelony - akwarium - jedno z najwięk-
szych muzeów oceanograficznych świata z 80-metrowym 
tunelem prowadzącym wśród rekinów, płaszczek i wielu 
innych ryb, oraz - dla chętnych wizyta na stadionie Camp 

CENA ZAWIERA:
• przelot tanimi liniami lotniczymi  

(bagaż podręczny)
• 4 noclegi (pokoje hotelowe z łazienkami)
• 4 śniadania
• ubezpieczenie podróżne
• opiekę pilota
• turystyczny fundusz gwarancyjny

CENA ZAWIERA:
• przelot tanimi liniami lotniczymi  

(bagaż podręczny)
• 4 noclegi (pokoje hotelowe z łazienkami)
• 4 śniadania
• ubezpieczenie podróżne
• opiekę pilota
• turystyczny fundusz gwarancyjny

BARCELONA  samolotem
Nou lub spacer po ogrodach pałacu królewskiego 
Pedralbes. „Grające fontanny” - spektakl na Plaza de 
Espana, wspaniała gra wody, świateł i muzyki. Powrót 
do hotelu. Nocleg.
4 dzień: śniadanie. Plażowanie i odpoczynek nad 
morzem lub rejs statkiem do TOSSA DE MAR - po-
dziwianie skalistego wybrzeża Costa Brava oraz pod-
glądanie życia w Morzu Śródziemnym - roślinności, 
podwodnych skał, egzotycznych ryb, spacer po jednej 
z najładniejszych miejscowości wybrzeża katalońske-
go. Powrót do hotelu. Nocleg.
5 dzień: śniadanie. Czas wolny (w zależności od 
godziny wylotu). Przejazd na lotnisko. Odprawa. 
Przelot do Polski.

BARCELONA
Jest jednym z najczęściej odwiedzanych 
miast w Europie. I nie ma się czemu dziwić, 
bo to miejsce urzeka już od pierwszego 
wejrzenia. Zachwyca niesamowitymi dzie-
łami Gaudiego – „czarodzieja architektury”. 
Przyciąga piłkarską atmosferą stadionu 
FC Barcelona. Czaruje piaszczystym wy-
brzeżem i fantastycznymi krajobrazami 
roztaczającymi się ze wzgórza Montjuïc. 
Kusi też tętniącą życiem atmosferą i wyjąt-
kową katalońską kuchnią. Wybierasz się do 
Barcelony? Oto 10 rzeczy, które musisz zro-
bić w tym mieście! 

LIZBONA
„Kto nie widział LIZBONY, nie widział rze-
czy cudnej” – mawiają Portugalczycy, 
a poeta Fernando Pessoa pisał: „Podróżne-
mu od strony morza Lizbona już z daleka jawi 
się jako olśniewająca wizja senna”. Olissipo, 
jak nazywali miasto Rzymianie, zachwy-
ca swą różnorodnością, labiryntem splą-
tanych uliczek, malowniczymi zaułkami 
i siedmioma wzgórzami, z których rozcią-
gają się niezwykłe widoki.

Dołącz do nas na Facebook'u!:   facebook.com/INDEXPOLSKA



PARYŻ
Paryż jest stolicą Francji, a przy tym najpo-
pularniejszą europejską stolicą na świecie. 
Rocznie odwiedza go ponad 15 milionów 
turystów, aby zobaczyć jedne z najsłynniej-
szych zabytków Starego Kontynentu. Paryż 
jest europejską stolicą mody oraz siedzibą 
organizacji międzynarodowych (UNESCO 
i OECD). Nierzadko nazywany jest również 
„miastem zakochanych”.

RZYM 
Zwany Wiecznym Miastem, kryje w sobie 
perełki architektoniczne z różnych okre-
sów dziejów. Zwiedzić można tu budowle 
starożytne, gotyckie, barokowe czy rene-
sansowe.Miasto posiada wiele placów war-
tych uwagi, na przykład Plac Wenecki, Plac 
Republiki, Piazza Navona, Campo de Fiori 
czy Piazza del Popolo...

cena od 1899 zł/os.

cena od 1799 zł/os.
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TERMINY
WYLOT PRZYLOT CENA*

1 12. 05. 15. 05. 1899 zł
2 16. 06. 19. 06. 1899 zł
3 21. 07. 24. 07. 1899 zł
4 11. 08. 14. 08. 1899 zł
5 08. 09. 11. 09. 1899 zł
6 22. 10. 25. 10. 1899 zł

LIZBONA  samolotem

PROGRAM:
1 dzień: zbiórka na lotnisku, przelot do Paryża, trans-
fer do hotelu, zakwaterowanie. Zwiedzanie: Pałac Inwali-
dów z grobem Napoleona, spacer przez ogrody Tuilieres do 
Luwru - dawny pałac królewski, a obecnie muzeum sztuki. 
Przejazd komunikacją miejską na Montmartre, zwiedzanie: 
Bazylika Sacre Coeur, możliwość podziwiania panoramy Pa-
ryża, spacer po wzgórzu Montmartre, plac du Tertre - sidziba 
paryskich artystów, czas wolny. Plac Pigalle, Moulin Rouge, 
nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do centrum Paryża komuni-
kacja miejską. Całodzienne zwiedzanie: przejście przez Plac 
Trocadero pod Wieżę Eiffela - wyjazd na wieżę, czas wolny 
lub rejs statkiem po Sekwanie, centrum historyczne Paryża, 
Ile de La Cité - najstarsza część i kolebka Paryża z katedrą 
Notre Dame, Sainte Chapelle, pałac Sprawiedliwości, Con-
ciergerie, dzielnica łacińska: Pałac i Ogrody Luksemburskie, 
Panteon - miejsce spoczynku Marii i Piotra Curie oraz zasłu-
żonych dla Francji, Sorbona, nocleg.
3 dzień: śniadanie, całodniowa zabawa w Eurodisney-
landzie - najpiękniejszym parku rozrywki w Europie 
LUB 
zwiedzanie kompleksu pałacowo-parkowego - Wersal. 
Powrót do hotelu, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd 
komunikacją miejską do centrum, zwiedzanie: La Defen-
ce - Le Grande Arc, spacer Champs Elysees reprezentacyjną 
paryską aleją pod Łuk Triumfalny (możliwość wyjścia na Łuk 
- panorama Paryża). Transfer na lotnisko, przelot do Polski. 

PROGRAM:
1 dzień: zbiórka na lotnisku, przelot do Rzymu, zwie-
dzanie Rzymu: zamek i Plac Anioła, część barokowa miasta: 
Plac Navona z fontanną "Czterech Rzek" Berniniego, Plac 
Hiszpański z fontanną Barcaccia w kształcie łodzi, schody 
hiszpańskie z kaskadą balustrad i balkonów oraz słynną Fon-
tanną di Trevi. przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień: śniadanie, przejazd do Rzymu, spacer śladami 
starożytnych Rzymian: Panteon - jedyna antyczna pozosta-
łość stojąca po dziś dzień w całości, Capitol - od czasów an-
tycznych uważany za serce duchowe, polityczne i kulturalne 
Rzymu, słynna wilczyca kapitolińska, Forum Romanum, Ko-
losseum - najsłynniejszy amfiteatr świata, Łuk Konstantyna, 
nocleg.
3 dzień: śniadanie, przejazd do Watykanu: zwiedza-
nie Placu i Bazyliki św. Piotra, wizyta w miejscu spoczynku 
Jana Pawła II, możliwość wejścia na kopułę bazyliki. Muzea 
Watykańskie należące do najważniejszych i najbogatszych 
muzeów na całym świecie. Szczególnie obfita jest kolekcja 
rzymskiej sztuki klasycznej, urzekająca jest galeria obrazów 
Pinacoteca, niezwykłe są też komnaty apartamentów papie-
ży Aleksandra VI Borgii i Juliusza II (Sale Rafaela). Zwiedza-
nie Kaplicy Sykstyńskiej, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, transfer na 
lotnisko przelot do Polski. 

CENA ZAWIERA:
• przelot tanimi liniami lotniczymi  

(bagaż podręczny)
• 3 noclegi w hotelu (pokoje z łazienkami)
• 3 śniadania
• ubezpieczenie podróżne
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota
• turystyczny fundusz gwarancyjny

CENA ZAWIERA:
• przelot tanimi liniami lotniczymi  

(bagaż podręczny)
• 3 noclegi w hotelu
• 3 śniadania
• ubezpieczenie
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota
• turystyczny fundusz gwarancyjny

samolotem  RZYM

samolotem  Eurodisneyland lub Wersal +  PARYŻ

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 
70 € - metro, taksa miejska, zwiedzanie, realizacja 
programu. Opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyj-
ny w wysokości 10 zł/os. 
FAKULTATYWNIE:
Bilety wstępu do obiektów.
Dopłata do 3 obiadokolacji: 200 zł. Dopłata do pokoju 
SGL: 300 zł,  dokwaterowanie +150 zł/os.

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 
70 € - metro, taksa miejska, przewodnik lokalny, zwie-
dzanie, realizacja programu.
FAKULTATYWNIE:
Bilety wstępu do obiektów, dopłata do 3 obiadokola-
cji: 200 zł. 
Dopłata do pokoju SGL: 300 zł, 
dokwaterowanie +150 zł/os.

