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Działamy od 1994 roku. Naszą najlepszą rekomendacją są wierni  
i zadowoleni Klienci. Ich satysfakcja to także argument dla Ciebie,  
że wybór naszego biura to gwarancja udanego wyjazdu!

BEZPIECZEŃSTWO - ZAUFANIE - STABILNOŚĆ

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.

NASZE ATUTY:
l	ponad 25 lat doświadczenia
l	ponad 600 000 zadowolonych Klientów
l	 rekomendacje Śląskiej i Polskiej Izby Turystyki
l	wysoka gwarancja ubezpieczeniowa Signal Iduna
l	atrakcyjne programy zwiedzania
l	 sprawdzone obiekty
l	bezpieczne i komfortowe autokary
l	wyjazdy z całej Polski
l	najlepsze ceny

Grono naszych fanów ciągle rośnie

Dziękujemy! Dołącz i TY! 
www.facebook.com/INDEXPOLSKA

BIURO PODRÓŻY INDEX
ul. Stawowa 5/7, 40-095 Katowice
tel. 32 781 83 41, 32 209 78 78, fax. 32 206 80 22
biuro@indexpolska.com.pl, www.indexpolska.com.pl

WYCIECZKI autokarowe

WŁOCHY - RZYM
WŁOCHY - WENECJA + ASYŻ + RZYM 
WŁOCHY - TOSKANIA
WŁOCHY - MEDIOLAN + CINQUE TERRE 
WŁOCHY - PADWA + BOLONIA + WENECJA
WŁOCHY - NEAPOL + CAPRI + POMPEJE
PARYŻ
PARYŻ + EURODISNEYLAND
PARYŻ + ZAMKI NAD LOARĄ
AMSTERDAM + BRUKSELA
PRAGA
MORAWY POŁUDNIOWE
BUDAPESZT + SZENTENDRE
WIEDEŃ + BRATYSŁAWA
BERLIN + POCZDAM lub TROPICAL ISLAND
SZWAJCARIA SAKSOŃSKA
BIAŁORUŚ
SMOLEŃSK + KATYŃ
WILNO + TROKI
LWÓW
KIJÓW + CZARNOBYL + PRYPEĆ
LWÓW + PODOLE
BAWARIA
SZWAJCARIA
LONDYN
DANIA + SZWECJA
CHORWACJA
SŁOWENIA
BAŁKANY
RUMUNIA
GRECJA
COSTA BRAVA + LAZUROWE WYBRZEŻE
WARSZAWA
KAZIMIERZ DOLNY + SANDOMIERZ
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WYCIECZKI promowe

SZTOKHOLM - RYGA, WILNO
OSLO - STAVANGER, KOPENHAGA 
HELSINKI - RYGA, SZTOKHOLM, TURKU 
PETERSBURG - TALLIN, RYGA
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WYCIECZKI samolotowe

GRUZJA
BARCELONA 
RZYM
PARYŻ + EURODISNEYLAND lub WERSAL
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WYCIECZKI CITY BREAK

PRAGA
WIEDEŃ 
BUDAPESZT
LWÓW
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WCZASY

CHORWACJA - MAKARSKA
CHORWACJA - PAG 
BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI
BUŁGARIA - SŁONECZNY BRZEG
GRECJA - PARALIA
GRECJA - KOKKINO NERO
GRECJA - KAMENA VOURLA
GRECJA - NEA STYRA
WŁOCHY - RIMINI
WĘGRY - HAJDUSZOBOSZLO 
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W NASZEJ OFERCIE RÓWNIEŻ:
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Rzym - miasto siedmiu wzgórz, wieczne miasto, kolebka kultu-
ry, stolica papiestwa - każde określenie jest właściwe. Plątani-
na wąskich uliczek wokół Panteonu kryje niezliczone ilości 
atrakcji, elegancka Piazza Navona zachęca, aby bliżej poznać 
barok, a Bazylika św. Piotra jest celem pielgrzymek z całego 
świata. Przyjedź i zobacz jak wspaniałe i niesamowite miasto 
założyli Remus i Romulus.

Włochy  to jedne z najważniejszych punktów na kulturowej  
mapie Europy. To wyjątkowe miejsce, gdzie historia przypomina  
o sobie niemal na każdym kroku. Rzym, Wieczne Miasto  
- elegancki, wyrafinowany, a zarazem szalony - perfekcyjnie łączy 
bogatą przeszłość ze współczesną żywiołowością, pochłaniając  
turystę bez reszty.

1 Dzień 
Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Austrię. Nocny przejazd do 
Rzymu. 

2 Dzień 
Przyjazd do Rzymu. Zwiedzanie miasta - niewielki Plac Hiszpański 
wraz z uroczą fontanną Barcaccia oraz znane z włoskich pokazów 
mody Schody Hiszpańskie, Plac di Trevi z zadziwiającą Fontanną  
di Trevi uważaną za najpiękniejszą fontannę świata, Piazza Navona 
gdzie znajduje się symboliczna Fontanna Czterech Rzek oraz Plac We-
necki z monumentalnym Ołtarzem Ojczyzny, Bazylika św. Jana na Late-
ranie - katedra biskupa Rzymu. Czas wolny. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg w okolice Rzymu. 

3 Dzień 
Śniadanie. Przejazd do Castel Gandolfo - znane jako letnia rezyden-
cja papieży, to leżące w malowniczej scenerii pod rzymskie miasteczko 
nad brzegiem wygasłego wulkanu Lacjum, spacer po miejscowości, 
przejazd do Rzymu- w programie Koloseum mieszczące 90 tys. osób 
to tam odbywały się w nim m.in. walki gladiatorów, bitwy morskie, 
Forum Romanum centrum politycznego i towarzyskiego starożytnego 
Rzymu, najważniejszy plac miasta, otoczony przez liczne świątynie, 
Kapitol - najsławniejsze wzgórze rzymskie, którego ukoronowaniem 
jest zaprojektowana przez samego Michała Anioła Piazza del Campido-
glio. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

4 Dzień 
Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu. Zwiedzanie Watykanu najmniej-

1 Dzień 
Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch. 

2 Dzień 
Przepłynięcie statkiem do Wenecji na Plac św. Marka, zwiedzanie 
- Bazylika św. Marka (z szczątkami patrona miasta św. Marka Ewan-
gelisty), Pałac Dożów (gotycka siedziba władców i rządu Wenecji), 
Wieża Zegarowa, Most Westchnień, spacer w kierunku Ponte Rialto.  
Czas wolny. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 

3 Dzień 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Asyżu. Zwiedzanie Bazyliki 
S.Maria degli Angeli z Kaplicą Porcjunkuli. Wizyta w Bazylice Św. Fran-
ciszka. W bazylice nawiedzimy grób Św. Franciszka. Spacer przez cen-
trum miasta, Kościół Św. Klary. Czas wolny. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg w okolicy Rzymu. 

4 Dzień 
Śniadanie, przejazd w okolice Rzymu. Zwiedzanie Rzymu - Koloseum 
(najsłynniejszy amfiteatr świata), antyczne Forum Romanum, Capitol 
(miejsce od czasów antycznych uważane za serce duchowe, polityczne 
i kulturalne Rzymu). Plac Wenecki - przy którym stoi pomnik przypo-
minający o wielkim dziele zjednoczenia państwa włoskiego w latach 
1860-1870 przedstawiający pierwszego jego króla Wiktora Emanuela 
II. Panteon - perełka architektoniczna wybudowana w I połowie II wie-
ku n.e., jedyna antyczna pozostałość stojąca po dziś dzień w całości, 
Piazza Navona - z fontanną „Czterech Rzek” Berniniego, Plac Hiszpański 
ze słynnymi schodami hiszpańskimi, Fontanna di Trevi. Czas wolny. 
Obiadokolacja. Nocleg. 

5 Dzień 
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na zwiedzanie Watykanu 
- Zwiedzanie Muzeów Watykańskich (fakultatywnie) - jeden z naj-
większych zbiorów sztuki na świecie z eksponatami od antyku po wiek 
dwudziesty oraz Kaplicy Sykstyńskiej ze słynnymi freskami Michała 
Anioła - miejsca wyboru papieży tzw. Konklawe, Bazylika św. Piotra - 
miejsca, w którym od 2 tys. lat spoczywają szczątki pierwszego papieża 
- św. Piotra. Grób św. Jana Pawła II, słynna Pieta Michała Anioła - „naj-
piękniejsza rzeźba przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”. Następnie 
dalsze zwiedzanie Rzymu - Bazylika Św. Pawła za Murami - miejsce 
pochówku św Pawła Apostoła, Bazylika Św. Jana na Lateranie - dedy-
kowana Janowi Chrzcicielowi i Janowi Ewangeliście, pierwsza spośród 
czterech bazylik Rzymu. Czas wolny. Wyjazd w kierunku Polski. 

6 Dzień 
Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

szego pod względem powierzchni państwa świata. Zwiedzanie Muze-
ów Watykańskich- jednego z największych zbiorów sztuki na świecie 
oraz Kaplicy Sykstyńskiej ze słynnymi freskami Michała Anioła. Zwie-
dzanie Bazyliki Św. Piotra i Grot Watykańskich z grobowcami papieży. 
Zwiedzanie Bazyliki św. Pawła za Murami z przepięknym dziedzińcem 
otoczonym delikatnymi kolumienkami. Czas wolny. Wyjazd do Polski 
w godzinach wieczornych.

5 Dzień 
Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

CENA ZAWIERA: 
◦ 2 noclegi w hotelu *** w okolicach Rzymu 
◦ 2 śniadania 
◦ 2 obiadokolacje 
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

CENA ZAWIERA: 
◦ 3 noclegi w hotelu *** 
◦ 3 śniadania i 3 obiadokolacje
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
Przewodnicy lokalni, zestawy słuchawkowe, metro,  
opłata klimatyczna - 45 EUR/os. (płatne u pilota) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 20 EUR/os. 
Bilety wstępu do Muzeów Watykańskich – os. dorosła - 145,00 zł/os., 
dziecko 6-18 lat - 110,00 zł/os. 

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
statek do Wenecji, przewodnicy lokalni, zestawy słuchawkowe, metro, 
opłata klimatyczna - 60 EUR/os. (płatne u pilota) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 15 EUR/os.  
(m.in. kościoły, Campanile w Wenecji) 
Bilety wstępu do Muzeów Watykańskich – os. dorosła - 145,00 zł/os., 
dziecko 6-18 lat - 110,00 zł/os.

29.04. 03.05.

10.06. 14.06.

08.07. 12.07.

12.08. 16.08.

02.09. 06.09.

30.09. 04.10.

11.11. 15.11.

28.04. 03.05.

09.06. 14.06.

07.07. 12.07.

11.08. 16.08.

01.09. 06.09.

29.09. 04.10.

10.11. 15.11.

wyjazd

wyjazd

powrót

hotel 929 zł 959 zł

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

hotel 1049 zł 1109 zł

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

od 929 zł/os.

od 1049 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 200 zł pokój na wyłączność

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 200 zł pokój na wyłączność

WŁOCHY  RZYM

WŁOCHY  WENECJA + ASYŻ + RZYM

powrót

BIURO PODRÓŻY INDEX
ul. Stawowa 5/7, 40-095 Katowice
tel. 32 781 83 41, 32 209 78 78, fax. 32 206 80 22
biuro@indexpolska.com.pl, www.indexpolska.com.pl



www.indexpolska.com.pl4

Liguryjska riwiera na północy Włoch obejmuje prawie  
300 km wybrzeża. Każda mała wioska lub miasto, ulokowa-
ne w malowniczym krajobrazie klifów i piaszczystych plaż,  
to znakomity wybór na wycieczkę do tej części Włoch.  
Nie brakuje tu ani spokojnych osad rybackich, które żyją  
w swoim rytmie, ani tętniących życiem miast z wieloma zabyt-
kami starożytności.

1 Dzień 
Wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd przez Czechy i Austrię przy-
jazd do Włoch. 

2 Dzień 
Przyjazd do Werony, zwiedzanie miasta Romea i Julii - Arco dei Gavi - 
rzymski łuk triumfalny z I wieku i brama Borsari, Piazza Bra ze słynnym 
rzymskim amfiteatrem z I wieku, Piazza dei Signori, wieża Torre dei 
Lamberti, dziedziniec domu Julii ze słynnym balkonem. 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

3 Dzień 
Śniadanie, Przejazd nad Jezioro Garda, wizyta w Sirmione, jednym 
z najbardziej ekskluzywnych kurortów, położonym na wysuniętym 
w głąb jeziora cyplu. Spacer po zabytkowym centrum, nad którym 
góruje zamek Scaligerich. Rejs statkiem po jeziorze, przejazd na zwie-
dzanie i czas wolny w Malcesine - urokliwe, średniowieczne miastecz-
ko położone we wschodniej części Jeziora Garda. Przyjazd do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. 

4 Dzień 
Śniadanie, Przejazd do la Spezia, przejazd pociągiem przez najczystszy 
region Wybrzeża Liguryjskiego - Cinque Terre do malowniczych mia-
steczek, usytuowanych na zboczach górskich - Riomaggiore, Manarola 
i Monterosso. Czas wolny na kąpiel w kryształowo czystym morzu i pla-
żowanie. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

5 Dzień  
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przyjazd do Mediolanu, światowej sto-
licy mody, zwiedzanie - gotycka katedra 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 Wiktora Emanuela II. Wyjazd 
w kierunku kraju, nocny przejazd przez Austrię i Włochy. 

6 Dzień 
Powrót do kraju w godzinach popołudniowych.

CENA ZAWIERA: 
◦ 3 noclegi w hotelu **/*** 
◦ 3 śniadania
◦ 3 obiadokolacje 
◦ ubezpieczenie podróżne
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
przewodnik lokalny po Mediolanie, zestawy słuchawkowe, komunika-
cja i wjazdy do miast, pociąg do Cinque Terre, opłata klimatyczna  
- 45 EUR/os. (płatne u pilota), 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (m.in. La Scala i katedra  
w Mediolanie, rejs po jeziorze Garda, amfiteatr w Weronie)  
- ok. 40 EUR/os. (płatne u pilota)

wyjazd

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

od 1120 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 200 zł pokój na wyłączność

Bogactwo i piękno Toskanii są niemal nie do opisania.  
Zagęszczenie zabytków przekracza tam wszelkie normy świa-
towe. Dotyczy to nie tylko głównych miast, ale prawie całego 
regionu, włącznie z najmniejszymi miasteczkami, a nawet 
wioskami. Do tego wszystkiego uroki przyrody, winnic i kuchni 
sprawiają, ze podróż do Toskanii to niezapomniana przygoda.

1 Dzień 
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 

2 Dzień 
Przyjazd do Sieny. Zwiedzanie Piazza del Campo, na którym rozgrywa-
ny jest słynny wyścig Palio, Pałac Miejski (Palazzo del Comune) z wieżą 
Torre del Mangia, plac Piazza Duomo z Katedrą w stylu romańsko-go-
tyckim. Spacer po rynku oraz zaułkach starego miasta. Przejazd do 
hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

3 Dzień 
Śniadanie. Przejazd do Lukki - miasta słynącego ze swoich murów, 
kościołów i wież, które razem tworzą jedno z najlepiej zachowanych 
historycznych centrów miasta w Europie. Zwiedzanie - Plac amfiteatru, 
ulica handlowa via Fillungo, Piazza Napoleone, mury obronne miasta, 
średniowieczne wieże Giunigi i Ore. Przejazd do Pizy. W programie 
zwiedzanie Campo dei Miracoli (czyli Pola Cudów) z katedrą o wielo-
poziomowej fasadzie, koliste Baptysterium oraz słynna Krzywa Wieża 
(oglądana z zew.), czyli dawna katedralna dzwonnica. Obiadokolacja, 
nocleg. 

4 Dzień 
Śniadanie. Zwiedzanie San Gimignano - m.in. słynne kamienne wie-
że San Gimignano, Forteca. Przejazd do Monteriggioni - spacer po 
miasteczku otoczonym murem, podziwianie toskańskiego krajobrazu 
oraz wyjątkowej architektury, którą opisywał Dante Alighieri w „Pie-
kle“ Boskiej Komedii. Następnie wyjazd do serca Toskanii - Regionu 
Chianti słynącego z wybornych win. Przejazd trasą pełną najpiękniej-
szych pejzaży w Toskanii z winnicami, miastami na wzgórzach, alejami 
cyprysowymi. Krótkie zwiedzanie miejscowości Greve In Chianti i Rad-
da In Chianti. Wizyta w winnicy z możliwością zakupu i degustacji win 

i innych specjałów. Obiadokolacja, nocleg. 