TERMINY
WYLOT PRZYLOT CENA*

1 16. 05. 19. 05. 1799 zł
2 20. 06. 23. 06. 1799 zł
3 11. 07. 14. 07. 1799 zł
4 15. 08. 18. 08. 1799 zł
5 12. 09. 15. 09. 1799 zł
6 26. 09. 29. 09. 1699 zł

BIURO PODRÓŻYDziałamy dla Was od 1994 roku!      To już 25 LAT !
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DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 
bilety wstępu - ok. 110 zł, 
FAKULTATYWNIE: 2 obiadokolacje +50 zł.
Oferta dla Singli:+ 50zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 
bilety wstępu - ok. 95 zł, 
FAKULTATYWNIE: 2 obiadokolacje +60 zł.
Oferta dla Singli:+ 50zł - dokwaterowanie w pok. 2 os.

WARSZAWA  

cena od 579 zł/os.

cena od 549 zł/os.

SZLAKIEM RENESANSU

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: wyjazd z miejsca zbiórki. Zwiedzanie: Wilanów 
- Park i Pałac w Wilanowie, Stare Miasto, plac Zamkowy, ko-
lumna Zygmunta, Zamek Królewski, Barbakan, Pomnik Ma-
łego Powstańca, Mały Rynek, Warszawska Syrenka, Katedra 
św. Jana Chrzciciela. Trakt Królewski, Krakowskie Przedmie-
ście, Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza, Pomnik 
Mikołaja Kopernika, Plac Trzech Krzyży. Zakwaterowanie. 
Nocleg.
2 dzień: śniadanie. Zwiedzanie: Park Łazienkowski 
- Belweder, pomnik Fryderyka Chopina, Teatr Królewski i 
stara Oranżeria, Pałac na Wyspie, Podchorążówka, Pałac 
Myśliwiecki, Amfiteatr. Sejm Senat RP. Pałac Kultury i Nauki 
- wjazd na XXX piętro - taras widokowy. Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Cmentarz Powązkowski. Nocleg.
3 dzień: śniadanie. Stadion Narodowy - taras widoko-
wy. Ogrody na dachach Biblioteki Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Centrum Nauki Kopernik. Powrót na miejsce zbiórki 
w godzinach wieczornych.

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: wyjazd z miejsca zbiórki. Zwiedzanie: Baranów 
Sandomierski: jeden z najpiękniejszych renesansowych 
zamków w Polsce, spacer po parku zamkowym. Sando-
mierz - Brama Opatowska, starówka, ratusz, Ucho Igielne, 
zamek, katedra, trasa podziemna. Przejazd do obiektu noc-
legowego. Nocleg.
2 dzień: śniadanie. Zwiedzanie: Kazimierz Dolny - sta-
rówka, rynek, Góra Trzech Krzyży, Dom Przybyłów, ruiny 
zamku, spichlerze. Rejs po Wiśle. Puławy - park pałacowy: 
Świątynia Sybilli i Domek Gotycki. Powrót do ośrodka. Nocleg.
3 dzień: śniadanie. Nałęczów - park zdrojowy: pijalnia 
wód, łazienki. Lublin: Stare Miasto, Ratusz, Plac Łokietka, 
kamieniczki staromiejskie, Brama Krakowska, Zamek, Kapli-
ca Zamkowa, Trasa Podziemna. 
Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 2 noclegi (pokoje hotelowe z łazienkami)
• 2 śniadania
• ubezpieczenie NNW
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 2 noclegi (pokoje hotelowe z łazienkami)
• 2 śniadania
• ubezpieczenie podróżne
• zwiedzanie wg programu
• opiekę pilota

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel 579 zł 579 zł

cena  
1 miejsca: 

pokój  
2 os.

pokój  
3 os.

hotel 549 zł 549 zł

KAZIMIERZ DOLNY I SANDOMIERZ  SZLAK RENESANSU

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 03. 05. 05. 05.
2 21. 06. 23. 06.
3 16. 08. 18. 08.
4 13. 09. 15. 09.
5 12. 10. 14. 10.

TERMINY
WYJAZD POWRÓT

1 03. 05. 05. 05.
2 21. 06. 23. 06.
3 16. 08. 18. 08.
4 13. 09. 15. 09.
5 12. 10. 14. 10.

SANDOMIERZ 
To jedno z najstarszych polskich miast. 
Świadectwem tysiącletniej historii miasta, 
jest 120 znajdujących się tu zabytków. 
O uroku miasta decyduje także malowni-
cze położenie na nadwiślańskiej skarpie 
i  wreszcie wyjątkowy klimat urokliwych 
uliczek i zaułków.

KAZIMIERZ DOLNY
Nazywany też Kazimierzem nad Wisłą, to 
miasto uważane za perłę polskiego rene-
sansu. Jego znakiem rozpoznawczym są 
pięknie zdobione kamienice i panująca 
tu artystyczna atmosfera. Założone przez 
Kazimierza Sprawiedliwego, dzięki swemu 
malowniczemu położeniu przyciąga wielu 
turystów, a także malarzy, zainspirowa-
nych urodą tego niezwykłego miasta.

WARSZAWA
Piastująca od ponad czterech stuleci god-
ność stolicy – jest największym miastem 
w Polsce, centrum wydarzeń gospodar-
czych, politycznych i kulturalnych. Sym-
bolem miasta jest widniejąca w jej herbie 
Syrenka. Warszawa to tętniąca życiem 
metropolia i jednocześnie miasto o nie-
powtarzalnej historii. Miasto, w którym ¼ 
obszaru zajmują tereny zielone, a zarazem 
miasto kultury – na każdy gust i każdą kie-
szeń.

Bezpieczeństwo – Zaufanie – Wysoka Jakość  •  Ponad 500 000 zadowolonych klientów!
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 1 nocleg lub EXPRESS  WYCIECZKIWARSZAWA  

PRAGA  cena od 219 zł

WIEDEŃ  cena od 219 zł

LWÓW  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. Wyjazd do kraju w godzinach wieczornych.
Dzień 2 - Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/porannych. CENA ZAWIERA:

• przejazd autokarem
• nocleg w hotelu**/*** (oferty z noclegiem)
• śniadanie (dotyczy oferty z noclegiem)
• ubezpieczenie podróżne
• zwiedzanie Pragi
• opiekę pilota

PROGRAM z noclegiem:
Dzień 1 - Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Pragi. Zwiedza-
nie Miasta: Ratusz, Gotycki Kościół Marii Panny, Pomnik Jana Husa, 
Karolinum - pierwszy Uniwersytet w Europie Środ., Plac Wacława, 
piwiarnia U Fleku, czas wolny. 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 popołudnio-
wo-wieczornych. Przyjazd do Polski w godzinach nocnych. 

TERMINY cena bez noclegu cena z noclegiem 
06. 04. - 07. 04.
13. 04. - 14. 04.
27. 07. - 28. 07.
28. 09. - 29. 09.

219 zł/os. 359 zł/os.

Fakultatywnie: Obiadokolacja 35 zł
Cena nie obejmuje: biletów do zwiedzanych obiektów ok. 300 CZK

BUDAPESZT  cena od 219 zł

PROGRAM bez noclegu:
Dzień 1 - Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Wiednia. Zwie-
dzanie miasta: Ringstrasse, Opera, Ratusz, Katedra św. Stefana, 
Hofburg, Parlament, Teatr, Belweder, czas wolny.
Wyjazd do kraju w godzinach wieczornych.
Dzień 2 - Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/porannych. CENA ZAWIERA:

• przejazd autokarem
• nocleg w hotelu** (oferty z noclegiem)
• śniadanie (dotyczy oferty z noclegiem)
• ubezpieczenie podróżne
• zwiedzanie Wiednia
• opiekę pilota, składka na TFG

PROGRAM z noclegiem:
Dzień 1 - Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Wiednia. Zwie-
dzanie miasta: Ringstrasse, Opera, Ratusz, Katedra św. Stefana, 
Hofburg, Parlament, Teatr, czas wolny. Nocleg w hotelu w Czechach/
Wiedniu. Dzień 2 - Śniadanie. Zwiedzanie Miasta: Kahlenberg - pa-
norama miasta, Schönbrunn - letnia rezydencja cesarska, spacer po 
ogrodach. Wyjazd do kraju w godzinach popołudniowo-wieczor-
nych Przyjazd do Polski w godzinach nocnych. 

PROGRAM bez noclegu:
Dzień 1 - Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do Budapesztu. 
Zwiedzanie miasta: Wzgórze Zamkowe, Kościół Koronacyjny, Baszta 
Rybacka, Zamek Królewski, Przejście Mostem Łańcuchowym, Parla-
ment, Bazylika św. Stefana. Czas wolny. Następnie Plac Bohaterów, 
Park Miejski, Zamek Vajdahunyad, Szechenyi Fürdo. Wyjazd do kraju 
w godzinach wieczornych. 
Dzień 2 - Powrót do kraju w godzinach porannych.

TERMINY bez noclegu z noclegiem 
06. 04. - 07. 04.
13. 04. - 14. 04.
27. 07. - 28. 07.
28. 09. - 29. 09.