5 Dzień 
Śniadanie. Przejazd do Florencji. Wjazd na taras widokowy z Placem 
Michała Anioła, z którego roztacza się panorama miasta położonego 
w dolinie rzeki Arno. Zwiedzanie centrum - Kościół Santa Croce - Św. 
Krzyża - miejsca pochówku najznamienitszych Włochów z Michałem 
Aniołem na czele. Następnie Piazza Signoria, przy którym stoją Galeria 
Uffizi oraz słynny Palazzo Vecchio, będący przez wiele lat siedzibą rodu 
Medyceuszy. Dalej najbardziej znany kościół Florencji - gotycka Katedra 
Santa Maria del Fiore, którą wieńczy słynna kopuła Bruneleschiego. Tuż 
przy katedrze znajduje się Wieża Giotta i Baptysterium. W programie 
zwiedzania również - „kipiące złoto” Ponte Vecchio zwany Mostem 
Złotników. Czas wolny.  Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych. 

6 Dzień 
Przyjazd do Polski w godzinach południowych. 

CENA ZAWIERA: 
◦ 3 noclegi w hotelu *** 
◦ 3 śniadania
◦ 3 obiadokolacje 
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
przewodnicy lokalni, zestawy słuchawkowe, komunikacja i wjazdy  
do miast, opłata klimatyczna - 60 EUR/os. (płatna u pilota) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
degustacja wina, bilety wstępu m. in. kościoły, katedry i mury 
miejskie - Luca, Siena, Florencja, Pisa - ok. 50 EUR/os.

wyjazd powrót

hotel 1100 zł 1140 zł

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

od 1100 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 200 zł pokój na wyłączność

WŁOCHY  TOSKANIA

WŁOCHY  MEDIOLAN + CINQUE TERRE

powrót

28.04. 03.05.

09.06. 14.06.

07.07. 12.07.

11.08. 16.08.

01.09. 06.09.

29.09. 04.10.

10.11. 15.11.

28.04. 03.05.

09.06. 14.06.

07.07. 12.07.

11.08. 16.08.

01.09. 06.09.

29.09. 04.10.

10.11. 15.11.

hotel 1120 zł 1160 zł
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Oprócz zwiedzania Wiecznego Miasta zobaczymy również 
Monte Cassino, gdzie Polacy podczas II wojny światowej 
stoczyli jedną z najcięższych bitew, Neapol - miasto słynące 
z oryginalnej architektury i wyśmienitej pizzy, Capri – wyspę, 
będącą miejscem wypoczynku starożytnych władców oraz 
Pompeje – antyczne miasto, które na skutek wybuchu  
Wezuwiusza zniknęło na 1700 lat pod warstwą jego popiołów. 

1 Dzień 
Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch. 

2 Dzień 
Przyjazd na obrzeża Rzymu. Przejazd metrem do centrum. Zwiedza-
nie – Koloseum, Forum Romanum, Capitol. Plac Wenecki, przy którym 
stoi pomnik króla Wiktora Emanuela II przypominający o wielkim dziele 
zjednoczenia Włoch. Panteon - wybudowany w I połowie II wieku n.e., 
Piazza Navona z fontanną „Czterech Rzek” Berniniego, Plac Hiszpański ze 
słynnymi schodami, Fontanna di Trevi. Czas wolny. Przejazd na obiado-
kolację i nocleg. 

3 Dzień 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd w kierunku Monte Cassino - 
miejsce heroicznych walk wojsk polskich w czasie II wojny światowej. Wi-
zyta w opactwie benedyktyńskim i multimedialnym muzeum  Historiale 
di Cassino. Przejazd do Neapolu. Zwiedzanie miasta - plac Piazza del 
Plebiscito. Pałac Królewski, spacer przez pałacowe dziedzińce. Spacer po 
uliczkach starego miasta, Galeria Umberto I z szklano-stalowym dachem, 
symbol miasta - Castel Nuovo (dzisiejszy ratusz), Łuk Triumfalny. Katedra 
św. Januarego - patrona miasta, który chroni Neapol przed nieszczęścia-
mi. Obiadokolacja, nocleg. 

4 Dzień 
Śniadanie. Wypoczynek lub wycieczka  na wyspę Capri. Przejazd 
do ogrodów Augusta, z których widoczne są skały Faraglioni oraz Mari-
na Piccola. Następnie przejazd do Anacapri – najwyższy punktu wyspy, 
panorama na słynne Faragliony (trzy wyłaniające się z morza skały) oraz 
Łuk Miłości - Arco dell’Amore. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

5 Dzień 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Pompei. Przejście przez Bra-
mę Morską i zwiedzanie wykopalisk - m. in. antyczne Forum, Bazylika 
i Świątynia Apollina, termy miejskie, ruiny amfiteatru, domy mieszkalne. 
Spacer po starożytnym mieście położonym u stóp Wezuwiusza - forum, 
Teatr Wielki, amfiteatr, Dom Fauna i inne wille, palestra. Przejazd pod 
wulkan i spacer na jego szczyt. Obiadokolacja, nocleg. 

6 Dzień 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Watykanu. Zwiedzanie Muze-
ów Watykańskich, Kaplicy Sykstyńskiej.Bazylika św. Piotra, grób św. Jana 
Pawła II, słynna Pieta Michała Anioła. Dalsze zwiedzanie Rzymu - Bazyli-
ka Św. Pawła za Murami - miejsce pochówku św. Pawła Apostoła, Bazylika 
Św. Jana na Lateranie. Wyjazd do kraju w godzinach wieczornych. 

7 Dzień 
Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. 

CENA ZAWIERA: 
◦ 4 noclegi - pokoje z łazienkami 
◦ 4 śniadania i 4 obiadokolacje 
◦ ubezpieczenie podróżne
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
65 EUR/os. płatne u pilota (przewodnicy lokalni, zestawy słuchawko-
we, metro, opłaty klimatyczne, opłaty wjazdowe do miast) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wycieczka na wyspę  
Capri - ok. 120 EUR/os. (płatne u pilota) 
Bilety wstępu do Muzeów Watykańskich  
– os. dorosła - 145,00 zł/os., dziecko 6-18 lat - 110,00 zł/os.

wyjazd

od 1299 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 300 zł pokój na wyłączność

O Bolonii mówi się, że jest miastem tłustym, czerwonym i mą-
drym, gdyż słynie z najlepszej kuchni, dominują tutaj budynki 
z czerwonej cegły oraz znajduje się tutaj prestiżowy Uniwersytet 
Boloński. Z kolei o malowniczo położonej nad rzeką Bacchiglio-
ne Padwie mówi się, że jest piękna jak Wenecja i mądra jak 
Bolonia. Dlaczego? Tego dowiecie się podczas wyjazdu!

1 Dzień 
Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch. 

2 Dzień 
Przyjazd do Padwy - miasta uniwersyteckiego, gdzie studiował Ko-
pernik i Kochanowski, związanego z życiem i działalnością św. Anto-
niego. Zwiedzanie m.in. Bazylika Św. Antoniego z grobem i relikwiami 
świętego, spacer po historycznym centrum Piazza delle Erbe, Prato 
della Valle, Uniwersytet. Przejazd do hotelu na Riwierze Adriatyckiej na 
obiadokolację i nocleg. 

3 Dzień 
Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie San Marino - najstarszej repu-
bliki świata z pięknymi krajobrazami na okolicę. Pieszy spacer wśród 
średniowiecznej architektury - Brama św. Franciszka, Bazylika św. 
Marina, taras widokowy, Plac Rządowy. Przejazd do Bolonii - jedno 
z najsławniejszych włoskich miast, sławę swą zawdzięcza najstarsze-
mu w Europie, założonemu w 1088 r., Uniwersytetowi Bolońskiemu. 
W programie zwiedzania - Piazza Maggiore z fontanną Neptuna, Ba-
zylika San Petronio, dwie wieże - znak rozpoznawczy miasta, Palazzo 
dell’Archiginnasio - siedziba biblioteki komunalnej, Palazzo Poggi 
– siedziba Uniwersytetu Bolońskiego. Czas wolny. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg. 

4 Dzień 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w kierunku Wenecji. 
Przepłynięcie statkiem na Plac św. Marka. Zwiedzanie - Bazylika św. 
Marka (z szczątkami patrona miasta św. Marka Ewangelisty), Pałac 
Dożów (gotycka siedziba władców i rządu Wenecji), Wieża Zegarowa, 

Most Westchnień, spacer w kierunku Ponte Rialto. Wyjazd w drogę 
powrotną do kraju. 

5 Dzień 
Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

CENA ZAWIERA: 
◦ 2 noclegi - pokoje z łazienkami 
◦ 2 śniadania 
◦ 2 obiadokolacje 
◦ opiekę pilota 
◦ przejazd autokarem
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
50 EUR/os. płatne u pilota (statek do Wenecji, przewodnicy lokalni, 
zestawy słuchawkowe, opłata klimatyczna) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 25 EUR/os.  
(płatne u pilota)

wyjazd powrót

hotel 755 zł 805 zł

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

od 755 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 150 zł pokój na wyłączność

powrót

29.04. 03.05.

10.06. 14.06.

08.07. 12.07.

12.08. 16.08.

02.09. 06.09.

30.09. 04.10.

27.04. 03.05.

08.06. 14.06.

29.06. 05.07.

10.08. 16.08.

31.08. 06.09.

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

hotel 1299 zł 1349 zł

WŁOCHY  PADWA + BOLONIA + WENECJA

WŁOCHY  NEAPOL + CAPRI + POMPEJE
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Disneyland 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.  
W Walt Disney Studios, tuż obok parku Disneyland, odkryjesz 
magiczny świat kina i telewizji. 

1 Dzień 
Wyjazd wg rozkładu jazdy, nocny przejazd przez Niemcy do Francji. 

2 Dzień 
Przyjazd do Paryża w godzinach rannych, zwiedzanie centrum histo-
rycznego Paryża, La Cité – najstarsza część i kolebka Paryża z kate-
drą Notre Dame i Sainte Chapelle, dzielnica łacińska - Ogrody i Pałac 
Luksemburski, Panteon – miejsce spoczynku Marii i Piotra Curie oraz 
zasłużonych dla Francji,Sorbona, spacer przez ogrody Tuilieres do Lu-
wru – dawny pałac królewski, a obecnie muzeum sztuki – jedno z naj-
większych i najczęściej odwiedzanych na świecie. Przejazd do hotelu, 
nocleg. 

3 Dzień 
Śniadanie. Przejazd pod Łuk Triumfalny możliwość wejścia na Łuk 
– (panorama Paryża) i spacer po Champs Elysees reprezentacyjnej 
paryskiej alei, Pałac Inwalidów z grobem Napoleona, Plac Concorde, 
Plac Trocadero, Wieża Eiffela, czas wolny. Rejs po Sekwanie. Przejazd 
do hotelu na nocleg. 

4 Dzień 
Śniadanie, całodniowa zabawa w Eurodisneylandzie najpiękniejszym 
parku rozrywki w Europie. W Parku Disneya w bajkowej scenerii czekają 
atrakcje z różnorodnych krain „Fantazji” - baśniowej krainy z zamkiem 
Śpiącej Królewny, „Pogranicza” - znanego z westernów Dzikiego Zacho-
du, „Przygody” - krainy poszukiwaczy skarbów i „Wynalazków” - świata 

technologii i przyszłości. W Parku Disney Studio odkryjesz magiczny 
świat kina i telewizji. Każda z 4 części tematycznych oferuje wspaniałe 
atrakcje i zapierające dech w piersiach przedstawienia. Wyjazd w drogę 
powrotną w godzinach wieczornych. 

5 Dzień 
Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych/wieczornych.

CENA ZAWIERA: 
◦ 2 noclegi w Hotelu Premiere Classe 
   (pokoje wyposażone w łazienkę, TV, łóżka, stolik) 
◦ 2 śniadania 
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
30 EUR/os. płatne u pilota (zestawy słuchawkowe, metro, parkingi, 
taksa miejska) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (płatne u pilota)  
- ok. 92 EUR/os.
2 obiadokolacje +140 zł/os. 
Bilety wstępu do Eurodisneylandu

wyjazd powrót

Hotel Premiere 
Classe 859 zł 949 zł

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

od 859 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 200 zł pokój na wyłączność

PARYŻ + EURODISNEYLAND

29.04. 03.05.

10.06. 14.06.

08.07. 12.07.

12.08. 16.08.

02.09. 06.09.

30.09. 04.10.

11.11. 15.11.

Paryż - stolica Francji, kolebka kultury europejskiej, miasto  
o niepowtarzalnej atmosferze, niezliczonych zabytkach. Nieus-
tannie dyktuje wszelkie mody, przyciąga, wyzwala wyobraźnię, 
pobudza talent artystów. Aby poczuć ten niepowtarzalny  
klimat zapraszamy do „Serca Europy”. 

1 Dzień 
Wyjazd wg rozkładu jazdy, nocny przejazd przez Niemcy do Francji. 

2 Dzień 
Przyjazd do Paryża w godzinach rannych, zwiedzanie centrum histo-
rycznego Paryża, La Cité – najstarsza część i kolebka Paryża z kate-
drą Notre Dame i Sainte Chapelle, dzielnica łacińska - Ogrody i Pałac 
Luksemburski, Panteon - miejsce spoczynku Marii i Piotra Curie oraz 
zasłużonych dla Francji, Sorbona, spacer przez ogrody Tuilieres do Lu-
wru – dawnego pałacu królewskiego, obecnie muzeum sztuki – jedno 
z największych i najczęściej odwiedzanych na świecie. Przejazd do 
hotelu, nocleg. 

3 Dzień 
Śniadanie, Przejazd pod Łuk Triumfalny możliwość wejścia na Łuk (pa-
norama Paryża) i spacer po Champs Elysees reprezentacyjnej paryskiej 
alei, Pałac Invalidów z grobem Napoleona, Plac Trocadero, Wieża Eiffe-
la, czas wolny. Dla chętnych rejs po Sekwanie. Przejazd do La Défense 
– najnowocześniejszej dzielnicy Paryża z Grande Arche - Łuk Defense), 
czas wolny. Przejazd do hotelu na nocleg. 

4 Dzień 
Śniadanie.Następnie dalsze zwiedzanie Paryża, min. Muzeum Perfum, 
Opera Garnier, spacer do Placu Vendome. Przejazd na Plac Pigalle, 
zwiedzanie Bazyliki Sacre Coeur, Plac du Tertre, czas wolny, spacer 
wieczorny po wzgórzu Montmartre z malownicza panoramą Paryża. 
W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną, nocny przejazd 
przez Niemcy. 

5 Dzień 
Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych/wieczornych.

CENA ZAWIERA: 
◦ 2 noclegi w Hotelu Formule 1 (pokoje wyposażone w umywalkę, 
    TV, łóżka, stolik. Łazienki na korytarzu.) lub w Hotelu Premiere 
    Classe (pokoje wyposażone w łazienkę, TV, łóżka, stolik) 
◦ 2 śniadania 
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
30 EUR/os. płatne u pilota (zestawy słuchawkowe, metro, parkingi, 
taksa miejska) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (płatne u pilota)  
- ok. 92 EUR/os.
2 obiadokolacje +140 zł/os.

wyjazd

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

od 809 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 200 zł pokój na wyłączność

PARYŻ 

powrót

29.04. 03.05.

10.06. 14.06.

08.07. 12.07.

12.08. 16.08.

02.09. 06.09.

30.09. 04.10.

11.11. 15.11.Hotel Formule 1 809 zł 899 zł
Hotel Premiere 

Classe 859 zł 949 zł
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To połączenie zwiedzania stolicy Francji - kolebki kultury eu-
ropejskiej i metropolii XXI wieku oraz wycieczki do przeszłości 
- najważniejszych pałaców i zamków doliny Loary. 

1 Dzień 
Wyjazd wg rozkładu jazdy, nocny przejazd przez Niemcy do Francji. 

2 Dzień 
Pzyjazd do Paryża w godzinach rannych, zwiedzanie centrum histo-
rycznego Paryża, La Cite – najstarsza część i kolebka Paryża z katedrą 
Notre Dame i Sainte Chapelle – największe witraże Europy, dzielnica 
łacińska- ogrody luksemburskie, Panteon (dla chętnych wejście do 
środka – miejsce spoczynku Marii i Piotra Curie oraz zasłużonych dla 
Francji), Sorbona, spacer przez ogrody Tuilieres do Luwru – dawny pa-
łac królewski, a obecnie muzeum sztuki – jedno z największych i naj-
częściej odwiedzanych na świecie, przejazd do hotelu, nocleg. 

3 Dzień 
Śniadanie, przejazd autokarem do Wersalu - zwiedzanie komplek-
su pałacowego oraz spacer po grodach.przejazd do Paryża pod Łuk 
Triumfalny (możliwość wejścia na Łuk – panorama Paryża) i spacer 
po Champs Elysees reprezentacyjnej paryskiej alei, Hotel des Invalides 
z grobem Napoleona, Plac Trocadero, Wieża Eiffela, czas wolny, rejs po 
Sekwanie. Powrót do hotelu, nocleg. 

4 Dzień 
Śniadanie, przejazd do Amboise, gdzie znajduje się jeden z najpięk-
niejszych 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. Prze-
jazd do Chenonceau – zwiedzanie renesansowego zamku jedynego 
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, wspaniałego renesansowego  
pałacu, którego autorstwo przypisuje się miedzy innymi Leonardo da 
Vinci, przejazd do hotelu, nocleg. 

5 Dzień 
Śniadanie, zwiedzanie Blois - m.in. zamek, ulubiona rezydencja fran-
cuskich królów, spacer po mieście - malownicza starówka, nabrzeże 
Loary, katedra St-Louis.Czas wolny. W godzinach wieczornych wyjazd 
w drogę powrotną, nocny przejazd przez Niemcy. 

6 Dzień 
Przyjazd do Polski na miejsca wyjazdów w godzinach popołudnio-
wych/wieczornych. 

CENA ZAWIERA: 
◦ 3 noclegi w hotelu typu Premiere Classe 
◦ 3 śniadania
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
32 EUR/os. płatna u pilota (zestawy słuchawkowe, metro, parkingi, 
taksa miejska) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (płatne u pilota)  
- ok. 107 EUR/os.
3 obiadokolacje +210 zł/os.

28.04. 03.05.

09.06. 14.06.

07.07. 12.07.

11.08. 16.08.

01.09. 06.09.

29.09. 04.10.

wyjazd

hotel 959 zł 1029 zł

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

od 959 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 200 zł pokój na wyłączność

PARYŻ + ZAMKI NAD LOARĄ

powrót

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

1 Dzień 
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Niemcy. 

2 Dzień 
Zwiedzanie Brukseli - Atomium, Pagoda Chińska, 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) - Manneken Pis. Czas wolny. Nocleg. 

3 Dzień 
Śniadanie, przejazd do Amsterdamu, zwiedzanie - Oude Kerk - Stary 
Kościół, Nieuwe Kerk, Magere Brud - najsłynniejszy most w Amsterda-
mie, Szlifiernia Diamentów, Museum Square - miejsce gdzie znajdują 
się najczęściej odwiedzane muzea min. Rijksmuseum, Muzeum miej-
skie .Wizyta w Browarze Heineken - degustacja piwa. Jednogodzinny 
rejs statkiem po kanałach Amsterdamu, Leideplein - centrum rozry-
wek. Czas wolny. Nocleg. 

4 Dzień 
Śniadanie, Przejazd do Amsterdamu. Spacer po starym centrum, m.in. 
Singel (najstarszy kanał) Targ Kwiatowy, Plac Dam, Pałac Królewski, 
Plac Mennicy, Neuwmarkt, Chinatown i dzielnica Czerwonych Latarni. 
Czas wolny. Wyjazd do Polski. 

5 Dzień 
Przyjazd do Polski w godzinach południowych. 

CENA ZAWIERA: 
◦ 2 noclegi w hotelu
◦ 2 śniadania 
◦ ubezpieczenie podróżne
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
30 EUR/os. płatne u pilota (opłata za zwiedzanie, zestawy słuchawko-
we lub system nagłaśniający, opłaty lokalne i administracyjne) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz lokalnych  
przewodników - ok. 65 EUR/os. (płatne u pilota)

29.04. 03.05.

10.06. 14.06.

08.07. 12.07.

12.08. 16.08.

02.09. 06.09.

30.09. 04.10.

wyjazd powrót

hotel 929 zł 959 zł

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

od 929 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 200 zł pokój na wyłączność

AMSTERDAM + BRUKSELA

Oferty wyjazdów na festiwale 
dostępne na stronie internetowej.
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Morawy południowe to pagórki podzielone winnicami, 
kolorowe wsie i miasteczka wciąż pełne żywych tradycji, roz-
brzmiewające tradycyjna muzyka wygrywana na cymbałach 
i skrzypcach, skupiska wyszukanych architektonicznie, pi-
wniczek winnych, bielonych i ozdobionych kolorowym orna-
mentem, skrywających głęboko w ziemi płynne skarby - oto 
Południowe Morawy. 

1 Dzień 
Wyjazd z miejsca zbiórki wg rozkładu jazdy. Przejazd do miejscowości 
Kromeriż –jedno z najpiękniejszych miast Republiki Czeskiej- rynek, 
kompleks pałacowo –ogrodowy z Pałacem biskupim. Przejazd na Mo-
ravski Kras - najwspanialszy region krasowy w środkowej Europie. 
Na całym terenie znajduje się więcej niż 1100 jaskiń, z których cztery 
udostępnione są dla zwiedzających.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. Przejazd 
do hotelu, nocleg. 

2 Dzień 
Śniadanie. Przejazd do Lednic zwiedzanie letniej rezydencji Lichten-
steinów– spacer po ogrodach francuskich 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 miejscowości słynących z uprawy 
winorośli i produkcji młodego wina. Powrót do hotelu, nocleg. Nocleg. 

3 Dzień 
Śniadanie. wykwaterowanie. Przejazd do Vranova 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 

miejscowości Jaromierzyce nad Rokitną gdzie znajduje się narodo-
wy zabytek kultury, jeden z najcenniejszych barokowych kompleksów 
pałacowych w Europie środkowej. Przejazd do Ołomuńca – Spacer po 
mieście Rynek z Ratuszem i zegarem wnękowym. Czas wolny. Wyjazd 
w drogę powrotną. 

CENA ZAWIERA: 
◦ 2 noclegi w w hotelu lub pensjonacie w Czechach 
◦ 2 śniadania
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
400 CZK/os. płatne u pilota (opłata za przewodnika, zestawy słuchaw-
kowe lub system nagłaśniający, opłata klimatyczna i administracyjna) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (płatne u pilota)   
- ok. 1300 CZK/os.
2 obiadokolacje +110 zł/os.

01.05. 03.05.

11.06. 13.06.

03.07. 05.07.

14.08. 16.08.

11.09. 13.09.

09.10. 11.10.

wyjazd powrót

hotel 489 zł 519 zł

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

od 489 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 150 zł pokój na wyłączność

MORAWY POŁUDNIOWE

Praga - stolica naszych południowych sąsiadów, nie bez  
przyczyny nazywana jest Złotą Pragą. Wspaniały klimat tego 
miasta to efekt harmonii między Pragą romańską, gotycką,  
barokową, a współczesną, a także zamiłowanie jej mieszkań-
ców i tych, którzy do niej przybywają, do najlepszego napoju 
o barwie bursztynu.

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 wolny. Nocleg. 

2 Dzień 
Śniadanie. Zwiedzanie miasta - Klasztor na Strachowie, Loreta z kopią 
domu Marii Panny i Kościołem Narodzenia Chrystusa, plac Hradczań-
ski - uroczysta odprawa warty przed Pałacem Prezydenckim, Katedra 
św. Wita, Zamek Królewski, Złota Uliczka, wieża Dalibora, Mała Strana, 
ogrody Wallensteina. Kościół św. Mikołaja, most Karola. Czas wolny. 
Nocleg. 

3 Dzień 
Śniadanie. Zwiedzanie Starego Miasta - spacer po dzielnicy żydowskiej 
- cmentarz, Ratusz i Synagoga. Zwiedzanie Nowego Miasta - spacer po 
Placu Wacława, Muzeum Narodowe, U Fleku (fakultatywnie). Rejs sta-
teczkiem po Wełtawie, Czas wolny. Wyjazd do Polski. Przyjazd do Polski 
w godzinach nocnych lub rannych dnia następnego.

CENA ZAWIERA: 
◦ 2 noclegi w hotelu***/penzionie*** 
◦ 2 śniadania 
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
400 CZK/os. płatna u pilota (opłata za zwiedzanie miasta, zestawy 
słuchawkowe lub system nagłaśniający, opłata klimatyczna i 
administracyjna) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (płatne u pilota)  
- ok. 820 CZK/os.
2 obiadokolacje +65 zł/os.

01.05. 03.05.

11.06. 13.06.

03.07. 05.07.

14.08. 16.08.

11.09. 13.09.

09.10. 11.10.

06.11. 08.11.

wyjazd powrót

hotel 599 zł 629 zł

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

od 599 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 150 zł pokój na wyłączność

PRAGA
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Wiedeń i Bratysławę łączy modra wstęga Dunaju. Zaprasza-
my do zwiedzenia i porównania tych dwóch stolic. Obraz sta-
tecznego Wiednia, pełnego historycznych zabytków widoczny 
jest w każdym punkcie tego miasta. Tych, którzy jednak pra-
gną poznać coś nowego zapraszamy do Bratysławy, która nie  
została jeszcze odkryta przez masową turystykę.

1 Dzień 
Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację. Zwiedzanie Bra-
tysławy - Hrad - czyli bratysławski zamek. To chyba najbardziej znane 
miejsce w mieście, które znajduje się na każdej pocztówce. Katedra 
świętego Marcina (Dom sv. Martina) to dawny kościół koronacyjny 
królów węgierskich. Stare Miasto z prawdziwym labiryntem uliczek. 
Najsłynniejszą jest ulica Michalska, którą rozpoczyna biała i wysoka 
wieża Michalska. Hlavne namesti, czyli rynek na którym wznosi się 
XVI-czna fontanna Rolanda, przedstawiająca, nie jak chce tradycja, do-
brego rycerza Rolanda, lecz cesarza Maksymiliana II. Naprzeciwko stoi 
stary ratusz (Stara radnica), z barokową wieżą, z której czasami słychać 
dźwięki różnych melodii, a po zmroku tańce laserów. Pałac Mirbachov, 
okrzyknięty najpiękniejszym budynkiem barokowym w Bratysławie. 
Pałac prymasowski z XVIII w. Powstał on jako siedziba arcybiskupa 
Esztergomu- na fryzie znajduje się ważący prawie 200 kg kardynalski 
kapelusz. Hviezdoslavovo namestie znajduje się tutaj wiele ciekawych 
fontann, kilka pomników, można odpocząć w przyjemnych chłodzie 
drzew. Tutaj także stoi Carlton, najstarszy i najbardziej elegancki hotel 
w mieście. Czas wolny. Nocleg. 

2 Dzień 
Śniadanie. Wyjazd do Wiednia, zwiedzanie Ringstrasse - wspaniały 
bulwar wiedeński - okno wystawowe ówczesnej monarchii naddu-
najskiej, Parlament - gdzie spotykają się członkowie Austriackiego 
Zgromadzenia Narodowego, Ratusz- wzorowany na Ratuszu w Bruk-
seli, Plac Marii Teresy z Muzeami Historii Naturalnej i Historii Sztuki, 
Hofburg - zimowa rezydencja cesarskiej rodziny Habsburgów, Ulica 
Graben z barokowym kościołem św Piotra w którym w samotności  
modliła się cesarzowa Elżbieta Bawarska popularnie zwana Sissi,  

gotycka Katedra św. Szczepana (Stephansdom), słynąca ze swoich kolo-
rowych dachówek Kärntnerstrasse - wspaniały bulwar otoczony eleganc-
kimi sklepami i kawiarenkami. Opera – trzecia najważniejsza Opera po  
Metropolitan Opera i La Scali. Czas wolny. Nocleg. 

3 Dzień 
Śniadanie. Zwiedzanie Wiednia - Wzgórze Kahlenberg z polskim  
kościołem. Panorama miasta,przejazd przez Grinzing - dzielnicę  
winiarzy do pałacu Schonnbrunn - letniej rezydencji cesarskiej rodziny  
Habsburgów, spacer po romantycznym parku z Gloriettą - punktem wi-
dokowym, ruiny rzymskie, fontanna Neptuna,czas wolny na pamiątko-
we zdjęcia. Przejazd na Prater - uważany za najstarszy park rozrywki na 
świecie. Czas wolny. Wyjazd do Polski. Przyjazd do Polski w godzinach 
nocnych lub rannych dnia następnego.

CENA ZAWIERA: 
◦ 2 noclegi w hotelu **/*** w Czechach lub Austrii
◦ 2 śniadania 
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
15 EUR/os. płatna u pilota (opłata za przewodnika, zestawy słuchaw-
kowe lub system nagłaśniający, opłata klimatyczna i administracyjna) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 35 EUR/os. 
 (płatne u pilota) 
2 obiadokolacje +100 zł/os. (hotel w Czechach), +110 zł/os.  
(hotel w Austrii)

01.05. 03.05.

11.06. 13.06.

03.07. 05.07.

14.08. 16.08.

11.09. 13.09.

09.10. 11.10.

06.11. 08.11.

wyjazd powrót

hotel w Czechach 499 zł 529 zł
hotel w Austrii 539 zł 569 zł

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

od 499 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 150 zł pokój na wyłączność

WIEDEŃ + BRATYSŁAWA

Budapeszt - miasto dziesięciu wzgórz, często nazywane  
Perłą Dunaju. Jest miastem, gdzie na każdym kroku spotyka 
się coś zaskakującego, zabytki o wielowiekowej historii, gwarne  
bulwary, romantyczne zaułki, eleganckie restauracje, nastrojo-
we winiarnie, kafejki i cukiernie.

1 Dzień 
Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację do Budapesztu. 
Plac Bohaterów - najpiękniejszy, reprezentacyjny plac stolicy, Park 
Miejski, Zamek Vajdahunyad - bajkowa budowla malowniczo położona 
wśród drzew nad brzegiem jeziora, Szechenyi Fürdo - jeden z najwięk-
szych w Europie kompleksów basenowych, dzielnica ambasad, prze-
jazd autokarem 2,5 km aleją Andrassiego – najbardziej reprezentacyj-
ną ulicą miasta - Opera otwarta w 1884 r., dorównująca architekturą 
i bogactwem wnętrz ówczesnym operom Paryża, Wiednia i Drezna, 
Plac Oktogon. Przejazd pod Parlament, spacer do placu Vörösmarty, 
Bazylika św. Stefana - największa świątynia Budapesztu, której zarys 
odpowiada formie greckiego krzyża. Przejazd do hotelu, nocleg. 

2 Dzień 
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie - Wzgórze Zamkowe, Kościół Koronacyj-
ny króla Macieja pw. NMP, Baszta Rybacka, która zachwyca wspania-
łym widokiem z jej tarasu na zabytki Budapesztu. 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. Możliwość zorganizowania 
rejsu po Dunaju. Przejazd do hotelu, nocleg.

3 Dzień 
Śniadanie. Wykwaterowanie, możliwość skorzystania z basenów ter-
malnych (ok. 3 godziny) dalsze zwiedzanie Budapesztu. Przejazd do 
Szentendre – malowniczego 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 lub rannych dnia następnego. 

CENA ZAWIERA: 
◦ 2 noclegi w hotelu *** - pokoje z łazienkami 
◦ 2 śniadania 
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
5000 HUF/os. płatna u pilota (opłata za zwiedzanie miasta, zestawy słu-
chawkowe lub system nagłaśniający, opłata klimatyczna i administracyjna) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejs po Dunaju - ok. 7000 
HUF/os. (+ baseny termalne ok. 6000 HUF/os.) (płatne u pilota) 
1 obiadokolacja +50 zł/os., 2 obiadokolacje +100 zł/os., Wieczór 
Węgierski ALL INCLUSIVE +120 zł/os. 

01.05. 03.05.

11.06. 13.06.

03.07. 05.07.

14.08. 16.08.

11.09. 13.09.

09.10. 11.10.