219 zł/os. 369 zł/os.

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 4500 HUF
Fakultatywnie: obiadokolacja 45 zł 

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• nocleg w hotelu*** (oferty z noclegiem)
• śniadanie (dotyczy oferty z noclegiem)
• ubezpieczenie podróżne
• zwiedzanie Budapesztu
• opiekę pilota
• składka na TFG

PROGRAM z noclegiem:
Dzień 1 - Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Bu-
dapesztu. Zwiedzanie: Plac Bohaterów, Park Miejski, 

Zamek Vajdahunyad, Szechenyi Fürdo - kompleks basenowy, dziel-
nica ambasad, opera. Przejazd pod Parlament,Bazylika św. Stefana, 
spacer do placu Vörösmarty. Czas wolny. Zakwaterowanie w hotelu, 
nocleg. 
Dzień 1 - Śniadanie. Wykwaterowanie. Wzgórze Zamkowe, Ko-
ściół Koronacyjny Króla Macieja pw. NMP, Baszta Rybacka, stare 
kamieniczki Budy, Zamek Królewski, Wzgórze Gellerta. Możliwość 
zorganizowania rejsu stateczkiem po Dunaju. Wyjazd w godzinach 
popołudniowych. Powrót do kraju w godzinach nocnych.

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, 
Katedra Łacińska, kaplica Boimów, rynek z Ratuszem („serce miasta”, 
siedziba Rady Miejskiej), zabytkowe kamienice (Czarna Kamienica, 
Apteka-muzeu, kamienica Korniakta – rezydencja króla Jana III Sobie-
skiego, dziedziniec włoski), dzielnica Ruska, cerkiew Uspeńska, Kościół 
Dominikanów, Katedra Ormiańska, Pomnik Adama Mickiewicza. Czas 
wolny. Wyjazd do Polski.
Dzień 2 - Przyjazd do Polski w godzinach porannych.

PROGRAM z noclegiem:
Dzień 0/1 - Wyjazd wg rozkładu jazdy. 
Dzień 1 - Przyjazd do Lwowa. Zwiedzanie miasta - Opera 
Lwowska, Katedra Łacińska (tutaj przed obrazem Matki Bożej Łaskawej 
król Jan Kazimierz złożył śluby narodowe), późnorenesansowa kaplica 
Boimów, rynek z Ratuszem, zabytkowe kamienice (Czarna Kamienica, 
Apteka-muzeum, kamienica Korniakta - rezydencja króla Jana III Sobie-
skiego, dziedziniec włoski), dzielnica Ruska, cerkiew Uspeńska, Kościół 
Dominikanów, Katedra Ormiańska, Pomnik A. Mickiewicza. Nocleg. 
Dzień 2 - Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie Lwowa cmen-
tarz 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
• nocleg w hotelu (oferty z noclegiem)
• śniadanie (dotyczy oferty z noclegiem)
• ubezpieczenie podróżne
• zwiedzanie Lwowa
• opiekę pilota

TERMINY bez noclegu z noclegiem

26. 07. - 28. 07.
27. 09. - 29. 09. 219 zł/os. 359 zł/os.

Uwaga! Do przekroczenia granicy Polsko-Ukraińskiej wymagany jest 
paszport ważny na okres nie mniej niż 3 miesiące.
Cena nie obejmuje: biletów wstępu 350 UAH, obiadokolacji +40 zł.

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: opłata za zwiedzanie miasta oraz opłaty lokalne  
i administracyjne - dotyczy imprez z noclegiem i expressowych + 300 CZK.

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: opłata za zwiedzanie miasta oraz opłaty lokalne  
i administracyjne - dotyczy imprez z noclegiem i expressowych + 10 €.

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: opłata za zwiedzanie miasta oraz opłaty lokalne  
i administracyjne - dotyczy imprez z noclegiem i expressowych + 3000 HUF.

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: opłata za zwiedzanie miasta oraz opłaty lokalne  
i administracyjne - dotyczy imprez z noclegiem i expressowych + 350 UAH.

TERMINY cena bez noclegu cena z noclegiem 
06. 04. - 07. 04.
13. 04. - 14. 04.
27. 07. - 28. 07.
28. 09. - 29. 09.

219 zł/os. 379 zł/os.

Fakultatwnie: obiadokolacja - 50 zł (w Wiedniu).
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,  
przewodników miejscowych (ok.10-30 €)

BIURO PODRÓŻY

Złote Godło QI 2018 
w kategorii QI Services - Usługi Najwyższej Jakości



DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 
opłata administracyjna i klimatyczna płatna na miej-
scu 30 €/os.

ZAKWATEROWANIE:
HOTEL DETELINA*** - Położony w Czajce, na wzgó-
rzu z widokiem na morze, sklep ok. 20 m, bary, kawiarnie, re-
stauracje ok. 300 m, bankomat ok. 200 m, skrzynka pocztowa 
ok. 400 m, kantor na terenie hotelu. Na terenie hotelu znajduje 
się basen z wydzielonym brodzikiem (leżaki i parasole bezpłat-
nie), przestronne lobby, recepcja 24h, restauracja, pizzeria, Wi- 
Fi bezpłatnie w lobby, plac zabaw, przechowalnia bagażów, 
siłownia, program animacyjny w języku polskim. Pokoje 2-os. 
z możliwością jednej lub dwóch dostawek, wyposażenie: kli-
matyzacja, TV, suszarka do włosów, lodówka, telefon, łazienki 
z prysznicem. Plaża piaszczysta ok. 350 m.

WYŻYWIENIE: All Inclusive light - śniadanie, obiad, 
kolacja w formie bufetu, bar serwujący lokalne napoje alko-
holowe i bezalkoholowe 10:00-22:00, słodycze w wyznaczo-
nych godzinach.

WCZASY W BUŁGARII  NESSEBER

cena  1859 zł/os.

cena od 1279 zł/os.

WCZASY W BUŁGARII  ZŁOTE PIASKI - CZAJKA 
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CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem (WC, barek, TV)
• 9 noclegów w hotelu
• 9 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji  

(bufety, napoje bezalkoholowe w cenie)
• ubezpieczenie podróżne
• opiekę pilota, rezydenta 
• turystyczny fundusz gwarancyjny

ZAKWATEROWANIE:
Hotel VIGO PANORAMA BEACH**** – to 
kompleks hotelowy położony w Nesseberze, w pobliżu por-
tu i starego miasta (900 m), 25 km od portu lotniczego. 100 
m od hotelu znajduje się piaszczysta, szeroka plaża; serwis 
plażowy płatny. Hotel dysponuje 132 pokojami w tym typu 
studio oraz apartamentami. Pokoje wyposażone są w klima-
tyzację, telewizor, telefon. Na terenie hotelu znajdują się: 
Restauracja główna, restauracja a'la carte; Bar przy basenie, 
lobby bar, bar w dyskotece, 3 baseny, SPA- basen kryty, sejf, 
parking. Odpłatnie można skorzystać z centrum SPA, cen-
trum fitness, łaźnia turecka, sauna, jacuzzi, masaże, bilard, 
salon piękności, dyskoteki, sportów wodnych na plaży.

TERMINY CENY
WYJAZD POWRÓT za 1 os.

1 30. 06. 11. 07. 1859 zł
2 09. 07. 20. 07. 1859 zł
3 18. 07. 29. 07. 1859 zł
4 27. 07. 07. 08. 1859 zł
5 05. 08. 16. 08. 1859 zł
6 14. 08. 25. 08. 1859 zł

TERMINY CENY
WYJAZD POWRÓT H. Detelina H. Kamchia

1 15. 06. 24. 06. 1279 zł 1159 zł
2 22. 06. 01. 07. 1589 zł 1399 zł
3 29. 06. 08. 07. 1589 zł 1499 zł
4 06. 07. 15. 07. 1589 zł 1520 zł
5 13. 07. 22. 07. 1589 zł 1520 zł
6 20. 07. 29. 07. 1589 zł 1520 zł
7 27. 07. 05. 08. 1589 zł 1520 zł
8 03. 08. 12. 08. 1589 zł 1520 zł
9 10. 08. 19. 08. 1589 zł 1520 zł

10 17. 08. 26. 08. 1589 zł 1520 zł
11 24. 08. 02. 09. 1589 zł 1499 zł
12 31. 08. 09. 09. 1565 zł 1399 zł
13 07. 09. 16. 09. 1300 zł ---

DOPŁATY FAKULTATYWNE:  
wycieczki i atrakcje lokalne.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem 
• 7 noclegów w hotelu
• wyżywienie zgodnie z ofertą 
• opiekę pilota, rezydenta 
• ubezpieczenie podróżne
• program animacyjny w jęz. polskim
• turystyczny fundusz gwarancyjny

ZŁOTE PIASKI – CZAJKA
Hotele i ośrodki wypoczynkowe korzystają 
tu z naturalnych skarbów rejonu proponu-
jąc swoim Gościom zabiegi relaksacyjne 
i lecznicze w licznych centrach odnowy bio-
logicznej. Przytulne restauracyjki i tawerny 
z widokiem na morze oferują znakomite 
bułgarskie dania i wina. Serca nadmorskich 
kurortów tętnią życiem i proponują dobrą 
zabawę wszystkim, niezależnie od wieku 
i upodobań.

NESSEBER
Leży we wschodniej Bułgarii nad Morzem 
Czarnym w bliskim sąsiedztwie wielkie-
go kurortu – Słonecznego Brzegu. Można 
się jednak łatwo do niego dostać również 
z Burgas. Ze Słonecznego Brzegu do Nes-
sebaru można udać się piechotą wzdłuż 
morza lub miejskim transportem. Droga 
wzdłuż morza wiedzie przez piaszczystą 
plażę i asfaltowy trakt umocnioną falochro-
nem. Miasto ma dwa różne oblicza: stare 
i nowe miasto, które czynią je jeszcze bar-
dziej fascynującym miejscem dla odwie-
dzających. Przesmyk o długości zaledwie 
400 m łączy starą część miasta czyli otoczo-
ną przez morze wyspę z nowym miastem. 
Stare miasto jest określane jako „muzeum 
pod gołym niebem” lub bułgarski „Dubro-
vnik” więc nie bez powodu znajduje się na 
liście zabytków UNESCO.

Dołącz do nas na Facebook'u!:   facebook.com/INDEXPOLSKA



cena od 1880 zł/os.
CENA ZAWIERA:
• transport autokarem
•  7 noclegów
• zgodnie z ofertą
• ubezpieczenie podróżne 
• opieka pilota na trasie przejazdu
• opiekę rezydenta na miejscu 
• składkę na TFG

ZAKWATEROWANIE:
HOTEL BONITA*** - Ten 15-piętrowy hotel jest poło-
żony w samym sercu Złotych Piasków, w odległości zaledwie 
20 metrów od plaży. Obiekt oferuje bezpłatny bezprzewodo-
wy dostęp do Internetu w pomieszczeniach ogólnodostęp-
nych, bezpłatny prywatny parking i pokoje ze wspaniałym 
widokiem na morze.
Hotel dysponuje restauracją, barem, sklepem, kantorem, 
wypożyczalnia samochodów, windą oraz sejfem w recepcji 
płatnym ok. 5 leva/dzień. Posiada 169 klimatyzowanych po-
koi dwuosobowych z możliwością jednej dostawki. Pokoje 
wyposażone są w telewizję satelitarną, łazienkę, mini bar, 
telefon, balkon .

WYŻYWIENIE: Śniadanie w formie bufetu serwowane 
jest w godzinach 07:30 -10:00. Obiadokolacja w formie bu-
fetu podawana jest w godzinach 18:00 -20:00. Bar w holu 
jest czynny przez całą dobę.

ZŁOTE PIASKI
Jeden z najsłynniejszych kurortów bułgar-
skich, jest unikalnym „złotym kącikiem” 
wybrzeża Morza Czarnego. Wiekowy las, 
opada łagodnie aż do samych złocistych 
plaż i morza. Wśród pięknej zieleni drzew 
znajdują się nowoczesne hotele z basena-
mi, urządzeniami i placami sportowymi, 
restauracjami, klubami, kasynami i dys-
kotekami. Przy plaży znajdują się ogólno-
dostępne, bezpłatne kompleksy basenów 
z atrakcyjnymi zjeżdżalniami (płatne oko-
ło 0,5 levy). Na miłośników sportów wod-
nych czekają liczne atrakcje: windsurfing, 
narty wodne, spadochrony, rejsy jachtem. 
Ze Złotych Piasków warto wybrać się na 
wycieczkę do oddalonej o 10 km Warny, 
jednego z największych i najpiękniejszych 
miast Bułgarii.

 ZŁOTE PIASKI  WCZASY W BUŁGARII
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HOTEL KAMCHIA*** zlokalizowany jest przy jed-
nym z głównych deptaków Złotych Piasków. Stanowi dosko-
nałą bazę dla osób szukających błogiego relaksu na plaży lub 
przy basenie, a także dla tych, którzy wieczory lubią spędzać 
przy muzyce. W bezpośredniej bliskości znajdują się najsłyn-
niejsze kluby Złotych Piasków oferujące rozrywki do późnych 
godzin nocnych. Hotel położony jest 400 m od centrum mia-
sta, ok. 17 km od Warny, ok. 1000 m do Parku Wodnego Aqu-
apolis, ok. 400m do nadmorskiej promenady, ok. 250 m do 
bankomatu, ok. 200 m do restauracji, barów. Długa, szeroka 
i piaszczysta plaża znajduje się ok 300 metrów od hotelu. 
Leżaki i parasole dodatkowo płatne ok. 8 euro za dwa leżaki 
i parasol. Hotel dysponuje 117 pokojami dwuosobowymi z 
możliwością jednej dostawki wyposażonych w - klimatyza-
cję, telewizję satelitarną, łazienka (prysznic, WC), lodówkę, 
balkon, widok na główny deptak lub basen. 

WYŻYWIENIE: All Inclusive- śniadanie, obiady, kolacje 
w formie bufetu, napoje bezalkoholowe i lokalne alkoho-
le (11.00 -22.00), w restauracji napoje typu - wino, piwo 
beczkowe, pepsi, mirinda, 7up, tonik, sok, kawa, herbata, 
woda mineralna. Bar przy basenie (12.00 -18.00) napoje 
typu - wódka, rum, gin, whisky, mastica, menta, wino, piwo 
z beczki, pepsi, mirinda, 7up, sok, kawa, herbata, woda mi-
neralna.

CENY I TERMINY: str. 24

CENA NIE ZAWIERA:
wycieczek i atrakcji lokalnych
ZNIŻKI: 
dziecko 4-10 lat z 2 osobami dorosłymi 
- ok 450 zł w zależności od terminu.

TERMINY CENY
WYJAZD POWRÓT H. BONITA

1 15. 06. 22. 06. 1349 zł
2 22. 06. 29. 06. 1349 zł
3 29. 06. 06. 07. 1395 zł
4 06. 07. 13. 07. 1475 zł
5 13. 07. 20. 07. 1709 zł
6 20. 07. 27. 07. 1709 zł
7 27. 07. 03. 08. 1709 zł
8 03. 08. 10. 08. 1709 zł
9 17. 08. 24. 08. 1665 zł

10 24. 08. 31. 08. 1665 zł
11 31. 08. 07. 09. 1395 zł

BIURO PODRÓŻYDziałamy dla Was od 1994 roku!      To już 25 LAT !



cena od 1150 zł/os.

cena od 1250 zł/os.
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TERMINY CENY za osobę

WYJAZD POWRÓT pok. 2, 3 os.

1 12. 06. 23. 06. 1460 zł

2 21. 06. 02. 07. 1560 zł
3 30. 06. 11. 07. 1705 zł
4 18. 07. 29. 07. 1805 zł
5 27. 07. 07. 08. 1805 zł
6 05. 08. 16. 08. 1805 zł
7 14. 08. 25. 08. 1655 zł
8 23. 08. 03. 09. 1575 zł
9 01. 09. 12. 09. 1560 zł

10 10. 09. 21. 09. 1460 zł

TERMINY CENY za osobę

WYJAZD POWRÓT pok. 2, 3 os.

1 22. 06. 02. 07. 1250 zł
2 30. 06. 11. 07. 1255 zł
3 09. 07. 20. 07. 1255 zł
4 18. 07. 29. 07. 1255 zł
5 27. 07. 07. 08. 1255 zł
6 05. 08. 16. 08. 1255 zł
7 14. 08. 25. 08. 1355 zł
8 23. 08. 03. 09. 1395 zł
9 01. 09. 12. 09. 1395 zł

10 10. 09. 21. 09. 1395 zł

CENA NIE ZAWIERA: Napoi do kolacji (cola, 
fanta, piwo - płatne dodatkowo). 
Opłaty za serwis plażowy. Opłat za połączenia an-
tenowe. Wycieczek fakultatywnych - szczegóły na: 
www.indexpolska.com.pl  
OBLIGATORYJNEJ OPŁATY: 55 €/os. płatnej u rezy-
denta w Grecji. Opłata nie dotyczy dzieci do lat 4., 
Podatek noclegowy 0,5-1,05 € za pokój na dobę.

HIT POPRZEDNIEGO SEZONU

ZAKWATEROWANIE: 
Apartamenty oddalone od morza do ok. 400 m, znajdują się 
w niezwykle urokliwym otoczeniu drzew, kwiatów i winorośli, 
w pobliżu gór na tle zalesionego zbocza stwarza prawdziwy 
grecki klimat. Apartamenty są samodzielnymi, skromnie wy-
posażonymi mieszkankami klasy turystycznej. Każdy aparta-
ment posiada taras lub balkon. Składa się z: pokoju, w którym 
znajdują się dwa lub trzy łóżka; łazienki z węzłem sanitarnym: 
WC + umywalka z prysznicem; aneksu kuchennego wyposa-
żonego w lodówkę, kuchenkę, podstawowe naczynia i sztućce 
umożliwiające przygotowywanie prostych posiłków. Na wy-
posażeniu apartamentu są przybory do utrzymywania czysto-
ści oraz bielizna pościelowa. Środków czystości oraz ręczników 
nie ma, należy je zabrać ze sobą.