06.11. 08.11.

wyjazd

hotel 619 zł 649 zł

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

od 619 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 150 zł pokój na wyłączność

BUDAPESZT + SZENTENDRE

powrót
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Położona nad Łabą Szwajcaria Saksońska to kraina wzgórz, 
lasów i skał o niesamowitych kształtach. Jej wschodnia część 
należy do Czech, natomiast zachodnia do Niemiec

1 Dzień
Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd w kierunku Niemiec. Przyjazd do 
Miśni   – zwiedzanie manufaktury pierwszej europejskiej porcelany 
– zakład funkcjonuje od 1710 r. Przejazd do Drezna zwanego Florencją 
nad Łabą po drodze przystanek w Moritzburgu - spacer wokół zamku, 
którego barokowe kopuły odbijają się w jeziorze. Drezno - spacer ulica-
mi zabytkowego centrum: Barokowy Pałac Zwinger i Galeria Malarstwa 
(jedna z najcenniejszych na świecie), Katedra (pochowano w niej człon-
ków Rodu Wettynów), Residenzschloss (dawna siedziba Rodu Wetty-
nów), plac Teatralny i budynek Opery Drezdeńskiej. Czas wolny. Przejazd 
do hotelu, nocleg.

2 Dzień
Śniadanie. Przejazd do Stolpen. Zamek rozsławiła w XVIII w. hrabina Co-
sel, która była więziona w Stolpen przez 49 lat. Następnie przejazd przez
malowniczy region Szwajcarii Saksońskiej. Pionowe skały wznoszą się 
ponad doliną Łaby, tworząc cudowne krajobrazy, którymi już w XIX w. 
zachwycali się przybywający ze Szwajcarii malarze, porównując ich urok 
z rodzimymi pejzażami. Przejazd do rezerwatu Bastei – niesamowity 
labirynt skał powstał miliony lat temu w wyniku erozji wodnej i wznosi 
się dziś majestatycznie na blisko 200 m nad poziom doliny rzeki Łaby – 
spektakularne formy skalne podziwiać będziemy z efektownego, blisko 
80-metrowego mostu powstałego w XIX w. Pokonamy Schwedenlöcher, 
czyli malowniczy labirynt 900 schodów. Następ nnie przejazd do Kö-
nigstein. Twierdza ta przez stulecia pozostawała niezdobyta, chroniła 
w okresie wojny najcenniejsze drezdeńskie dzieła sztuki. Spacer po mu-
rach twierdzy wznoszących się 250 m ponad Łabą z możliwością podzi-
wiania doskonale zachowanych elementów architektonicznych. Powrót 
do hotelu, nocleg.

3 Dzień
Śniadanie. Dalsze zwiedzania Drezna. Objazd miasta - m. in. okolice 
starego miasta, ratusz z figurą Rathausmann, Szklana Manufaktura 
Volkswagena, dzielnica Blasewitz (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”, którego ściany pokrywa blisko 250 
m ręcznie malowanych kafelek, pomnik „Złotego Jeźdźca”, Plac Albrech-
ta. Zwiedzanie najsłynniejszych drezdeńskich muzeów zlokalizowanych 
w gmachu Zwinger - Galeria Malarstwa Starych Mistrzów. Największe na 
świecie zbiory porcelany zgromadzone przez Augusta Mocnego i Salon 
Matematyczno - Fizyczny - jedno z najstarszych naukowo - technicznych 
muzeów. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Polski w godzinach noc-
nych lub rannych dnia następnego.

CENA ZAWIERA: 
◦ 2 noclegi w hotelu **/*** w Czechach - pokoje z łazienkami 
◦ 2 śniadania 
◦ ubezpieczenie podróżne
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
15 EUR/os. płatne u pilota (opłata za zwiedzanie miasta, zestawy 
słuchawkowe lub system nagłaśniający, opłata klimatyczna i 
administracyjna) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 40 EUR/os.  
(płatne u pilota) 
2 obiadokolacje +80 zł/os. 

01.05. 03.05.

11.06. 13.06.

03.07. 05.07.

14.08. 16.08.

11.09. 13.09.

09.10. 11.10.

06.11. 08.11.

wyjazd powrót

hotel 529 zł 559 zł

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

od 529 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 150 zł pokój na wyłączność

SZWAJCARIA SAKSOŃSKA

Berlin - metropolia kultury i nowych trendów, przyciągająca 
gości z całego świata. Niepowtarzalną, fascynującą atmosfe-
rę tworzą renomowane muzea, galerie sztuki, teatry, imprezy  
kulturalne zasługujące na miano wydarzeń światowej kultu-
ry. Czarującą atmosferę Poczdamu, leżącego vis-a-vis Berlina, 
najlepiej poznać podczas zwiedzania zaliczanych do UNESCO,  
przepięknych pałaców rezydencji Sanssouci.

0/1 Dzień 
Zwiedzanie rozpoczniemy od Berlina Wschodniego. Zobaczymy dziel-
nicę rządową z parlamentem niemieckim- Reichstagiem oraz najpięk-
niejszy plac miasta- Gendarmenmarkt. Proponujemy zwiedzanie traktu 
spacerowego Unter den Linden z budynkiem Uniwersytetu Humboldta 
i Opery Berlińskiej oraz Neue Wache oraz katolicką katedrę św. Jadwigi. 
Odwiedzimy najstarszą część miasta- Nikolaiviertel, a także Alexander-
platz, jeden z największych w Berlinie, który lata świetności przeżywał 
w latach 20-tych XX wieku. Pod koniec dnia proponujemy zwiedzanie 
katedry berlińskiej - protestanckiego kościoła z przełomu XIX i XX wieku. 
Na Wyspie Muzeów zwiedzimy Muzeum Pergamonu (skrzydło południo-
we z Bramą Targową z Miletu z Bramą Isztar i Muzeum sztuki Islamskiej. 
Skrzydło północne jest zamknięte do 2023 roku). Nocleg. 

2 Dzień 
Po śniadaniu wyjazd z hotelu. Tego dnia odwiedzimy Berlin Zachodni. 
Przejazd ulicą Ku’damm nazywaną berlińskimi Polami Elizejskimi z KaDe-
We - słynnym domem towarowym. Zobaczymy Kościół Pamięci Cesarza 
Wilhelma, który przypomina o skutkach wojny z nietypowo zachowaną 
wieżą. Kolejnym punktem programu będzie rejs po Szprewie. Następnie 
udamy się na Potsdamer Platz gdzie dla chętnych będzie możliwość 
podziwiania Panoramy miasta z Panorama Punkt-tarasu widokowego 
na który wjeżdża najszybsza w Europie winda. Na zakończenie dnia 
odwiedzimy miejsca związane z najnowszą historią Berlina - z Murem 
Berlińskim. Zobaczymy Checkpoint Charlie - najsłynniejsze przejście gra-
niczne albo East Side Gallery - jeden z niewielu zachowanych kawałków 
wewnętrznego odcinka Muru Berlińskiego. Nocleg. 

3 Dzień (opcja Berlin + Poczdam)
Po śniadaniu przejazd do Poczdamu. Przejedziemy do pałacu  
Fryderyka II - Sansoucci, wpisanego na Listę UNESCO – czas wolny 
na zwiedzanie wnętrz pałacowych oraz parku. Zobaczymy również  
Cecilienhof, gdzie podpisana została konferencja pokojowa kończąca  
II wojnę światową. Czas wolny. Wyjazd do kraju w godzinach popołudnio-
wych. 

3 Dzień (opcja Berlin + Tropical Island)
Śniadanie. Przejazd do Tropical Island - wypoczynek w największym 
tropikalnym parku rozrywki w Europie. Jest tam wszystko co tropikalne - 
lśniąco biała piaszczysta plaża, największy na świecie las tropikalny pod 
dachem, lazurowa laguna. Wyjazd do kraju w godzinach popołudniowych.

4 Dzień 
Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/porannych.

CENA ZAWIERA: 
◦ 2 noclegi w Hotel Ibis Budget
◦ 2 śniadania 
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
15 EUR/os. płatne u pilota (opłata za zwiedzanie miasta, zestawy 
słuchawkowe lub system nagłaśniający, opłata klimatyczna  
i administracyjna) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (płatne u pilota)  
- ok. 70 EUR/os.
2 obiadokolacje +130 zł/os. 
Bilety wstępu do Tropical Island.

wyjazd powrót

od 699 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 150 zł pokój na wyłączność

cena za osobę pok. 2 os.

hotel 699 zł

BERLIN  POCZDAM lub TROPICAL ISLAND

01.05. 03.05.

11.06. 13.06.

03.07. 05.07.

14.08. 16.08.

11.09. 13.09.

09.10. 11.10.

06.11. 08.11.
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Smoleńsk i Katyń to niezaprzeczalnie dwa bardzo ważne miej-
sca dla wszystkich Polaków, nie tylko ze względu na historycz-
ny kontekst geopolityczny, ale i wydarzenia bieżące. W czasie 
zwiedzania będziemy mogli poznać ich tragiczną historię, 
odwiedzić miejsca pamięci takie jak obszar katastrofy prezy-
denckiego Tu-154 i jedną z największych leśnych nekropolii - 
Cmentarz Katyński.

1 Dzień 
Wyjazd wg rozkładu jazdy. 

2 Dzień 
Przejazd przez Litwę na Łotwę do Dyneburga. DYNEBURG – dawna 
stolica polskich Inflant. Krzyż Legionów - ustawiony 11 listopada 1992 r. 
na cześć żołnierzy polskich walczących w 1920 r. o wolność Łotwy, szkoła 
polska, twierdza. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

3 Dzień 
Śniadanie. Wyjazd do Smoleńska. Przejazd przez miejscowości Newel 
i Wieliż związane z historią wypraw Stefana Batorego. SMOLEŃSK – lot-
nisko Siewiernoje – miejsce tragedii samolotu z delegacją polską w dniu 
10.04.2010 r. - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Przyjazd do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. 

4 Dzień 
Po śniadaniu przejazd przez SMOLEŃSK z pokazaniem najważniejszych 
zabytków - Kreml – Twierdza Smoleńska, soboru Piotra i Pawła, zwie-
dzanie soboru Uśpieńskiego. KATYŃ – las katyński, gdzie w kwietniu 
1940 r. dokonano rozstrzeliwań jeńców polskich z obozu w Kozielsku.  
28 lipca 2000 r. otwarto i poświęcono Polski Cmentarz Wojenny, na  
którym w zbiorowych mogiłach spoczywają oficerowie Wojska Polskie-
go. WITEBSK – neoromański kościół św. Barbary, klasztor bazylianów  
fundacji A.F. Kisiela, cerkiew prawosławna z XII w., Muzeum Marca  
Chagalla. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

5 Dzień 
Śniadanie. Wyjazd na dalsze zwiedzanie. CHATYŃ – 22 marca 1943 r. 

została spacyfikowana wieś zamieszkała w większości przez Polaków, 
mauzoleum poświęcone miejscowościom spacyfikowanym na terenie 
Białorusi. MIŃSK – kościół św. Szymona i Heleny zw. „czerwonym ko-
ściołem”, Stare Miasto (zw. Górnym Miastem) – katedra katolicka, kate-
dra prawosławna – sobór św. Ducha, dawny dwór Wańkowiczów, dom 
– miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki, Wyspa Łez. 
Czas wolny. Wyjazd do Baranowicz. Obiadokolacja. Nocleg. 

6 Dzień 
Po śniadaniu wyjazd z Baranowicz oraz zwiedzanie po trasie. KOSÓW 
POLESKI – dawny pałac Pusłowskich, dawny folwark Mereczowszczyzna 
- odbudowany dwór – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, obecnie 
muzeum, kościół św. Trójcy – miejsce chrztu T. Kościuszki. BRZEŚĆ – krót-
kie zwiedzania miasta i Twierdzy Brzeskiej. Czas wolny. Wyjazd w drogę 
powrotną. Powrót w godzinach nocnych lub porannych kolejnego dnia.

CENA ZAWIERA: 
◦ 4 noclegi w hotelach
◦ 4 śniadania, 4 obiadokolacje 
◦ ubezpieczenie podróżne
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
60 EUR/os. płatne u pilota (zestawy słuchawkowe, przewodnicy 
lokalni, opłaty wjazdowe, taksa klimatyczna) 
Wiza białoruska - 90 zł/os.
Wiza rosyjska - 375 zł/os.

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 35 EUR/os.  
(płatne u pilota)

28.04. 03.05.

09.06. 14.06.

07.07. 12.07.

11.08. 16.08.

01.09. 06.09.

29.09. 04.10.

wyjazd powrót

od 1435 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 150 zł pokój na wyłączność

SMOLEŃSK + KATYŃ

Białoruś to dla Polaków kraj mało znany i przez to niedocenia-
ny. A przyjechać tu naprawdę warto - na ponowne “odkrycie”  
czekają m.in. wiekowe kościoły i cerkwie, niszczejące synagogi, 
rezydencje szlacheckie, liczne polonika i relikty epoki komuni-
zmu. Białoruś spod znaku krzyża i spod znaku sierpa i młota. 
Białoruś gospodarki planowej i dziewiczej przyrody. 

1 Dzień
Wyjazd w godzinach wieczornych. 

2 Dzień
Przyjazd na Białoruś w godzinach porannych. Grodno – jedno z naj-
bardziej polskich miast na Białorusi. Przepięknie położone nad Niemnem. 
Zwiedzanie - Stary Zamek połączony z Nowym, Kościół Katedralny z XVI-
-XVIII w., klasztor Bernardynów, kościół Brygidek, cerkiew Borysa i Gleba, 
dom Elizy Orzeszkowej oraz jej grób. Stare Wasyliszki – 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 Niepodległości największy  
i najważniejszy plac stolicy z siedzibą parlamentu, jedna z najstarszych 
świątyń Sobór św. Piotra i Pawła, Archikatedra Imienia Najświętszej Ma-
ryi Panny, Cmentarz Kalwaryjski zwany „cmentarzem szlachty polskiej”, 
bo pochowanych jest tam wielu wybitnych rodaków. Obiadokolacja, 
nocleg. 

4 Dzień 
Śniadanie. Mir – gotycki zamek Radziwiłłów. Tuchanowicze – miejsce 
gdzie A. Mickiewicz poznał Marylę - park dworski. Zaosie - dworek Mic-
kiewiczów. Brześć – twierdza zbudowana na wyspie. Wyjazd do Polski. 

5 Dzień 
Powrót do Polski w godzinach porannych.

CENA ZAWIERA: 
◦ 2 noclegi standard turystyczny (pokoje z łazienkami) 
◦ 2 śniadania 
◦ opiekę pilota 
◦ przejazd autokarem
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
60 BYR/os. płatna u pilota (opłaty lokalne i administracyjne, zestawy 
słuchawkowe lub system nagłaśniający) 
Wiza białoruska - 90 zł/os.

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 100 BYR/os.  
(płatne u pilota) 
2 obiadokolacje +80 zł/os

wyjazd powrót

od 669 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 200 zł pokój na wyłączność

BIAŁORUŚ

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

hotel 669 zł 709 zł

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

hotel 1435 zł 1435 zł

29.04. 03.05.

10.06. 14.06.

08.07. 12.07.

12.08. 16.08.

02.09. 06.09.

30.09. 04.10.
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Lwów to miasto, w którym na każdym kroku natknąć się moż-
na na ślady dawnej polskości, a język polski w swej szczególnej 
odmianie, jaką jest gwara lwowska, jest wciąż w powszechnym 
użyciu. W przeszłości w mieście tym mieszkało wielu wybit-
nych Polaków, takich jak Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska, 
Adam Grottger.

1 Dzień 
Wyjazd według rozkładu jazdy. 

2 Dzień 
Przyjazd do Lwowa. Zwiedzanie miasta - rynek, Ratusz Lwowski, czte-
ry Empirowe studnie, cerkiew Wołoska ze słynną wieżą Korniaktowską, 
kościół Dominikanów, katedra Ormiańska.Stara Prochownia, Klasztor 
Karmelitów, Pałac Biskupi, Pałac Hrabiny Potockiej, Czas wolny. Nocleg. 

3 Dzień 
Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie Zamków Złotej Podkowy - Ole-
sko - miejsce narodzin Jana III Sobieskiego, bogata ekspozycja obra-
zów, rzeźby, przedmiotów sztuki użytkowej; Podhorce - zamkowy 
kompleks obronny - rezydencja rodów Koniecpolskich, Rzewuskich, 
Sanguszków; Złoczów - rezydencja Jana III Sobieskiego, Chiński Pałac. 
Czas wolny. Nocleg. 