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

(śniadania i obiadokolacja - bufet, +woda stołowa)
• opłatę za klimatyzację w pokoju
• opiekę rezydenta (na miejscu), pilota (podróż)
• ubezpieczeniepodróżne
• turystyczny fundusz gwarancyjny

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel YAKINTHOS*** położony jest w nowej części 
Paralii, w spokojnej okolicy. Znajduje się w odległości ok. 200 
m od piaszczystej plaży, z łagodnym zejściem do morza (leżaki 
i parasole na plaży dodatkowo płatne). Hotel posiada restaura-
cję na parterze, recepcję, bar, windę; otoczony jest niewielkim 
ogrodem; w hotelu dostępny jest bezpłatnie Internet Wi-Fi. 
POKOJE: 2, 3 osobowe z łazienką (toaleta, prysznic, 1 duży 
ręcznik kąpielowy na osobę), aneksem kuchennym (wypo-
sażonym w małą lodówkę i podstawowe naczynia kuchenne 
– środki czystości we własnym zakresie), balkonem, indywi-
dualną klimatyzacją (w cenie) oraz TV z dostępem do kanałów 
telewizji satelitarnej.
WYŻYWIENIE: śniadania i obiadokolacje z deserem. 
Posiłki serwowane są w formie bufetu. Do obiadokolacji 
podawana jest woda, pozostałe napoje dodatkowo płatne.

CENA ZAWIERA:
• 8 lub 9 noclegów (w zależności od wybranego 

turnusu) w pensjonacie - pokoje 2,3 osobowe z 
łazienkami,

• wyżywienie 2 razy dziennie - śniadania i obia-
dokolacje serwowane w pobliskim hotelu Aqua Rossa

• opiekę pilota i rezydenta,
• przejazd autokarem (barek, wc, klimatyzacja, TV)
• ubezpieczenie podróżne
• składka na TFG

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: opłata administracyjna - 
30 €/os. - płatna na miejscu w hotelu po przyjeździe.
Opłata nie jest pobierana od dzieci w wieku 0-4 lat.
Taksa klimatyczna – ok. 0,50-1,50 €/dzień/pokój – płatne 

WCZASY W GRECJI  PARALIA

WCZASY W GRECJI  KOKKINO NERO

FAKULTATYWNIE: napoje do kolacji (cola, 
fanta, piwo), wycieczki fakultatywne, opłaty za 
serwis plażowy, opłaty za połączenia antenowe.

KOKKINO NERO 
Położone na pograniczu Riwiery Olimpij-
skiej i Riwiery Gór Ossa,bardzo szybko sta-
ło się ulubionym miejscem wypoczynku, 
nie tylko dla Greków, ale również dla obco-
krajowców. Bliskość gór i morza powodu-
je, że klimat tego miejsca jest specyfczny, 
a opalenizna ma niespotykany oliwkowy 
kolor. Kokkino Nero to również niezliczona 
ilość kamienistych i drobno żwirkowych 
plaż, romantycznych zatoczek, których wi-
dok zapiera dech w piersiach. 

PARALIA
Kurort na Riwierze Olimpijskiej, nad Mo-
rzem Egejskim, oddalony 7 km od Katerini 
(stolicy regionu Pieria) w pobliżu kurortu 
Olimpic Beach. Doskonała komunikacja 
z Katerini (autobusy odjeżdżają co 15 min.). 
W pogodne dni można podziwiać Górę 
Olimp. Miasteczko, dziś typowo turystycz-
ne, jeszcze 20 lat temu było wioską rybacką. 

Bezpieczeństwo – Zaufanie – Wysoka Jakość  •  Ponad 500 000 zadowolonych klientów!



 KAMENA VOURLA  WCZASY W GRECJI

 WYSPA EVIA  WCZASY W GRECJI

cena od 2080 zł/os.

cena od 2279 zł/os.
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NEA STYRA
To miasteczko mozaika - położone na pół-
nocy wyspy Evii, modne wśród ateńczyków, 
gęsto zabudowane apartamentowcami, ta-
wernami, a wystarczy oddalić się od jego 
centrum, by znaleźć się wśród pól upraw-
nych i gospodarstw. Egejskie plaże i zacho-
dy słońca - oto atrakcje regionu począwszy 
od połowy ubiegłego wieku - wtedy Nea 
Styra stała się współczesnym „resortem” 
turystycznym. To rejon i dla ludzi młodych, 
i dla rodzin z dziećmi. Dla miłośników hi-
storii i dla poszukiwaczy historycznych pa-
miątek (których w całej Grecji nie brakuje!). 
Miasteczko łączy z Półwyspem Bałkańskim, 
czyli kontynentalną Grecją, przeprawa pro-
mowa - z portu Agia Marina powyżej Mara-
tonu biegnie trasa kilkunastu małych pro-
mów - siedem z nich dopływa do Nea Styra. 
W okolicy, czyli w wiosce Styra znajduje się 
historyczna osobliwość - tzw. smocze domy 
- neolityczne twory, które są tajemnicą na-
wet dla archeologów - powstały między XIII 
i III wiekiem przed naszą erą.

ZAKWATEROWANIE:
HOTEL VENUS BEACH*** położony bezpośred-
nio przy pięknej piaszczystej plaży, oferuje zakwaterowa-
nie w wygodnych bungalowach położonych w ogrodzie z 
bujną roślinnością. Błękit morza za oknami, zachody słoń-
ca nad basenem i pejzaż jak z planu filmowego - wszyst-
kie atrybuty tego miejsca skradły już serca niejednego 
turysty. O atrakcje, zarówno w ciągu upalnego dnia, jak 
i wieczorem zadbają animatorzy. Pokoje dwuosobowe 
z możliwością dostawki, czteroosobowe (możliwe łóżko 
piętrowe) wyposażone w klimatyzację (indywidualnie 
sterowaną), TV, telefon, łazienkę: (prysznic, WC), lodówkę. 

ZAKWATEROWANIE:
Hotel SISSI*** położony jest w centrum miejscowości 
w odległości ok. 300 metrów (supermarket, bary, tawerny, 
restauracje, poczta, bankomaty, cerkiew, lunapark). Żwirko-
wo-kamienista plaża znajduje się bezpośrednio przy hotelu, 
leżaki i parasole bezpłatnie. W Hotelu znajduje się recep-
cja 24h, winda, przestronne lobby z barem, WI FI w lobby 
bezpłatnie, sejf, stół do bilardu i tenisa stołowego, wypo-
życzalnia rowerów, klub muzyczny „Bikini”, bar w ogrodzie, 
centrum sportów wodnych, wypożyczalnia rowerów, mini 
klub dla dzieci, animacje w języku polskim! Hotel dysponuje 
pokojami 2 osobowymi z możliwością jednej dostawki, jed-
noosobowymi, familijnymi (dwie sypialnie w tym jedna z 
balkonem i widokiem na morze, mały korytarz i łazienka). 
Wyposażenie pokoi: indywidualnie sterowana klimatyzacja, 
telewizor, telefon, lodówka, suszarka do włosów, prysznic. 
Wszystkie pokoje w hotelu posiadają widok na morze. 

WYLOT PRZYLOT z Krakowa WYLOT PRZYLOT z Warszawy

1 20. 06. 27. 06. 2225 zł 19. 06. 26. 06. 2225 zł
2 27. 06. 04. 07. 2225 zł 26. 06. 03. 07. 2225 zł
3 04. 07. 11. 07. 2470 zł 03. 07. 10. 07. 2470 zł
4 11. 07. 18. 07. 2470 zł 10. 07. 17. 07. 2470 zł
5 18. 07. 25. 07. 2470 zł 17. 07. 24. 07. 2470 zł
6 ---- ---- ---- 24. 07. 31. 07. 2470 zł
7 25. 07. 01. 08. 2470 zł 31. 07. 07. 08. 2470 zł
8 01. 08. 08. 08. 2470 zł 07. 08. 14. 08. 2470 zł
9 08. 08. 15. 08. 2470 zł 14. 08. 21. 08. 2470 zł

10 15. 08. 22. 08. 2470 zł 21. 08. 28. 08. 2470 zł
11 22. 08. 29. 08. 2470 zł 28. 08. 04. 09. 2470 zł
12 29. 08. 05. 09. 2225 zł ---- ---- ----

WYLOT PRZYLOT z Krakowa WYLOT PRZYLOT z Warszawy

1 20. 06. 27. 06. 2279 zł 19. 06. 26. 06. 2279 zł
2 27. 06. 04. 07. 2395 zł ---- ---- ----
3 04. 07. 11. 07. 2395 zł 03. 07. 10. 07. 2395 zł
4 11. 07. 18. 07. 2395 zł 10. 07. 17. 07. 2395 zł
5 18. 07. 25. 07. 2395 zł 17. 07. 24. 07. 2395 zł
6 ---- ---- ---- 24. 07. 31. 07. 2395 zł
7 25. 07. 01. 08. 2395 zł 31. 07. 07. 08. 2395 zł
8 01. 08. 08. 08. 2395 zł 07. 08. 14. 08. 2395 zł
9 08. 08. 15. 08. 2395 zł 14. 08. 21. 08. 2395 zł

10 15. 08. 22. 08. 2395 zł 21. 08. 28. 08. 2395 zł
11 22. 08. 29. 08. 2395 zł 28. 08. 04. 09. 2395 zł
12 29. 08. 05. 09. 2395 zł ---- ---- ----

CENA ZAWIERA:
• przelot na trasie Warszawa Chopin - Ateny - Warszawa 

Chopin lub Kraków Balice - Ateny - Kraków Balice, 
• transfer lotnisko - hotel - lotnisko
• 1 sztuka bagażu podręcznego do 8 kg/os. (max. 

wymiary 56x45x25 cm), 
• 1 sztuka bagażu rejestrowanego do 23 kg/os. 

w dwie strony
• posiłek na pokładzie samolotu
• 7 noclegów
• wyżywienie zgodnie z ofertą
• ubezpieczenie KL 15000 €, KR 5000 €, NNW 3000 €, 

bagaż 300 €
• opiekę rezydenta na miejscu
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

CENA ZAWIERA:
• przelot na trasie Warszawa Chopin - Ateny - Warszawa 

Chopin lub Kraków Balice - Ateny - Kraków Balice, 
• transfer lotnisko - hotel - lotnisko
• 1 sztuka bagażu podręcznego do 8 kg/os. (max. 

wymiary 56x45x25cm)
• 1 sztuka bagażu rejestrowanego do 23 kg/

osoba w dwie strony
• posiłek na pokładzie samolotu
• 7 noclegów
• wyżywienie zgodnie z ofertą
• ubezpieczenie KL 15000 €, KR 5000 €, NNW 3000 €, 

bagaż 300 €
• opiekę rezydenta na miejscu
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

WYŻYWIENIE: 
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Udogodnienia 
w hotelu: bar, bar na plaży, ogród, restauracja, tawerna, 
parking. Internet dostępny bezpłatnie w pomieszczeniach 
ogólnodostępnych.

CENA NIE ZAWIERA:
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do obiadokolacji
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
Podatek noclegowy 2 € na pokój za dobę - płatne u rezy-
denta na miejscu.

CENA NIE ZAWIERA:
• wycieczek fakultatywnych
• napoi do obiadokolacji
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
Podatek noclegowy 1,5 € na pokój za dobę - płatne u 
rezydenta na miejscu.

KAMENA VOURLA 
To znane w całej Grecji centrum hydrote-
rapii ale również prężnie działający kurort 
turystyczny przyciągający co roku rzesze 
turystów poszukujący klimatu prawdzi-
wego greckiego miasteczka. Lokalizacja 
sprzyja zwiedzaniu Grecji kontynentalnej. 
W niewielkiej odległości znajdują się znane 
na całym świecie perły tj. stolica antycz-
nego świata - Ateny, kompleks świątyń w 
mistycznych Delfach, czy klasztory zawie-
szone między niebem a ziemią - Meteory. 

WYŻYWIENIE: 
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.

BIURO PODRÓŻY

Złote Godło QI 2018 
w kategorii QI Services - Usługi Najwyższej Jakości



cena od 1319 zł/os.

ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat „CIK” lub inny o tym samym standardzie - 
położone w odległości ok. 500-700 m od morza i około 800 m 
od centrum Pagu, gdzie znajdują się główne atrakcje wyspy. 
Zakwaterowanie w 2, 3, 4 osobowych pokojach, studiach i 
apartamentach. 
WYŻYWIENIE:
2 posiłki dziennie - śniadania bufet, obiadokolacja składają-
ca się z pełnego 2 dania (np.: danie mięsne, sałatka, ziem-
niaki) Dodatkowo do lunchu i obiadokolacji serwowana jest 
woda. Inne napoje dodatkowo płatne. 

WCZASY W CHORWACJI  MAKARSKA

cena od 1609 zł/os.

WCZASY W CHORWACJI  WYSPA PAG 
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DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 
opłata klimatyczna i meldunkowa 20 lub 24 EUR/os. (w za-
leżności od ilości noclegów), płatna na miejscu w Chorwacji 
- opłata płatna od każdego uczestnika (również od dzieci).
FAKULTATYWNIE: wycieczki: Zadar, Nowalia, Paknicki
Park Narodowy, wycieczka łodzią do jaskini wodnej. 
CENA NIE ZAWIERA: wycieczek fakultatywnych, napoi
innych niż woda do obiadokolacji.

CENA ZAWIERA:
• 7 lu 9 noclegów w pensjonacie  

(w pokojach, studiach lub apartamentach)
• wyżywienie wg wybranej oferty
• ubezpieczenie podróżne
• opiekę pilota, przejazd autokarem
• turystyczny fundusz gwarancyjny

ZNIŻKI: dzieci do lat 3 - opłata stała 350 zł bez świadczeń, do lat 
10 zniżka -165 zł - jako trzecia osoba w pokoju, 3-cia i 4-ta osoba 
dorosła na dostawce - zniżka 50 zł.

ZAKWATEROWANIE:
Villa Dawid, Villa Maria lub inne obiekty o tym samym 
standardzie.
Villa David - Spokój, kameralna atmosfera i stosunkowo 
niewielka odległość do morza (ok. 400 m) z tej willowej 
dzielnicy sprawia, że jest to idealne miejsce na odpoczynek 
po wielogodzinnym korzystaniu z uroków Chorwacji i samej 
Makarskiej. W promieniu 300 m znajdują się liczne sklepy, 
stragany ze świeżymi warzywami i owocami oraz kawiarnie.
Villa Maria - znajduje się w spokojniejszej części miasta z 
dala od gwarnych i ruchliwych ulic tego chorwackiego mia-
sta. Dojście do centrum zajmuje zaledwie 20 min, lub trochę 
więcej, jeśli wybierzemy spacer malowniczą promenadą 
ciągnącą się wzdłuż wybrzeża. Wokół promenady znajdują 
się liczne kawiarnie, puby, kluby, stragany, na których życie 
tętni do samego rana.
WYŻYWIENIE: 9 śniadań (szwedzki bufet, napoje w cenie) i 
9 obiadokolacji (serwowane z 2 zestawów do wyboru: zupa, 
danie główne i deser, napoje dodatkowo płatne)

CENA ZAWIERA:
• 9 noclegów w prywatnych Villach - 
pokoje 2,3 osobowe z łazienkami,
• 9 śniadań i 9 obiadokolacji
• opiekę pilota i rezydenta,
• przejazd autokarem (barek, wc, klimatyzacja, TV)
• ubezpieczenie Signal Iduna KL - 10 000 

EUR, NNW - 7000 zł i bagaż – 800 zł,
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwaran-

cyjny

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 
opłata klimatyczna i meldunkowa - 35 €/os. płatna w 
autokarze opłata płatna od każdego uczestnika (rów-
nież od dzieci)
DOPŁATY FAKULTATYWNE: klimatyzacja ok. 50 €/
pokój, wycieczki fakultatywne 
ZNIŻKI:Dzieci do 3 lat – opłata stała 360 zł bez świad-
czeń, dzieci od 3 do 12 lat jako 3cia osoba w pokoju 
- zniżka 120 zł

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

1 09.06. 20. 06. 1609 zł

2 18. 06. 29. 06. 1609 zł

3 27. 06. 08. 07. 1759 zł

4 06. 07. 17. 07. 1759 zł

5 15. 07. 26. 07. 1759 zł

6 24. 07. 04. 08. 1759 zł

7 02. 08. 13. 08. 1759 zł

8 11. 08. 22. 08. 1759 zł

9 20. 08. 31. 08. 1759 zł

10 29. 08. 09. 09. 1659 zł

11 07. 09. 18. 09. 1659 zł

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

1 07. 06. 16. 06. 1319 zł

2 14. 06. 23. 06. 1319 zł

3 21. 06. 30. 06. 1369 zł

4 26. 07. 04. 08. 1469 zł

5 02. 08. 11. 08. 1469 zł

6 09. 08. 18. 08. 1469 zł

7 16. 08. 25. 08. 1469 zł

8 23. 08. 01. 09. 1469 zł

9 30. 08. 08. 09. 1329 zł

10 06. 09. 15. 09. 1329 zł

11 13. 09. 22. 09. 1329 zł

Wyjazd na 12 dni:.
TERMINY CENY za osobę

WYJAZD POWRÓT pok. 2, 3 os.

1 29. 06. 10. 07. 1749 zł

2 08. 07. 19. 07. 1749 zł

3 17. 07. 28. 07. 1749 zł

Wyjazd na 10 dni:.CHORWACJA 
Rozpościera się od końca wschodnich krań-
ców Alp aż po wybrzeże Morza Adriatyckie-
go tworząc bajeczny krajobraz: olbrzymich 
gór, tajemniczych wysp, ukrytych zatok 
z ciepłym czystym morzem i zabytkowymi 
pięknymi miasteczkami. Niepowtarzalny 
klimat sprawia iż jest to idealne miejsce 
do wypoczynku i czyni z Chorwacji jeden 
z  najpiękniejszych turystycznie krajów 
Europy.