4 Dzień 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie Lwowa cmentarz Łyczakow-
ski (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: 
◦ 2 noclegi w hotelu *** - pokoje z łazienkami 
◦ 2 śniadania 
◦ ubezpieczenie podróżne
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
550 UAH/os. płatne u pilota (opłata za przewodnika, zestawy 
słuchawkowe lub system nagłaśniający, opłata klimatyczna  
i administracyjna) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 500 UAH/os. (płatne 
u pilota) 
2 obiadokolacje +80 zł/os.

wyjazd

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

od 550 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 150 zł pokój na wyłączność

Wilno to dziś prawdziwa metropolia ze wspaniałymi zabyt-
kami, Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, imponu-
jącym zabytkowym kompleksem uniwersytetu, uroczymi 
zaułkami, malowniczą Wilią - należące bez wątpienia do  
najpiękniejszych miast świata.

1 Dzień 
Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Wilna. 

2 Dzień 
Zwiedzanie miasta - Cmentarz Na Rossie, panorama miasta ze Wzgó-
rza Trzech Krzyży. Spacer po Starym Mieście wpisanym na Listę Unesco. 
Nocleg. 

3 Dzień 
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Wilna - plac Katedralny z archikatedrą 
wileńską, pomnik Giedymina - założyciela Wilna i Trok, Zamek Górny 
z basztą Giedymina, rynek Starego Miasta, ratusz, pomnik Adama Mic-
kiewicza, kościół św. Anny, kościół Bernardynów, kościół św. Jana, ko-
ściół św. Kazimierza. Zwiedzanie - kaplica w Ostrej Bramie ze słynnym 
obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, Muzeum Adama Mickiewicza, 
kościół św. Piotra i Pawła, archikatedra św. Stanisława, Uniwersytet Wi-
leński, kościół św. Teresy, cerkiew Świętego Ducha. Czas wolny. Nocleg. 

4 Dzień 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Trok - zwiedzanie średnio-
wiecznego zamku mającego opinię najbardziej fotogenicznego zamku 
w krajach nadbałtyckich. Czas wolny. Wyjazd do Polski. Przyjazd do 
Polski w godzinach nocnych lub rannych dnia następnego. 

CENA ZAWIERA: 
◦ 2 noclegi w hotelu **/*** - pokoje z łazienkami 
◦ 2 śniadania 
◦ ubezpieczenie podróżne
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
15 EUR/os. płatne u pilota (opłata za przewodnika, zestawy słuchaw-
kowe lub system nagłaśniający, opłata klimatyczna i administracyjna) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 25 EUR/os.  
(płatne u pilota) 
2 obiadokolacje +90 zł/os.

wyjazd powrót

hotel 559 zł 589 zł

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

od 559 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 150 zł pokój na wyłączność

WILNO + TROKI

LWÓW 

powrót

30.04. 03.05.

10.06. 13.06.

02.07. 05.07.

13.08. 16.08.

10.09. 13.09.

08.10. 11.10.

05.11. 08.11.

30.04. 03.05.

10.06. 13.06.

02.07. 05.07.

13.08. 16.08.

10.09. 13.09.

08.10. 11.10.

05.11. 08.11.

hotel 550 zł 590 zł
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Oprócz zwiedzania Lwowa proponujemy wyjazd na Podole, 
czyli do historycznej krainy, która pięknie zapisała się na kart-
ach historii. To tutaj husaria stała się legendą, a polskie twi-
erdze przeszły do historii. Któż z nas w szkole na lekcjach his-
torii nie słyszał o Zamku w Kamieńcu Podolskim czy o Bitwie 
pod Chocimiem?

1 Dzień 
Wyjazd wg rozkładu jazdy. 

2 Dzień 
Przejazd do Lwowa, zwiedzanie miasta. W programie m. in. Katedra Ła-
cińska, Kaplica Boimów, Katedra Ormiańska, zespół cerkwi Wołoskiej, Ry-
nek Starego Miasta z Czarną Kamienicą i Ratuszem otoczonym fontanna-
mi i kamienicami, Arsenał Królewski, Arsenał Miejski, Baszta Prochowa, 
apteka-muzeum, pomnik A. Mickiewicza, Kościół Dominikanów. Aleja 
Swobody (przy której znajduje się Opera Lwowska), panorama miasta ze 
wzgórza Wysoki Zamek. Czas wolny. Przejazd do hotelu na nocleg. 

3 Dzień 
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie malowniczego szlaku, na którym 
leżą najważniejsze zabytki regionu. Olesko - Zamek Oleski - tu urodził 
się ostatni król - rycerz Jan III Sobieski. Podhorce - Pałac w Podhorcach 
założony przez hetmana Stanisława Koniecpolskiego. Jedna z pierwszych 
na tych terenach budowla „willa Castello”. Rezydencja Rzewuskich, Osso-
lińskich, Klasztor Bazylanów. Poczajów - Światło – Uspieńska Świąty-
nia, miejsce uznawane za Jasną Górę ludu prawosławnego z cudownym 
obrazem Matki Bożej. Krzemieniec - Wołyńskie Ateny - Swoistą 
wizytówką Krzemieńca jest Góra Zamkowa, zwieńczona ruinami po-
tężnej niegdyś twierdzy. Dworek Słowackich - Muzeum J. Słowackiego. 
Gimnazjum Wołyńskie, zespół zabudowań Liceum Krzemienieckiego - 
gmachy pojezuickie, kościół katolicki pw. św. Stanisława z pomnikiem J. 
Słowackiego, Cmentarz Tunicki – nagrobek Salomei Słowackiej, matki J. 
Słowackiego. Przejazd do hotelu na nocleg. 

4 Dzień 
Po śniadaniu wyjazd na Podole oraz zwiedzanie. Chocim – najpotęż-

niejsza twierdza Rzeczypospolitej, słynna z dwóch bitew przeciw Turkom. 
Kamieniec Podolski - prawdziwe miasto-muzeum, nad którym góruje 
Stary Zamek. Składa się obecnie z 12 baszt połączonych murem. W 1672 
r. miasto zostało oblężone przez 150-tysięczną armię turecką i po trzech 
tygodniach szturmu skapitulowało. Część Zamku została wysadzona 
w powietrze. W XIX w. twierdzę zamieniono w więzienie. Obecnie mieści 
się w niej muzeum. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

5 Dzień 
Po śniadaniu przejazd do Lwowa - dalsza część zwiedzania miasta. 
W programie Cmentarz Orląt Lwowskich i Cmentarz Łyczakowski - naj-
słynniejszy cmentarz lwowski (obecnie muzeum rzeźby kamiennej). Są 
tu groby między innymi Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej, Stefana 
Banacha, Seweryna Goszczyńskiego, Karola Szajnochy czy Artura Grott-
gera. Przyjazd do Polski w godzinach nocnych.

CENA ZAWIERA: 
◦ 3 noclegi w hotelu**/*** 
◦ 3 śniadania 
◦ opiekę pilota 
◦ przejazd autokarem
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
400 UAH/os. płatne u pilota (zestawy słuchawkowe, przewodnicy 
lokalni, taksa miejska) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 645 UAH/os.  
(płatne u pilota) 
3 obiadokolacje + 140 zł/os.

wyjazd

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

od 810 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 150 zł pokój na wyłączność

Kijów - położona nad malowniczym Dnieprem stolica Ukrainy, 
nad którą górują złote kopuły licznych cerkwi z Ławrą Kijowsko 
– Peczerską na czele. Dreszczyk emocji zapewni wizyta w Czar-
nobylu i Prypeci. To tam w 1986 r. doszło do jednej z najwięk-
szych katastrof na świecie - wybuchu reaktora nr 4 Czarnobyl-
skiej Elektrowni Jądrowej.

1 Dzień 
Wyjazd według rozkładu jazdy. 

2 Dzień 
Przyjazd do Kijowa. Całodzienne zwiedzanie - m.in. Górne Miasto 
- Sobór Mądrości Bożej (zabytek klasy UNESCO), Monaster o Złotych 
Kopułach, Zjazd św. Andrzeja – stroma, jedna z najstarszych wybru-
kowanych ulic Kijowa, przy której znajdują się liczne, galerie i kramy 
twórców ludowych, Dom Bułhakowa. Sobór św. Włodzimierza - So-
bór zbudowany dla uczczenia 900 rocznicy chrztu Rusi Kijowskiej, Zło-
ta Brama - średniowieczna brama wjazdowa do kijowskiego grodu 
Jarosława, budynek Opery Narodowej, Uniwersytetu i świątyni kara-
imskiej – kenesy. Przejazd do hotelu, nocleg. 

3 Dzień 
Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie Elektrowni Atomowej w Czarno-
bylu. W programie m.in. punkt kontrolny Dytiatky, główny plac miasta 
Czarnobyl, pomnik Lenina, punkt kontrolny Leliv (strefa 10 km), wieś 
Kopachi, wieże chłodnicze elektrowni jądrowej, niedokończony blok 
reaktora nr 5 oraz - reaktor numer 4 (czyli sprawca katastrofy), kanał 
chłodzący, wystawy maszyn i robotów, które brały udział w likwidacji 
awarii, pomnik strażaków „Tym, którzy uratowali świat”. Przejazd na 
obiad, a następnie przejazd do Prypeci - „Miasta Duchów”, gdzie 
czas zatrzymał się 26 kwietnia 1986 roku. Zwiedzanie m.in. Most 
Śmierci, szpital, Hotel Polissya, główny plac miasta, Pałac Kultury, su-
permarket, park rozrywki (który nigdy nie został otwarty), diabelski 
młyn, stadion, basen, przedszkole, budynek straży pożarnej i policji, 
czerwony las. Następnie tajne miasteczko Czarnobyl-2, w którym 
znajduje się radar „DUGA-1” (tzw. „Oko Moskwy”), czyli gigantycz-

na antena, której zadaniem było wykrywanie potencjalnego ataku 
wymierzonego na terytorium ZSRR. Powrót do hotelu w godzinach 
wieczornych. 

4 Dzień 
Śniadanie. Ciąg dalszy zwiedzania Kijowa m.in. - Pomnik Przyjaźni 
Narodów tzw. „Tęcza”, Muzeum Wielkiego Głodu, Ławra Kijowsko – 
Peczerska (zabytek klasy UNESCO) o charakterystycznych złotych ko-
pułach, Pomnik Matki Ojczyzny, Park Sławy. Spacer reprezentacyjną 
dzielnicą - Lipki. Rejs statkiem po Dnieprze. Czas wolny do dyspozycji 
uczestników. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych. 

5 Dzień 
Przyjazd do kraju w godzinach południowych

CENA ZAWIERA: 
◦ 2 noclegi w hotelu **/*** - pokoje z łazienkami 
◦ 2 śniadania 
◦ 1 obiad podczas wycieczki do Czarnobyla 
◦ ubezpieczenie podróżne
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
600 UAH/os. płatne u pilota (opłata za przewodnika, zestawy 
słuchawkowe lub system nagłaśniający, opłata klimatyczna  
i administracyjna) 
85 EUR/os. płatne u pilota (opłata za wjazd do Strefy Czarnobylskiej  
+ detektor promieniowania) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 550-650 UAH/os. 
(płatne u pilota) 
Rejs po Dniestrze - ok. 150 UAH/os. (płatne u pilota)
2 obiadokolacje +100 zł/os.

wyjazd powrót

od 825 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania

KIJÓW + CZARNOBYL + PRYPEĆ

LWÓW + PODOLE 

powrót

29.04. 03.05.

10.06. 14.06.

12.08. 16.08.

29.04. 03.05.

10.06. 14.06.

08.07. 12.07.

12.08. 16.08.

02.09. 06.09.

hotel 810 zł 810 zł

cena za osobę pok. 2 os.

hotel 825 zł
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SZWAJCARIA to położony w sercu Europy kraj, słynący  
z oszałamiających górskich pejzaży, baśniowych zamczysk, 
doskonałych muzeów i galerii, wspaniałej architektury oraz  
zamiłowania do folkloru. Smakosze mogą wybierać spośród 450 
marek miejscowych serów oraz degustować lokalne wina i piwa.

Bawaria urzeka turystów zabytkowymi miastami, stolicą  
Monachium - światową metropolią o wielkim sercu, baśniowy-
mi zamkami i alpejskimi wioskami. Stanowi także w potocznym 
odczuciu kwintesencję Niemiec - mężczyźni z kuflami piwa, 
w krótkich spodenkach, kapusta i kiełbaski czy krowy z dzwo-
neczkami. 

1 Dzień 
Wyjazd w godzinach wieczornych. 

2 Dzień 
Przyjazd do Niemiec. Zwiedzanie Konstanty położonej nad Jeziorem 
Bodeńskim - miasto uniwersyteckie z historią sięgającą jeszcze czasów 
rzymskich - mury miejskie rodem z baśni Braci Grimm, ratusz z historycz-
nymi freskami, rynek Starego Miasta; Stein nad Renem - zwiedzanie 
starego miasta, wodospad na Renie - największy w Europie, nocleg. 

3 Dzień 
Śniadanie, przejazd do Szwajcarii do miasta Gruyeres - na pokaz  
procesu powstawania sera szwajcarskiego, zwiedzanie miasteczka. 
Przejazd do położonej nad Jeziorem Genewskim Lozanny. Zwiedzanie - 
katedra, Fontanna Sprawiedliwości, ratusz, Muzeum Olimpijskie, nocleg. 

4 Dzień 
Śniadanie, zwiedzanie Chamonix - stolicy Alp Francuskich. Wjazd 
na szczyt Aiguille di Midi (położony w samym centrum Masywu  
Mont-Blanc). Nocleg. 

5 Dzień 
Śniadanie, przejazd do Genewy. Zwiedzanie miasta - Katedra Saint 
Pierre, gotycka kaplica Audytorium Kalwina, Pomnik Reformacji, ogrody 
ONZ, fontanna Jet d’Eau, zegar kwiatowy, zabudowania mieszczańskie. 
Wyjazd do kraju w godzinach popołudniowych. 

6 Dzień 
Przyjazd w godzinach południowych. 

1 Dzień 
Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd nocny przez Niemcy. 

2 Dzień 
Przejazd do zamków - Neuschwenstein - inspiracja dla twórców baj-
kowego pałacu Walta Disneya, Hohenschwangau - odbudowanego po 
zniszczeniach z okresu wojen napoleońskich przez ojca Ludwika - Mak-
symiliana II. Przejazd do niewielkiej miejscowość Reutte w austriackich 
Alpach, gdzie znajduje się wyjątkowa atrakcja - najdłuższy wiszący 
most świata - Highline 179. Spacer przez most łączący ze sobą ruiny 
zamku Ehrenberg i fort Claudia. Obiadokolacja. Nocleg. 

3 Dzień 
Śniadanie. Przejazd do Garmish Partenkirschen - zimowej stolicy Nie-
miec - panorama Alp, obiekty olimpijskie ,zabytkowa ulica Ludwigstrasse 
z malowanymi domkami- czas wolny, dla chętnych wjazd kolejką na 
najwyższy szczyt Alp Bawarskich - Zugspitze (2962 m n.p.m.). Przejazd 
do Linderhof - zwiedzanie Zamku Ludwika II - jednego z trzech zamków 
króla Ludwika II, jedyny, w którym władca mieszkał przez dłuższy czas. 
Spacer wśród fontann i zabytkowych budynków ogrodów królewskich. 
Przejazd do Ettal – jednego z najstarszych miejsc pielgrzymkowych 
w Niemczech, możliwość zakupu miejscowych wyrobów winiarskich i pi-
wowarskich oraz wyśmienitych likierów Ettaler Klosterlikör wyrabianych 
od setek lat przez mieszkających tutaj Benedyktynów. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg. 

4 Dzień 
Śniadanie. Zwiedzanie Monachium - Park Olimpijski, gdzie w roku 
1972 odbyły się XX Letnie Igrzyska Olimpijskie, wjazd na Olympiaturm 
– wieżę olimpijską, skąd wieczorem rozciąga się wspaniały widok na 
rozległe miasto. W pobliżu parku znajdują się dwie atrakcje turystyczne: 

Świat BMW i muzeum BMW. Przejazd metrem na monachijską starówkę 
- wizyta m.in. w słynnym Frauenkirche – kościele Mariackim, będącym 
symbolem stolicy Bawarii, Kolumna Mariacka, Nowy i Stary Ratusz, Ode-
onsplatz – miejsce puczu hitlerowskiego, kościół Teatynów, w którym po-
chowana jest polska księżniczka Teresa Kunegunda - córka Jana III Sobie-
skiego, Rezydencja książąt i królów bawarskich, gmach Bawarskiej Opery 
Narodowej, najbardziej znana piwiarnia na świecie – Hofbräuhaus - lokal 
słynie z wyśmienitego regionalnego jadła w bardzo przyzwoitych cenach 
oraz Maßbier – piwa podawanego w litrowych kuflach, czas wolny na 
starówce. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. 