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

MAKARSKA
Niewielka Makarska stanowi jeden z najpo-
pularniejszych chorwackich wakacyjnych 
kurortów. Lazurowe morze i jasne plaże 
przyciągają turystów z całej Europy. Mia-
steczko budzi się do życia już w czerwcu 
i nie zasypia do jesieni – w ciągu dnia moż-
na się opalać i spacerować po Makarskiej, 
by po zachodzie słońca pójść na drinka do 
baru lub na całonocną dyskotekę.

Dołącz do nas na Facebook'u!:   facebook.com/INDEXPOLSKA



CZARNOGÓRA
293 km urozmaiconego wybrzeża z pięk-
nymi piaszczystymi, żwirowymi i kamieni-
stymi plażami, zabytkowymi miasteczkami 
i małymi wioskami rybackimi. W głębi lądu 
liczne jeziora, rzeki, kaniony (najwiekszy 
kanion Europy - Kanion Tary), wyżyny oraz 
zaśnieżone nawet latem wysokie pasma 
Gór Dynarskich. Dziedzictwo kulturowe to 
prawdziwa mozaika wpływów illiryjskich, 
greckich, rzymskich, bizantyjskich, wenec-
kich oraz islamskich.

ČANJ - niewielka i urokliwa miejscowość na-
leżąca do gminy Bar. Wyjątkowe położenie 
i specyficzny mikroklimat sprawia, że sama 
miejscowość uznawana jest za uzdrowisko. 
Tutejsza plaża dzięki swojej strukturze jest 
wyjątkowa, piasek mieni się we wszystkich 
odcieniach złota, a woda uderzająca o brzeg 
nabiera perłowego koloru. Canj leży w cen-
trum Czarnogóry, dlatego jest świetną bazą 
wypadową na wycieczki po całym kraju.

cena od 1759 zł/os.

ZAKWATEROWANIE: 
Villa Stanisic - posiada przestronne i dobrze oświetlone 
pokoje 2 lub 3 osobowe z możliwością 1 dostawki. Każdy 
pokój posiada aneks kuchenny, lodówkę, łazienkę z pełnym 
węzłem sanitarnym (wc, prysznic), telewizję satelitarną, 
klimatyzację i balkon z widokiem na morze lub góry. Do 
dyspozycji gości recepcja czynna całą dobę i restauracja w 
kompleksie hotelowym, parking, wypożyczalnia sprzętu 
wodnego, leżaków i parasoli przy plaży (dodatkowo płatne), 
bezpłatne Wi-Fi na terenie całego obiektu.
Do dyspozycji gości Villi Stanisic jest prywatna plaża piasz-
czysto-żwirowa (ok 200 metrów od obiektu ) z parasolami i 
leżakami w cenie ok. 3 EUR. Na Plażę Królewską odbywa się 
transport wodny za ok. 2 EUR. Posiłki serwowane w restau-
racji kompleksu hotelowego - śniadania w formie bufetu, 
obiadokolacja w formie bufetu z możliwością wyboru jedne-
go napoju (alkoholowego lub bezalkoholowego).

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 
wycieczki fakultatywne, dopłaty za połączenia ante-
nowe, opłata klimatyczna (obowiązkowo płatnej na 
miejscu rezydentowi w dniu przyjazdu) osoba dorosła 
1,5 €/dzień, dziecko poniżej 12 lat 0,75 €/dzień.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 9 noclegów (w pokojach 2,3 osobowych  

z łazienkami i klimatyzacją)
• 2 posiłki dziennie (śniadanie, obiadokolacja)
• ubezpieczenie podróżne
• opiekę pilota, rezydenta
• turystyczny fundusz gwarancyjny

CANJI  WCZASY W CZARNOGÓRZE

NEUM  WCZASY W BOŚNI I HERCEGOWINIE
cena od 1985 zł/os.

WCZASY W CHORWACJI  MAKARSKA

29

ZAKWATEROWANIE:
Hotel Orka**** - jest 4-gwiazdkowym biznesowym obiek-
tem, ulokowanym w spacerowej odległości od plaży. Hotel 
Orka oddaje do użytku gości swoje dźwiękoszczelne pokoje 
od 2010 roku. Hotel Orka dysponuje 45 pokojami wyposa-
żonymi w mini bar, telewizję z kanałami satelitarnymi. Z 
niektórych pokoi znajduje się widok na Wybrzeże Adriatyc-
kie. Łazienki wyposażone są w prysznic, suszarkę do włosów 

CENA ZAWIERA:
• 9 noclegów w Hotelu Orka **** 
• pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami,
• 9 śniadań i 9 obiadokolacji
• opiekę pilota i rezydenta,
• przejazd autokarem  

(barek, WC, klimatyzacja, TV)
• ubezpieczenie podróżne
• składkę na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny
DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 
opłata klimatyczna i meldunkowa 35 €/os. płatna na miejscu 
- płatna od każdego uczestnika (również od dzieci).
FAKULTATYWNIE: wycieczki fakultatywne, 
świadczenia nie wymienione w ofercie.

TERMINY - S. Istvan 1 os.

WYJAZD POWRÓT CENA.

1 06. 07. 17. 07. 1985 zł
2 15. 07. 26. 07. 1985 zł

i bezpłatne przybory toaletowe.

WYŻYWIENIE:
9 śniadań i 9 obiadokolacji

TERMINY CENY za osobę
WYJAZD POWRÓT 1 os.

1 16. 06. 27. 06. 1909 zł

2 25. 06. 06. 07. 1909 zł

3 04. 07. 15. 07. 1909 zł

4 13. 07. 24. 07. 1909 zł

5 22. 07. 02. 08. 1909 zł

6 31. 07. 11. 08. 1909 zł

7 09. 08. 20. 08. 1909 zł

8 18. 08. 29. 08. 1759 zł

9 27. 08. 07. 09. 1759 zł

NEUM
Neum to małe miasteczko położone na 
wschodnim wybrzeżu morza adriatyckiego 
o charakterystycznym łagodnym śródziem-
nomorskim klimacie. Miasto to oddziela 
północną część Chorwacji od południowej. 
Położone jest na kilkukilometrowym od-
cinku wybrzeża dalmatyńskiego pomiędzy 
chorwackimi miejscowościami. Wprawdzie 
nie jest to miasto należące do Chorwacji, 
jednak posiada równie chorwacki klimat, 
a to za sprawą licznych turystów

BIURO PODRÓŻYDziałamy dla Was od 1994 roku!      To już 25 LAT !



WCZASY WE WŁOSZECH  RIMINI

WCZASY WE WŁOSZECH  RIMINI

cena od 1719 zł/os.

cena 1719 zł/os.

ZAKWATEROWANIE:
Rodzinny HOTEL VILLA DINA położony jest 
w odległości 5 minut spacerem od plaży Lido San Giuliano 
w kurorcie Rimini. Hotel dysponuje restauracją i tarasem. 
Hotelowe pokoje są klasycznie urządzone wyposażone w 
łazienkę z prysznicem, telewizor.
Restauracja zaprasza na typowe dania kuchni włoskiej. Za-
bytkowe centrum Rimini znajduje się 2 km od obiektu Villa 
Dina. Dojazd autobusem do dworca kolejowego w Rimini 
zajmuje 15 minut. 

ZAKWATEROWANIE:
Hotel Stradiot*** - znajduje się w dzielnicy Rivabella kilka 
kroków od deptaka z licznymi knajpkami. Do morza z piękną 
piaszczystą plażą mamy zaledwie 100 m. Zakwaterowanie w 
pokojach 2 osobowych z łazienką, balkonem oraz TV. Na te-
renie hotelu znajduje się basen, recepcja czynna 24h/dobę, 
klimatyzowany hol, restauracja, winda, hotelowe patio oraz 
WIFI. Możliwość dokupienie klimatyzacji w pokoju w cenie 
ok. 5 EUR/pokój/dzień.
Posiłki: 8 śniadań (bufet), 8 obiadokolacji (serwowane), na-
poje do obiadokolacji dodatkowo płatne

CENA ZAWIERA:
• Przejazd autokarem,
• 8 noclegów w Hotelu Stradiot***
• 8 śniadań (bufet),
• 8 obiadokolacji (serwowane),
• opieka pilota,
• opieka rezydenta,
• ubezpieczenie podróżne,
• składka na TFG

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem 
• 8 noclegów w hotelu
• 8 śniadań (bufet), 
• 8 obiadokolacji (serwowane)
• opiekę pilota i rezydenta
• ubezpieczenie podróżne
• turystyczny fundusz gwarancyjny

Bezpieczeństwo – Zaufanie – Wysoka Jakość  •  Ponad 500 000 zadowolonych klientów!

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 
Opłata administracyjna i klimatyczna płatna na miejscu 
30 EUR/os. (płatna od każdej osoby - również od dzieci)
FAKULTATYWNIE: 
klimatyzacja ok. 5 EUR/pokój/dzień
napoje do obiadokolacji
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TERMINY CENY
WYJAZD POWRÓT os. dorosła

1 25. 06. 05. 07. 1719 zł
2 03. 07. 13. 07. 1719 zł
3 11. 07. 21. 07. 1719 zł
4 19. 07. 29. 07. 1719 zł
5 27. 07. 06. 08. 1719 zł
6 04. 08. 14. 08. 1719 zł
7 12. 08. 22. 08. 1719 zł

TERMINY CENY
WYJAZD POWRÓT os. dorosła

1 25. 06. 05. 07. 1719 zł
2 03. 07. 13. 07. 1719 zł
3 11. 07. 21. 07. 1719 zł
4 19. 07. 29. 07. 1719 zł
5 27. 07. 06. 08. 1719 zł
6 04. 08. 14. 08. 1719 zł
7 12. 08. 22. 08. 1719 zł

HOTEL Z BASENEM!