5 Dzień 
Przyjazd do Polski w godzinach porannych.

CENA ZAWIERA: 
◦ 3 noclegi - pokoje z łazienkami
◦ 3 śniadania 
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

CENA ZAWIERA: 
◦ 2 noclegi w pensjonacie (pokoje z łazienkami) 
◦ 2 śniadania 
◦ opiekę pilota 
◦ przejazd autokarem
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
30 CHF/os. płatne u pilota (przewodnicy lokalni, taksa klimatyczna, 
zestaw słuchawkowy lub nagłaśniający) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 80 EUR/os.  
i 25 CHF/os. (płatne u pilota) 
3 obiadokolacje +150 zł/os.

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
30 EUR/os. płatna u pilota (zestawy słuchawkowe, opłata klimatycz-
na, opłaty wjazdowe i parkingowe) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, komunikacja miejska w 
Monachium - ok. 85 EUR/os. (w tym bilet na Zugspitze - ok. 43,5 EUR/
os.) (płatne u pilota) 
2 obiadokolacje + 80 zł/os.

28.04. 03.05.

09.06. 14.06.

07.07. 12.07.

11.08. 16.08.

01.09. 06.09.

29.09. 04.10.

wyjazd

wyjazd

powrót

powrót

hotel 1139 zł 1159 zł

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

od 1139 zł/os.

od 779 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 300 zł pokój na wyłączność

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 200 zł pokój na wyłączność

SZWAJCARIA

BAWARIA

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

hotel 779 zł 829 zł

29.04. 03.05.

10.06. 14.06.

08.07. 12.07.

12.08. 16.08.

02.09. 06.09.

30.09. 04.10.

11.11. 15.11.
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Londyn - dawna stolica imperium, to miasto, w którym jest 
wszystko, co życie ma najlepszego, jak mawiał Samuel Johnson. 
To miejsce, które od czasów rzymskiego Londinium po dzisiej-
sze the City niezmiennie przyciąga i fascynuje, a nowoczesność 
i wielowiekowe tradycje wzajemnie się przenikają.

1 Dzień 
Wyjazd z Polski, przejazd przez Niemcy, Holandię, Belgię, Francję. 

2 Dzień 
Przyjazd do Calais, przeprawa Eurotunelem do Folkestone. Przyjazd do 
Londynu. Zwiedzanie zaczniemy od „serca” Wielkiej Brytanii – dzielnicy 
Westminster, gdzie stoi Parlament ze słynnym Big Benem – do-
wiecie się jak podczas głosowań czas cofa się o kilka wieków, dlaczego 
Ryszard ma lwie serce i czy królowa ma wstęp do budynku. Tuż obok 
Westminster Abbey - miejsce koronacji, ślubów oraz pochówków kró-
lów Anglii. Dalej ulica Whitehall i Downing Street - siedziba premierów, 
Admiralicja i wreszcie Trafalgar Square, gdzie z góry patrzy Admirał 
Nelson (przypomnimy jego podboje - te duże i te małe, nie mniej gorące). 
Czas na wizytę w National Gallery z imponującą kolekcją malarstwa 
europejskiego, a następnie spacer przez Covent Garden (puby, teatry 
i słynna Royal Opera) oraz Chinatown i Soho, tworzące razem cen-
trum rozrywek dzisiejszego Londynu. Czas wolny. Na koniec dnia Londyn 
zupełnie zakręci Wam w głowach – a dokładnie London Eye, na którym 
przejażdżka zawsze zapewnia niezapomniane widoki. Przejazd do hote-
lu, nocleg. 

3 Dzień 
Śniadanie, przejazd metrem na zwiedzanie. Dzisiejszy dzień zaczniemy 
w iście królewskim stylu – od wizyty przed Pałacem Buckingham, 
by usłyszeć jak mieszka i pracuje królowa i kto za to wszystko płaci. Tuż 
obok Clarence House – to książę Karol i Camilla, a potem spacer przez 
St.James’s - rezydencja Elżbiety I i miejsca gdzie arystokracja robi swoje 
zakupy. Dalej Piccadilly Circus, a potem Muzeum Figur Woskowych 
Madame Tussaud’s, gdzie można przytulić swojego ulubieńca. Na ko-
niec Oxford Street – handlowe centrum Londynu. Czas wolny. Przejazd 
do hotelu. Nocleg. 

4 Dzień 
Śniadanie, przejazd metrem na zwiedzanie. Spacer przez the City – 
dawne Londinium, obecnie świat nowoczesnych biurowców i dzielnica 
londyńskiej finansjery. Od St. Paul’s Cathedral przez Bank of En-
gland, Royal Exchange i Lord Mayor House dojdziemy do the Monu-
ment, gdzie zaczął się tzw. Wielki Pożar, który strawił niemal całe miasto. 
Na koniec spacer nad Tamizą do Tower Bridge i zwiedzanie twierdzy To-
wer, gdzie zobaczymy klejnoty koronne monarchii i poznamy sposoby na 
żonę według Henryka VIII. Czas wolny. Przejazd autokarem w kierunku 
Dover/Folkestone, przeprawa Eurotunelem, wyjazd do Polski. 

5 Dzień 
Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych. 

CENA ZAWIERA: 
◦ 2 noclegi  
◦ 2 śniadania 
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
25 GBP/os. płatne u pilota (opłata za zwiedzanie miasta, zestawy 
słuchawkowe lub system nagłaśniający, opłata klimatyczna  
i administracyjna) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz biletów komunikacji 
miejskiej - ok. 100-110 GBP/os. (płatne u pilota)

wyjazd powrót

od 879 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 200 zł pokój na wyłączność

LONDYN

Warto odwiedzić Królestwo Danii ze względu na fiordy, zato-
ki, przyrodę, ciszę, idylliczne małe wysepki, malownicze miasta 
i świetną smażoną rybę. Szwecja natomiast kojarzy nam się 
zazwyczaj ze śledziami, chłodem i samochodami marki Volvo. 
Choć w stereotypach tkwi jak zawsze ziarno prawdy, odwiedza-
jąc Szwecję, przekonamy się, jak wiele obiegowych opinii nie 
ma nic wspólnego z rzeczywistością... 

1 Dzień 
Wyjazd wg rozkładu jazdy. 

2 Dzień 
Przyjazd do portu w Rostocku. Przeprawa morska do duńskiego portu 
Gedser na wyspie Falster (rejs trwa ok. 2 godzin). Przejazd autokarem 
do Kopenhagi (ok. 150 km). Zwiedzanie Kopenhagi - Syrenka ko-
penhaska-najbardziej znany symbol miasta, uroczysta odprawa warty 
Gwardii Królewskiej, barokowy Pałac Amalienborg - oficjalna rezydencja 
duńskiej rodziny królewskiej, pomnik Króla Fryderyka V, Fontanna Ge-
fion- największa i najpiękniejsza fontanna Kopenhagi przedstawiającej 
mityczne powstanie Zelandii., Ogród Botaniczny, osiemnastowieczna 
dzielnica portowa Nyhaven, Zamek Christiansborg - siedziba duńskiego 
parlamentu, 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 miasta Helsingor, zwie-
dzanie zamku Kronborg wraz z jego fortyfikacjami (zamek Hamleta) 
Przepłyniecie promem (ok. 20 minut) do szwedzkiego miasta Hel-
singborg Przejazd do miejscowości Lund. Zwiedzanie średniowiecznej 
Katedry i starówki. Przejazd do Malmö. Spacer po starym mieście (Rynek 
Główny Stortorget z zabytkową zabudową i Pomnikiem Karola X Gusta-
wa, Ratusz Miejski, Kościół św. Piotra, Apteka Pod Lwem, Rezydencja 
Wojewody, Lilla Torg) Czas wolny. Objazd miasta z pokazaniem najcie-
kawszych miejsc - zabytkowy dworzec kolejowy Malmö Centralstation, 
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 mo-
stem Bałtyku przez Cieśninę Sund, który jest 17-kilometrową autostradą 
zawieszoną nad wodami Bałtyku łączącą Kopenhagę z Malmö. Przyjazd 
do Kopenhagi do hotelu na nocleg. 

4 Dzień 
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie, dalsze zwiedzanie Kopenhagi - 
Godzinny Rejs po kanałach Kopenhagi. Christianshavn - dzielnica Kopen-
hagi zbudowana w XVI wieku przez Christiana IV jako twierdza morska 
z Christianią - 40-hektarowym teren dawnych koszar, po opuszczeniu 
przez wojsko zajęty został przez grupę hipisów przejazd do portu Gedser, 
zaokrętowanie na prom - przeprawa promowa do Rostoku w Niemczech.  

5 dzień 
Przyjazd do Polski w godzinach porannych.

CENA ZAWIERA: 
◦ 2 noclegi w hotelu** 
◦ 2 śniadania 
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
50 EUR/os. na rejs promem Rostock – Gedser ; Gedser – Rostock, rejs 
promem Helsingor – Helsingborg (płatna u pilota) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 380 DKK/os.  
(płatne u pilota)
2 obiadokolacjE +160 zł/os.

wyjazd powrót

od 1135 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 200 zł pokój na wyłączność

DANIA + SZWECJA

29.04. 03.05.

10.06. 14.06.

08.07. 12.07.

12.08. 16.08.

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

Hotel Formule 1 879 zł 929 zł
Hotel Ibis 
Budget 949 zł 999 zł

29.04. 03.05.

10.06. 14.06.

08.07. 12.07.

12.08. 16.08.

02.09. 06.09.

30.09. 04.10.

11.11. 15.11.

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

hotel 1135 zł 1185 zł
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Podróż luksusowymi statkami, oraz bogaty program dają 
gwarancję udanego wyjazdu. Komfortowe kabiny, eleganckie 
restauracje, sklepy z nowościami najlepszych firm oferowane  
w przystępnych cenach, rozrywki międzynarodowe i prawdziwa 
atmosfera kasyna – wszystko to czeka na Państwa na pokładzie 
promu. 

1 Dzień 
Wyjazd z Polski. 

2 Dzień 
Przyjazd do Rygi. Zwiedzanie - Stare Miasto - kościół św. Piotra, Dom 
Bractwa Czarnogłowych, Ratusz, protestancka katedra NMP (naj-
większy kościół w krajach bałtyckich), plac Katedralny, zespół średnio-
wiecznych kamieniczek – Trzej Bracia, Mała i Wielka Gildia Kupiecka, 
Parlament – dawny budynek rycerstwa inflanckiego, fragmenty murów 
obronnych z Basztą Prochową. Zaokrętowanie na prom z Rygi do Sztok-
holmu. Nocny rejs do Sztokholmu, nocleg na statku. 

3 Dzień 
3 dzień Śniadanie w restauracji bufetowej. Przypłynięcie do portu 
w Sztokholmie. Zwiedzanie - Muzeum Vasa (przybliżającego historię 
XVII-wiecznego okrętu wojennego), Gamla Stan (Stare miasto), spacer 
wąskimi, brukowanymi uliczkami, następnie Stortorget - plac główny, 
gmach giełdy – Bosen – w którym odbywają się spotkania Akademii 
Szwedzkiej, decydującej o przyznaniu literackiej Nagrody Nobla. Storkyr-
kan – katedra gotycka, najstarsza budowla na Starym Mieście. Kungliga 
Slottet - Pałac Królewski wzniesiony na miejscu twierdzy Trzy Korony. 
Czas wolny. Zaokrętowanie na prom ze Sztokholmu do Rygi. Nocny rejs 
do Rygi, nocleg na statku.

4 Dzień 
Śniadanie w restauracji bufetowej. Przypłynięcie do portu w Rydze, wy-
okrętowanie. Przyjazd do Wilna. Spacer po Starym Mieście wpisanym 

na Listę UNESCO. Zwiedzanie m.in. Ostra Brama z wejściem do Kaplicy 
z obrazem matki boskiej ostrobramskiej, Uniwersytet im. Stefana Bato-
rego, kościół św. Ducha oraz archikatedra wileńska z grobami królewski-
mi wraz z kaplicą św. Kazimierza, wyjazd do Polski. 

CENA ZAWIERA: 
◦ 2 noclegi na pokładzie luksusowego statku wycieczkowego 
    w kabinach wewnętrznych 2,3,4 osobowych z łazienką
◦ 2 śniadania
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
30 EUR/os. płatne u pilota (zestaw słuchawkowy lub nagłaśniający, 
realizacja programu, opłaty klimatyczne i administracyjne) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu oraz przejazdy komunikacją miejską - ok. 15 EUR/os.  
i ok. 150 SEK/os. (płatne u pilota) 

29.04. 03.05.

10.06. 14.06.

12.08. 16.08.

09.09. 13.09.

wyjazd powrót

879 zł/os. 949 zł/os. 1049 zł/os.

kabina 3 os.kabina 4 os. kabina 2 os.

od 879 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
kabina z możliwością dokwaterowania - cena jak os. w kab. 2 os.

SZTOKHOLM  RYGA, WILNO

Królestwo Danii to najmniejsze państwo Skandynawii, którego 
większa część leży na Półwyspie Jutlandzkim, a reszta na aż 
443 wyspach, z czego zaledwie 76 jest zaludnionych. Królestwo 
Norwegii kojarzy się przede wszystkim z przyznawaną w Oslo 
Pokojową Nagrodą Nobla oraz z unikalnymi na skalę światową 
fiordami, które przyciągają rzesze turystów.

1 Dzień
Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd nocny przez Niemcy. 

2 Dzień 
Przyjazd na przeprawę promową w Rostoku. Zaokrętowanie na promie, 
przeprawa morska do duńskiego portu w Gedser. Przejazd wyspami duński-
mi do stolicy Danii. Zwiedzanie Kopenhagi - m. in. Syrenka Kopenhaska, 
Cytadela, fontanna Gefion, zmiana warty przy Pałacu Królewskim Ama-
lienborg, kościół Marmurowy, ratusz miejski, pomnik Andersena, dzielnica 
portowa Nyhaven. Spacer po najdłuższym deptaku Północnej Europy - ulicą 
Stroger. Zaokrętowanie na prom do Oslo, obiadokolacja, nocleg. 

3 Dzień
Śniadanie. Przypłynięcie do Oslo, które wita przyjezdnych „lodowcowym” 
budynkiem Opery swoją kameralną atmosferą przyjaznej stolicy. Zwiedzanie 
rozpoczniemy od wjazdu i wejścia na wieżę skoczni Holmenkollen. Na trasie 
zwiedzania - Katedra w Oslo, sala ratusza w Oslo – miejsce wręczania Poko-
jowej Nagrody Nobla, Twierdza Akershus – narodowy symbol Norwegii, Park 
Vigelanda z rzeźbami Gustava Vigelanda. Przejazd na nocleg w okolicach 
Stavanger. 

4 Dzień 
Śniadanie. Przejazd autokarem ze Stavanger na pięciogodzinny trekking 
w jedno z najpiękniejszych widokowo miejsc na świecie – Preikestolen 
(„Skalna półka”). Klif jest położony 604 metry nad Lysefjordem, a rocznie 
odwiedza go prawie 300.000 ludzi z całego świata. Następnie powrót do 
Stavanger i zwiedzanie miasta - urzekająca starówka z białymi drewnianymi 
domkami, z małymi ogródkami pełnymi kwiatów i brukowanymi uliczkami 
wspinającymi się po pagórkach, zbudowana z szarego kamienia. Katedra 

Stavanger Domkirke i kosmopolityczne centrum Stavanger. Powrót na 
prom i rejs do Hirtshals w Danii. Nocleg na promie. 

5 Dzień
Śniadanie. Wyokrętowanie w Hirtshals. Przejazd do Hamburga. Zwiedzanie 
miasta - m. in. Kościół św. Michała z 132 metrową wieżą, z której rozpościera 
się panorama miasta, przejście schodami Blankenese przez dawną wioskę 
rybacką, Stare Miasto, Ratusz. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych. 

6 Dzień
Przyjazd do Polski w godzinach rannych.

CENA ZAWIERA: 
◦ 3 noclegi (2 na pokładzie luksusowych statków, 1 nocleg w hotelu 
    turystycznym w okolicach Stavanger) 
◦ 3 śniadania (2 w formie bufetu na statku, 1 śniadanie w hotelu)
◦ 1 obiadokolacja na promie w formie bogatego bufetu z 1 napojem 
◦ przejazd szybkim promem Rostok-Gedser 
◦ ubezpieczenie podróżne
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
50 EUR/os. płatne u pilota (zestaw słuchawkowy, opłata za przewod-
ników, opłaty klimatyczne, portowe i administracyjne) 

DOPŁATY FAKULTATYWNE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 40 EUR/os.  
(płatne u pilota) 
2 obiadokolacje + 260 zł/os. 