Czy wiecie, że...
Najstarsza część RImini położona jest z dala 
od nadmorskiego centrum. Mimo to warto 
tu zajrzeć i obejrzeć kilka ciekawych zabyt-
ków. Najważniejsze z nich to m.in. zbudo-
wany w czasach rzymskich Most Tyberiusza 
(Ponte di Tiberio), wzniesiony w 27 roku 
p.n.e. i stanowiący dawną bramę miejską 
Łuk Augusta (Arco d'Augusto), Świątynia 
Malatestów (Tempio Malatestiano), Palaz-
zo Comunale oraz zamek Sismondo.

RIMINI
Jest najbardziej popularnym kurortem 
wakacyjnym we Włoszech i jednym z naj-
bardziej znanych nad całym Morzem Śród-
ziemnym. Rimini w dzień tętni życiem na 
kilkunastokilometrowej, szerokiej, piasz-
czystej plaży, a nocą miasto nie zasypia, 
ponieważ życie toczy się dalej. Rimini roz-
ciągnięte jest na dużym obszarze, nie ma 
wyraźnego, jednego centrum, więc życie 
toczy się równomiernie we wszystkich czę-
ściach kurortu wzdłuż plaży. Największym 
atutem jest szeroka, piaszczysta plaża z ła-
godnym zejściem do Adriatyku. Morze jest 
w tym rejonie czyste, ma piękny lazurowy 
kolor. 

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 
opłata administracyjna i klimatyczna płatna na miejscu 
30 €/os.
DOPŁATYFAKULTATYWNE: klimatyzacja ok. 4 €/
pokój/dzień



cena od 1299 zł/os.

cena od 1790 zł/os.

 KOŁOBRZEG  WCZASY W POLSCE

JASTRZĘBIA GÓRA  WCZASY W POLSCE

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 10 noclegów
• wyżywienie 3 x dziennie  

(10 śniadań, 9 obiadów, 8 kolacji)
• uroczysta kolacja bankietowa  

przy muzyce na żywo,
• biesiada grillowa przy muzyce  

mechanicznej,
• suchy prowiant na drogę powrotną
• ubezpieczenie

CENA NIE ZAWIERA:
• dopłaty do pokoju 1 osobowego:  

599,00 zł /turnus (ilość pokoi ograniczona)

CENA ZAWIERA:
• 7 noclegów
• wyżywienie według zakupionej 

oferty
• korzystanie z basenu wyposażony 

w jacuzzi, bicze wodne, relaksujący 
wodospad oraz kompleksu saun 
(sauna fińska oraz łaźnia parowa)

• drink powitalny
• depozyt w recepcji
• ubezpieczenie 

CENA NIE ZAWIERA:
• przejazdu autokarem

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 
opłata klimatyczna płatna na miejscu w obiekcie. 
Orientacyjna cena za każdy dzień pobytu ok. 2 zł - cena z 
2017 roku.
Dopłata do pokoju 1-osobowego: 450 zł. Ilość pokoi ograni-
czona.
FAKULTATYWNIE: na terenie obiektu: basen - dorośli 12zł/
godz., dzieci do 10 lat – 6zł/godz., sauna sucha, półparowa, 
ziołowa (maks. 4 osoby), kabina infrared (1 osoba) – 24 zł 
za ½ zł/godz., rowery 6 zł/godz. W lipcu i sierpniu BEZPŁAT-
NIE zajęcia z animatorem dla dzieci i dorosłych.
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ZAKWATEROWANIE:
Obiekt hotelowy MONA LISA posiada 250 miejsc noclego-
wych, w komfortowo urządzonych pokojach i apartamen-
tach. Restauracja z kominkiem oferuje smaczną, domową 
kuchnię. Kawiarnia i duża oranżeria z wyjściem na zewnętrz-
ny taras umilają wypoczynek. Pokoje z łazienkami posiadają 
prysznic i suszarkę do włosów, TV-Sat, telefon oraz sprzęt 
plażowy.
WYŻYWIENIE:  HB-PLUS (śniadania i obiadokolacje w for-
mie bufetu, codziennie kawa i ciasto po południu, do kolacji 
piwo, domowe wino oraz wybrane napoje bezalkoholowe); 
ALL INCLUSIVE LIGHT: Śniadania, obiady i kolacje w formie 
bufetu, do obiadu i kolacji piwo, domowe wino oraz napoje 
bezalkoholowe. Kawa i ciasto.

ZAKWATEROWANIE:
Dom Wczasowy VIS położony w Jastrzębiej Górze, 500 m 
od centrum miasta, blisko tras spacerowych i rowerowych. 
Odległość od plaży piaszczystej wynosi 300 metrów. Pokoje 
2, 3 osobowe Komfort Orange oraz Komfort Blue, a także 
Apartamenty dla rodzin z łazienkami, pokoje zróżnicowane 
z balkonami i bez balkonów, wyposażone w jednoosobowe 
łóżka z możliwością łączenia, TV, telefon, ręczniki, czajnik 
bezprzewodowy, filiżanki. Na terenie obiektu znajduje się 
jadalnia, recepcja całodobowa, możliwość wypożyczenia su-
szarki, sprzętu plażowego (leżaki, parawany), kijków Nordic 
Walking, ogólnodostępne żelazka  wraz z deską do prasowa-
nia, z których można korzystać w holu, kawiarnia z tarasem 
widokowym, plac zabaw, miejsce do grillowania, kompleks 
boisk, rozległy pięknie zagospodarowany ogród.

WYŻYWIENIE: śniadanie bufet, obiad serwowany zupa + 
drugie danie, kolacja bufet

JASTRZĘBIA GÓRA
Jest najdalej na północ wysuniętą miej-
scowością w Polsce, leży na przepięknym 
klifowym brzegu Bałtyku. Dzięki swojemu 
położeniu Jastrzębia Góra posiada wyjątko-
wo korzystny mikroklimat o właściwościach 
leczniczych, czyste powietrze i wzbogacone 
cennym dla zdrowia jodem.

TERMINY

WYJAZD POWRÓT

1 03. 07. 13. 07.

2 13. 07. 23. 07.

3 23. 07. 02. 08.

4 02. 08. 12. 08.

CENY:
Pokój z balkonem 
os. dorosła  - 1830 zł
Pokój bez balkonu 
os. dorosła  - 1790 zł
Dziecko 2-10 lat  
- 1270 zł
Dziecko do 2 lat -  399 zł 
(na wspólnym spaniu)

TERMINY CENY
WYJAZD POWRÓT os. dorosła

1 28. 04. 05. 05. HB 1299 zł  /  ALL 1509 zł

2 02. 06. 09. 06. HB 1299 zł  /  ALL 1509 zł

3 16. 06. 23. 06. HB 1549 zł  /  ALL 1759 zł

4 07. 07. 14. 07. HB 1549 zł  /  ALL 1759 zł

5 14. 07. 21. 07. HB 1549 zł  /  ALL 1759 zł

6 21. 07. 28. 07. HB 1549 zł  /  ALL 1759 zł

7 28. 07. 04. 08. HB 1549 zł  /  ALL 1759 zł

8 04. 08. 11. 08. HB 1549 zł  /  ALL 1759 zł

9 11. 08. 18. 08. HB 1549 zł  /  ALL 1759 zł

10 18. 08. 25. 08. HB 1549 zł  /  ALL 1759 zł

11 25. 08. 01. 09. HB 1519 zł  /  ALL 1729 zł

12 01. 01. 08. 09. HB 1299 zł  /  ALL 1509 zł

13 15. 09. 22. 09. HB 1299 zł  /  ALL 1509 zł

DOPŁATY OBLIGATORYJNE: 
Opłata klimatyczna – 4 zł za osobę/dobę (płatne w 
obiekcie), monitorowany parking około 10 zł za dobę 
(płatne w obiekcie)
Dopłata do pokoju 1 osobowego - 470 zł

KOŁOBRZEG
Jest największym i najpiękniejszym pol-
skim uzdrowiskiem o niezrównanym uroku 
i bogatej historii. Główna funkcja miasta 
turystyczno-uzdrowiskowa uwarunkowana 
jest doskonałym położeniem u ujścia rzeki 
Parsęty w sąsiedztwie lasów, złóż borowi-
ny, ekosystemu bagienno-wodnego, który 
zapewnia schronienie wielu rzadkim gatun-
kom zwierząt i roślin. Do odwiedzenia Koło-
brzegu zachęcają też liczne zabytki.

BIURO PODRÓŻY

Złote Godło QI 2018 
w kategorii QI Services - Usługi Najwyższej Jakości



Bezpiecznie przez świat!

www.signal-iduna.plInfolinia +48 22 505 65 08

Ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA
to gwarancja bezpieczeństwa w każdym miejscu na świecie. 