28.04. 03.05.

07.07. 12.07.

15.08. 20.08.

wyjazd powrót

28.04-03.05 
1799 zł/os.

28.04-03.05 
1899 zł/os.

28.04-03.05
2099 zł/os.

07.07-17.07 
2269 zł/os.

07.07-17.07 
2369 zł/os.

07.07-17.07
2569 zł/os.

15.08-20.08 
1749 zł/os.

15.08-20.08 
1849 zł/os.

15.08-20.08
2049 zł/os.

kabina 3 os.kabina 4 os. kabina 2 os.

od 1749 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 100 zł kabina z możliwością dokwaterowania

OSLO  STAVANGER, KOPENHAGA
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Tallin jest stolicą największym miastem Estonii, szczyci się im-
ponującą średniowieczną starówką i interesującymi muzeami. 
Helsinki, oddzielone od Estonii Zatoką Fińską, stanowią dosko-
-nały cel choćby jednodniowej wycieczki. Stolica Finlandii jest 
nowoczesną metropolią z klasycystyczną zabudową placu Se-
nackiego, secesyjnymi kamienicami, świetnymi kolekcjami sztu-
ki i położoną na wyspach twierdzą Suomenlinna.

1 Dzień 
Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd w kierunku Rygi. 

2 Dzień 
Przyjazd do Rygi, zwiedzanie - Stare Miasto - kościół św. Piotra, Dom 
Bractwa Czarnogłowych, Ratusz, protestancka katedra NMP (najwięk-
szy kościół w krajach bałtyckich), plac Katedralny, zespół średnio-
wiecznych kamieniczek – Trzej Bracia, Mała i Wielka Gildia Kupiecka, 
Parlament – dawny budynek rycerstwa inflanckiego, fragmenty mu-
rów obronnych z Basztą Prochową. Zaokrętowanie na prom z Rygi do 
Sztokholmu (rejs nocny). 

3 Dzień 
Śniadanie na statku, wyokrętowanie w Sztokholmie. Zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem - ratusz miejski, Pałac Królewski, stare mia-
sto Gamla Stan, muzeum Vasa przybliżające historię XVII- wiecznego 
okrętu wojennego, który zatonął w trakcie swojego pierwszego rejsu. 
Zaokrętowanie na statek do Turku (rejs nocny). 

4 Dzień
4 Dzień Po śniadaniu na statku, wyokrętowanie w fińskim porcie Tur-
ku. Spacer po starówce najstarszego fińskiego miasta i historycznej 
stolicy Finlandii - gotycka katedra, główny plac targowy. Przejazd do 
Helsinek - zwiedzanie stolicy Finlandii - aleja Mannerheima i budynek 
Parlamentu, kościół protestancki Temppeliauko, Park Sibeliusa i słynny 
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 Newskiego, Katedra Domska, basz-
ta Kiek in de Kok i mury miejskie) i Dolne Miasto (rynek, ratusz, kamie-
niczki 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 do Polski. 

6 Dzień 
Przyjazd do Polski.

CENA ZAWIERA: 
◦ 3 noclegi na pokładzie luksusowych statków wycieczkowych
    w kabinach wewnętrznych 2,3,4 osobowych z łazienką
◦ 3 śniadania 
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
30 EUR/os. płatne u pilota (zestaw słuchawkowy lub nagłaśniający, 
realizacja programu, opłaty klimatyczne i administracyjne) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, komunikacja miejska  
- ok. 150 SEK/os. i ok. 15 EUR/os. (płatne u pilota)

wyjazd powrót

1159 zł/os. 1269 zł/os. 1479 zł/os.

kabina 3 os.kabina 4 os. kabina 2 os.

od 1159 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
kabina z możliwością dokwaterowania - cena jak os. w kab. 2 os.

HELSINKI  

“Istnieją w Petersburgu dość dziwne zakątki. Wydaje się, jakby  
w te miejsca nie zaglądało to samo słońce, które świeci  
wszystkim petersburżanom, lecz jakieś inne, nowe, jakby umyśl-
nie zamówione dla tych kątów i przyświeca wszystkiemu innym, 
specjalnym światłem.” F. Dostojewski “Białe noce”

1 Dzień 
Wyjazd z Polski, przejazd przez Litwę, Łotwę do Estonii. 

2 Dzień 
Przyjazd do Tallina. Spacer po Tallińskiej Starówce - Górne 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, baszta Gruba 
Małgorzata, obwarowania miejskie). Rejs na drugą stronę Bałtyku 
Tallin-Helsinki. Zaokrętowanie na prom do Petersburga, przeprawa 
Helsinki-Petersburg. 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 Senacki z po-
mnikiem Piotra I – „Miedziany Jeździec”, nabrzeże Uniwersyteckie i Pa-
łacowe. Gmach Sztabu Generalnego oraz Pałacu Zimowego, w którym 
znajduje się Ermitaż – jedno z największych muzeów świata. Rejs stat-
kiem 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 Peterhof (bez zwie-
dzania wnętrz pałacowych) -  jeden z najpiękniejszych i najbogatszych 
pałaców całego świata. Wokół pałacu rozciąga się park o powierzchni 
blisko 600 ha. Znajdują się tam 144 fontanny. Cały zespół fontann wy-
rzuca łącznie 34 tys. litrów wody na sekundę. Powrót do Petersburga. 
Nocleg w hotelu. 

5 Dzień  
Śniadanie. Zwiedzanie - Twierdza Pietropawłowska z Katedrą  
św. Piotra i Pawła, w której znajdują się groby carów, krążownik Aurora. 
Spacer po Newskim Prospekcie - katedra Kazańska, cerkiew Zbawicie-
la na Krwi. Czas wolny na zakupy. Transfer na prom, zaokrętowanie,  
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, zespół średniowiecznych  
kamieniczek – Trzej Bracia. Wyjazd do Polski. 

7 Dzień  
Przyjazd w godzinach rannych/dopołudniowych.

CENA ZAWIERA: 
◦ 2 noclegi na pokładach luksusowych statków wycieczkowych 
    w kabinach wewnętrznych 2,3,4 osobowych z łazienką
◦ 2 noclegi w hotelu*** w Petersburgu w pokojach 2,3,4-osobowych 
◦ 4 śniadania 
◦ opłaty wjazdowe do Rosji 
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
30 EUR/os. płatne u pilota (zestaw słuchawkowy lub nagłaśniający, 
realizacja programu, opłaty klimatyczne i administracyjne) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów na komunikację 
miejską - ok. 80 EUR/os. (płatne u pilota) 

11.06. 17.06.

12.08. 18.08.

03.09. 09.09.

wyjazd powrót

  1899 zł/os.   1989 zł/os.   2099 zł/os.

kabina 3 os.kabina 4 os. kabina 2 os.

od 1899 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
kabina z możliwością dokwaterowania - cena jak os. w kab. 2 os.

PETERSBURG  TALLIN, RYGA

28.04. 03.05.

09.06. 14.06.

07.07. 12.07.

10.08. 15.08.

31.08. 05.09.

RYGA, SZTOKHOLM
TURKU, TALLIN
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Słowenia to kraj mniejszy niż niejedno nasze województwo  
i liczący niewiele więcej mieszkańców niż polska stolica.  
A jednak na tak małym obszarze skupiła się niesłychana róż-
norodność krajobrazów, klimatów i zabytków przeszłości, którą 
można by obdzielić kilka państw.

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

1 Dzień 
Wyjazd w godzinach wieczornych, przejazd przez Czechy, Austrię. 

2 Dzień 
Przejazd przez Austrię na Słowenię Spacer do wąwozu Vintgar. Na-
stępnie przejazd do miasteczka Bled jednego z najpiękniejszych miejsc 
wypoczynkowych w Alpach, położonego 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 jest za jedno z najbardziej uro-
czych zakątków Alp Julijskich. W miarę wolnego czasu oraz dobrej 
pogody możliwy wjazd kolejką na szczyt Vogel 1300 m. n.p.m , który 
położony jest wysoko nad przepięknym jeziorem Bohinj w sercu chronio-
nego Parku Narodowego Triglav lub spacer do wodospadu Savicy - jeden 
z najliczniej odwiedzanych przez turystów wodospadów w Słowenii. Daje 
on początek najdłuższej rzece kraju o tej samej nazwie. Wypływa ze środ-
ka góry. Jego źródłem jest Czarne Jezioro, położone 500 metrów wyżej. 
Woda jeziora pod ziemią rozdziela się na dwie części, a następnie opada 
dwoma strumieniami. Niższy z nich ma długość 25 metrów, a wyższy - 
78 metrów. Strumienie łączą się, tworząc wodospad w kształcie litery A. 
Nocleg. 

3 Dzień 
Śniadanie. Przejazd do Jaskini Postojnej – zwiedzanie jednej z naj-
większych jaskiń na świecie, liczącej 2 miliony lat, najpiękniejszy przy-
kład form krasowych. Zwiedzanie trasy turystycznej z przewodnikiem, 
przejazd podziemną kolejką. Następnie przejazd pod Predjamski Grad 
– zamek został wpisany do Księgi rekordów Guinnessa jako największy 
zamek powstały w jaskini. Następnie przejazd do miasteczka Piran, 
które jest prawdziwą perełką Słowenii –zwiedzanie Starówki, Tartinijev 
Trg, najstarsza kamienica „Wenecjanka”. Spacer wybrzeżem z pięknym 
widokiem na morze i Alpy oraz wieloma restauracjami. Nocleg. 

4 Dzień 
Śniadanie, Wykwaterowanie. Następnie przejazd do stolicy Słowenii – 
Ljubljany. Miasto o bogatej historii, które zachwyca bogactwem zabyt-
ków, galerii, kawiarenek. Zwiedzanie starówki, plac Prešeren, przy któ-
rym stoi cerkiew franciszkańska, Smoczy Most, Potrójny Most nad rzeką 
Ljubljanica, Kolumnada Plečnika, katedra, Wzgórze Zamkowe. Przejazd 
do Škofja Loka, uznawanego za najbardziej urokliwe miasteczko Sło-
wenii. Spacer po najlepiej zachowanym słoweńskim średniowiecznym 
starym mieście, nad którym malowniczo góruje zamek Loka. Przejazd do 
Kranskiej Góry która jest uznanym i najstarszym ośrodkiem narciarskim 
Słowenii. Odbywają się tam zawody pucharu świata w narciarstwie al-
pejskim mężczyzn. Spacer po miasteczku. Ostatnim miejscem na trasie 
wycieczki będzie Planica - dolina górska , gdzie zobaczymy słynny kom-
pleks skoczni narciarskich, m. in. mamucia skocznia „Letalnica” - najwięk-
sza na świecie. Wyjazd do kraju w godzinach wieczornych. 

5 Dzień 
Przyjazd do Polski na miejsca wyjazdów w godzinach rannych. 

1 Dzień 
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd nocny do Chorwacji. 

2 Dzień 
Przyjazd do Chorwacji – zwiedzanie - Parku Narodowego Krka (bilet 
wstępu dodatkowo płatny) - Park Narodowy tworzą liczne wodospady, 
kaskady i jeziora, spacer po parku, kąpiel pod wodospadem w krysta-
licznie czystej wodzie. Przejazd do Szybenika - katedra św. Jakuba - 
UNESCO, plac republiki, Pałac Książęcy i Biskupi, twierdza św. Michała. 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

3 Dzień 
Śniadanie. Plażowanie lub wycieczka fakultatywna. Obiadokolacja. 
Nocleg. 

4 Dzień 
Śniadanie. Wycieczka do Splitu i Trogiru - Stare Miasto, a w nim maje-
statyczny pałac cesarza Dioklecjana, zabytek UNESCO, katedra św. Dujma, 
ratusz, malowniczy port. Trogir - wspaniale zachowana średniowieczna 
starówka, katedra św. Wawrzyńca i ratusz. Obiadokolacja. Nocleg 

5 Dzień 
Śniadanie. Dzień wypoczynku nad morzem lub fakultatywna wy-
cieczka do Dubrownika. Obiadokolacja, nocleg. 

6 Dzień 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Prze-
jazd do Narodowego Parku Jezior Plitwickich o szmaragdowo - tur-
kusowym kolorze, połączonych ze sobą 92 wodospadami. 

7 Dzień 
Przyjazd do Polski w godzinach południowych.

CENA ZAWIERA: 
◦ 2 noclegi w hotelu**/*** 
◦ 2 śniadania 
◦ opiekę pilota 
◦ przejazd autokarem
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ składkę na TFG

CENA ZAWIERA: 
◦ 4 noclegi w pensjonacie/apartamencie/hotelu **  
◦ 4 śniadania i 4 obiadokolacje 
◦ opiekę pilota 
◦ przejazd autokarem
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
15 EUR/os. płatne u pilota (przewodnicy, taksa klimatyczna, wjazdy 
do miast, zestaw słuchawkowy lub głośnomówiący) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 65 EUR/os.  
(płatne u pilota) 
2 obiadokolacje +100 zł/os. 

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
35 EUR/os. płatne u pilota (przewodnicy, taksa klimatyczna, wjazdy 
do miast, zestaw słuchawkowy lub głośnomówiący) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 80 EUR/os.  
(ok. 600 HRK/os.)  
Wycieczki fakultatywne - rejs statkiem Kornati lub Korcula  
- ok. 35 EUR/os. Dubrownik - ok. 30 EUR/os. lub Medjugorie - Mostar - 
ok. 30 EUR/os. Rodzaj wycieczki uzależniony jest od lokalizacji miejsca 
noclegowego. Wycieczki są realizowane przy min. 35 os. 

wyjazd

wyjazd

powrót

powrót

hotel 859 zł 899 zł

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

od 859 zł/os.

od 1099 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 200 zł pokój na wyłączność

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 200 zł pokój na wyłączność

SŁOWENIA

CHORWACJA

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

hotel 1099 zł 1099 zł

27.04. 03.05.

08.06. 14.06.

29.06. 05.07.

10.08. 16.08.

31.08. 06.09.

28.09. 04.10.

29.04. 03.05.

10.06. 14.06.

08.07. 12.07.

12.08. 16.08.

02.09. 06.09.

30.09. 04.10.

11.11. 15.11.
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Bałkany to miejsce, które ma moc przyciągania, wręcz uzależ-
niania. Przyczyny bywają rozmaite - burzliwa historia i eklek-
tyczna kultura, w której przeplatają się wpływy dwóch najwięk-
szych religii świata i wielu narodowości. A gdy do tego dodać 
wspaniałą kuchnię Bałkanów, aromatyczne alkohole, a nade 
wszystko spontaniczność ich mieszkańców.

1 Dzień 
Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd w stronę Bośni i Hercegowiny. 

2 Dzień 
BOŚNIA I HERCEGOWINA - zwiedzanie Sarajewa - miasta wielu kultur - 
sarajewskie sukiennice Bačšaršiji, studnia Sebilj, Meczet Królewski – Careva 
džamija, katedra Serca Jezusowego, Sahat Kula – wieża zegarowa z XVII, 
meczet Ghazi Husrev-bega, cerkiew prawosławna Archaniołów Michała i Ga-
briela, sobór Matki Bożej, Stara Synagoga. Obiadokolacja, nocleg. 

3 Dzień 
Śniadanie. Przejazd do Medjugorie – znane z objawień Matki Boskiej - Góra 
Objawień, Sanktuarium Maryjne. Następnie przejazd do Mostaru leżącego 
nad Neretwą rzeką graniczną podczas wojny w latach 90-tych. Zwiedzanie 
- Słynny Stary Most (wpisany na listę UNESCO), z którego skaczą członko-
wie Klubu Skoczków, a poziom wody w zależności od przypływów morza 
znajduje się ok. 20 m pod sklepieniem mostu. Stare Miasto, odbudowane 
po ostatnich wojnach, wygląda niemal identycznie, jak za czasów Imperium 
Ottomańskiego. Obiadokolacja, nocleg. 

4 Dzień 
Śniadanie. Przejazd do CZARNOGÓRY do miasta Kotor – wpisanego na listę 
UNESCO. Zwiedzanie - stare miasto otoczone murami obronnymi, twierdza 
św. Jana na Samotnym Wzgórzu, prawosławne i katolickie świątynie, gotycki 
Pałac Drago, Pałac Rady Miejskiej. Rejs statkiem na Wyspę Matki Boskiej 
na Skale (Gospa od Škrpjela). Budva – kamienna starówka, 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  
(ok. 35 EUR/os.). W programie - Szkodra - meczet Sheik Zamil Abdullah Al Za-
mil, Ołowiany Meczet, twierdza Rozafa, katedra św. Stefana; Kruje - potężna 
warownia z Muzeum Skanderbega - bohatera narodowego. Obiadokolacja, 
nocleg. 

6 Dzień 
Śniadanie. Przejazd do Dubrownika w CHORWACJI - miasta wpisanego 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 9 godzinne zwiedzanie miasta - 
w programie m.in. spacer z przewodnikiem uliczkami miasta - Brama Pile, 
Pałac Rektorów, wnętrza Katedry, najstarsza w Europie apteka mieszczącą 
się w Klasztorze Franciszkanów. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych. 

7 Dzień 
Powrót do Polski.

CENA ZAWIERA: 
◦ 4 noclegi  
◦ 4 śniadania 
◦ 4 obiadokolacje 
◦ opiekę pilota 
◦ przejazd autokarem
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
20 EUR/os. płatne u pilota (przewodnicy lokalni, taksa klimatyczna, 
wjazdy do miast) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 40 EUR/os.  
(płatne u pilota) 
Wycieczka fakultatywna do Albanii - ok. 35 EUR/os.  
(Realizowana przy min. 35 os.) 

wyjazd powrót

od 1239 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 200 zł pokój na wyłączność

BAŁKANY

27.04. 03.05.

08.06. 14.06.

29.06. 05.07.

10.08. 16.08.

31.08. 06.09.

28.09. 04.10.

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

hotel 1239 zł 1279 zł

BOŚNIA I HERCEGOWINA,
CZARNOGÓRA, CHORWACJA

Transylwania kojarzona jest z zamczyskami, duchami i wampi-
rami, ale to także wysokie góry, piękne krajobrazy a także najle-
piej zachowane średniowieczne miasta Europy. Wielonarodowe 
dziedzictwo kulturowe Siedmiogrodu jest widoczne w strojach 
ludowych, architekturze, kuchni, muzyce i festiwalach. Znakiem 
rozpoznawczym Transylwanii są wina i wyszukane trunki “palin-
ca, horinca i Rachie”.

1 Dzień 
Wyjazd według rozkładu jazdy. 

2 Dzień 
Przyjazd do Alba Iulia - Twierdza Alba Karolina, 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. Następnie 
zwiedzanie zamku chłopskiego w Râşnov. Przejazd do Brasova - rynek 
wraz z ratuszem, Cerkiew prawosławna, mury miejskie, kościół św. Bar-
tłomieja, 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. Obia-
dokolacja, nocleg. 

5 Dzień 
Śniadanie. Târgu Mureş - twierdza miejska, kościół unitariański, katedra 
katolicka i prawosławna, wybrane secesyjne obiekty - magistrat, Pałac 
Kultury. Zwiedzanie kopalni soli w Turdzie. Wyjazd w drogę powrotną. 

6 Dzień 
Powrót w godzinach porannych.

CENA ZAWIERA: 
◦ 3 noclegi w hotelu **/*** - pokoje z łazienkami 
◦ 3 śniadania 
◦ 3 obiadokolacje 
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
25 EUR/os. płatne u pilota (opłata za zwiedzanie miasta, zestawy 
słuchawkowe lub system nagłaśniający, opłata klimatyczna i 
administracyjna) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz lokalnych przewodni-
ków - ok. 220 RON/os. (płatne u pilota)

wyjazd powrót

od 969 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 200 zł pokój na wyłączność

RUMUNIA

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

hotel 969 zł 1009 zł

28.04. 03.05.

09.06. 14.06.

07.07. 12.07.

11.08. 16.08.

01.09. 06.09.

29.09. 04.10.
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Grecję odwiedzają każdego roku miliony turystów. Przyciągają 
ich wspaniałe kurorty, błękitne i ciepłe wody mórz, przepyszna 
kuchnia, ale także starożytne zabytki, których tutaj nie brakuje. 

1 Dzień 
Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Słowację i Węgry do 
Serbii. Zwiedzanie stolicy byłej Jugosławii – Belgradu. Zobaczymy słyn-
ną Twierdzę Kalemegdan, cerkiew św. Sawy, ulicę Skadarlija, deptak Knez 
Mihailova, ruiny budynków zbombardowanych przez siły NATO w 1999 r. 
Kontynuacja podróży – dalszy przejazd przez Serbię i Macedonię. 

2 Dzień  
Przyjazd do Grecji i zakwaterowanie w Kamena Vourla – miasteczku 
o prawdziwie greckim klimacie. Można tutaj m.in. rozkoszować się kąpie-
lami w termalnych źródłach (dostępne bezpłatnie), których zdrowotne 
właściwości znane były już w starożytności. Dla gości zorganizowany 
zostanie wieczór grecki z lokalną muzyka. Nocleg. 

3 Dzień  
Przejazd do Aten – port w Pireusie, centrum Aten na czele z Akropolem 
- perłą architektury światowej. Zwiedzenie uliczek dzielnic miasta Plaki, 
Monastiraki i Anaftiotiki. Na placu Syntagma zmiana warty gwardzistów 
honorowych – Evzonów, pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Słynna 
Triada Ateńska, czyli Akademia, Uniwersytet Ateński i Biblioteka Narodo-
wa. W programie również -  Świątyni Zeusa Olimpijskiego oraz stadionu 
olimpijskiego Kalimarmaro. Wieczór z muzyką latynoską z instruktorem. 
Nocleg. 

4 Dzień 
Wyjazd do Meteorów – kompleksu zabudowań sakralnych nazywane-
go przez greków wiszącymi klasztorami. Meteory to unikat w skali świa-
towej, zarówno pod względem architektonicznym, jak i widokowym. 

Wizyta w Termopilach - okazja, by wzorem Leonidasa zregenerować 
swoje siły w termalnym wodospadzie. Wieczorem udziału w imprezie 
„Szalone lata 70 i 80”. Nocleg. 

5 Dzień  
Czas wolny na plażowanie lub możliwość skorzystania z rejsu na tzw. 
Greckie Seszele, czyli kompleksu powulkanicznych wysp i wysepek 
rozsianych przy południowym krańcu Eubei. Greckie Seszele lub ina-
czej Lichadonisia olśniewają kolorami morskiej wody, plaż usypanych 
z rozdrobnionych muszel oraz niesamowitą fauną. W godzinach popołu-
dniowych wyjazd w drogę powrotną. Przejazd przez Grecję, Macedonię, 
Serbię, Węgry. 

6 Dzień  
Panoramiczne zwiedzanie Budapesztu – Wzgórze Gelerta i okolice  
Parlamentu. Kontynuacja podróży do Polski.

CENA ZAWIERA: 
◦ 3 noclegi 
◦ śniadania i obiadokolacje 
◦ opiekę pilota i rezydenta
◦ przejazd autokarem
◦ wycieczkę do Aten, Termopilii i Meteorów, zwiedzanie Belgradu
◦ ubezpieczenie podróżne, składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
Podatek noclegowy 1,50 EUR na pokój za dobę 

DOPŁATY FAKULTATYWNE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (3 EUR/osoba - klasztor  
w Meteorach, 25 EUR/osoba - Akropol z przewodnikiem) 

wyjazd powrót

od 1185 zł/os.

GRECJA

27.04. 02.05.

09.06. 14.06.

11.08. 16.08.

01.09. 06.09.

hotel 1185 zł 1185 zł

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

Wycieczka do jednych z najpiękniejszych i pełnych słoń-
ca miejsc na południu Europy - do Costa Bravy w Hiszpanii  
i na Lazurowe Wybrzeże we Francji. Zachwyca tutaj wszystko 
- piękne plaże, skaliste zatoczki, błękitne wody Morza Śródziem-
nego i pyszna kuchnia.

1 Dzień 
Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd tranzytowy przez Czechy, Austrię,  
Włochy do Francji. 

2 Dzień 
Przejazd do Księstwa Monako - jednego z najmniejszych państw w Euro-
pie. Zwiedzanie Monako - Pałac Książęcy z katedrą, w której pochowana jest 
księżna Grace Kelly, Ogrody Egzotyczne oraz Oceanarium. Wizyta w Monte 
Carlo, słynącym ze wspaniałych kasyn i wyścigów Formule 1. Zakwatero-
wanie w hotelu, nocleg. 

3 Dzień 
Śniadanie. Wyjazd do Cannes - najsławniejszego miasta Riwiery Francuskiej 
- promenada La Croisette, Pałac Festiwalowy, stary port. Przejazd do Saint 
Tropez słynnego kurortu na Lazurowym Wybrzeżu odwiedzanego przez 
gwiazdy filmowe, modelki i artystów. Spacer po typowym prowansalskim 
miasteczku oraz malowniczym porcie. Przejazd tranzytowy do Hiszpanii do 
Lloret de Mar. Późna obiadokolacja, nocleg. 

4 Dzień 
Śniadanie. Wycieczka do Barcelony. Spacer śladami Gaudiego - baśnio-
wy Parc Guell, z którego roztacza się wspaniały widok na całą Barcelonę, 
Sagrada Familia - jeden z najważniejszych symboli miasta, przejazd na 
Plac Catalunya, spacer słynną ulicą La Rambla, uważaną za najpiękniejszą 
aleję świata, Pomnik Kolumba, zabytkowy Port Vell z malowniczą przystanią 
jachtową, spacer wąskimi uliczkami Barri Gotic do Katedry św. Eulalii - jednej 
z najpiękniejszych gotyckich budowli w Hiszpanii, zwiedzanie stadionu FC 
Barcelona. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

5 Dzień 
Śniadanie. Wypoczynek lub fakultatywnie wycieczka do Mont-
serrat – miejsca pielgrzymek i kultu maryjnego. Zwiedzanie sanktuarium 

Czarnej Madonny i klasztoru benedyktynów. Obiadokolacja, nocleg. 

6 Dzień 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Czas wolny lub fakultatywnie 
Rejs do Tossa de Mar - zwiedzanie ruin zamku i spacer po jednej z naj-
piękniejszych w Katalonii, średniowiecznej starówce Vila Vella z otaczającymi 
ją ruinami fortyfikacji z XII-XIV wieku. Przejazd do Polski. 

7 Dzień 
Przyjazd do Polski w godzinach południowych.

CENA ZAWIERA: 
◦ 3 noclegi w hotelu *** w Hiszpanii
◦ 1 nocleg w hotelu na Lazurowym Wybrzeżu
◦ 4 śniadania 
◦ 3 obiadokolacje 
◦ opiekę pilota 
◦ przejazd autokarem
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
45 EUR/os. płatne u pilota (opłata za lokalnych przewodników,  
zestawy słuchawkowe lub system nagłaśniający, opłata klimatyczne  
i administracyjne, opłaty za wjazd do stref turystycznych, parkingi) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 54 EUR/os.  
(płatne u pilota) 
Wycieczki fakultatywne - do Montserrat ok. 40 EUR/os.,  
do Tossa de Mar ok. 30 EUR/os. (płatne u pilota) 

wyjazd powrót

hotel 1399 zł 1399 zł

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

od 1399 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 250 zł pokój na wyłączność

COSTA BRAVA 
+ LAZUROWE WYBRZEŻE

27.04. 03.05.

08.06. 14.06.

31.08. 06.09.

28.09. 04.10.
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Sandomierz to jedno z najstarszych polskich miast. Świadec-
twem tysiącletniej historii miasta, jest 120 znajdujących się  
tu zabytków.  
Kazimierz Dolny, nazywany też Kazimierzem nad Wisłą,  
to miasto perełka. Jego znakiem rozpoznawczym są pięknie 
zdobione kamienice i artystyczna atmosfera.

Warszawa - piastująca od ponad czterech stuleci godność  
stolicy - jest największym miastem w Polsce, centrum wydarzeń  
gospodarczych, politycznych i kulturalnych. Symbolem mia-
sta jest widniejąca w jej herbie Syrenka. Warszawa to tętniąca  
życiem metropolia i jednocześnie miasto o niepowtarzalnej  
historii. 

1    Dzień 
Wyjazd z miejsca zbiórki. Zwiedzanie - Baranów Sandomierski - jeden 
z najpiękniejszych renesansowych zamków w Polsce, spacer po parku 
zamkowym. Sandomierz – Brama Opatowska, starówka, ratusz, Ucho 
Igielne, zamek, katedra, trasa podziemna. Przejazd do obiektu noclego-
wego. Nocleg. 

2 Dzień 
Śniadanie. Kazimierz Dolny – starówka, 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, Kaplica Zamkowa, Trasa Podziemna. Powrót na miej-
sce zbiórki w godzinach wieczornych. 

1 Dzień
Wyjazd z miejsca zbiórki. Zwiedzanie - Wilanów - Park i Pałac w Wi-
lanowie, Stare Miasto, plac Zamkowy, kolumna Zygmunta, Zamek 
Królewski, Barbakan, Pomnik Małego Powstańca, Mały Rynek, Warszaw-
ska Syrenka, Katedra św. Jana Chrzciciela, Trakt Królewski, Krakowskie 
Przedmieście, 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 i Senat RP, Pałac 
Kultury i Nauki – wjazd na XXX piętro – taras widokowy, Muzeum 
Powstania Warszawskiego, Cmentarz Powązkowski. Nocleg. 

3 Dzień
Śniadanie. Zwiedzanie - Stadion Narodowy – taras widokowy, Ogrody 
na dachach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nauki 
Kopernik, powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA: 
◦ 2 noclegi (pokoje hotelowe z łazienkami) 
◦ 2 śniadania 
◦ przejazd autokarem 
◦ ubezpieczenie NNW 
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

CENA NIE ZAWIERA:
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz przewodników
w Zamku Królewskim i Wilanowie - ok. 155 zł/os. 
2 obiadokolacje +50 zł/os.

CENA ZAWIERA: 
◦ 2 noclegi (pokoje hotelowe z łazienkami) 
◦ 2 śniadania 
◦ przejazd autokarem 
◦ ubezpieczenie NNW 
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

CENA NIE ZAWIERA:
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 95 zł/os. 
2 obiadokolacje +50 zł/os.

wyjazd

wyjazd

powrót

powrót

hotel 579 zł 579 zł

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

od 579 zł/os.

od 599 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 150 zł pokój na wyłączność

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 60 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 160 zł pokój na wyłączność

KAZIMIERZ DOLNY
+ SANDOMIERZ

WARSZAWA

pok. 3 os.cena za osobę pok. 2 os.

hotel 599 zł 599 zł

01.05. 03.05.

12.06. 14.06.

03.07. 05.07.

14.08. 16.08.

11.09. 13.09.

09.10. 11.10.

06.11. 08.11.

01.05. 03.05.

12.06. 14.06.

03.07. 05.07.

14.08. 16.08.

11.09. 13.09.

09.10. 11.10.

06.11. 08.11.
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Gruzja to niewielki kraj, zadziwiający swoją różnorodnością. 
Znajdują się tutaj m. in. imponujące krajobrazy ze szczytami 
Kaukazu, starochrześcijańskie świątynie i skalne miasteczka,  
kurorty nad Morzem Czarnym, nowoczesne elementy architektu-
ry w Tbilisi i Batumi, czy najstarsze tereny winiarskie na świecie.

Barcelonę można zaliczyć do grupy najpiękniejszych miast  
Europy. Na każdym kroku można spotkać zabytkową architek-
turę, urokliwe uliczki i parki. 

1 Dzień 
Zbiórka na lotnisku, spotkanie z pilotem. Przylot na lotnisko w Kutaisi. 
Przejazd na nocleg w Kutaisi. Kolacja, nocleg. 

2 Dzień  
Śniadanie. Zwiedzanie Tbilisi - cerkiew Metechi (XIII w.), panorama na 
stare miasto. Przejazd kolejką linową do twierdzy Narikala (IV w.), z której 
roztacza się fantastyczny widok na całe miasto i ogród botaniczny. Spacer 
do Abanotubani (znane łaźnie siarkowe). Spacer uliczkami tzw. Szardeni 
do Bazyliki Anczyschati - najstarszej cerkwi miasta (VI w.). Kolacja, nocleg 
w Tbilisi. 

3 Dzień 
Śniadanie. Wyjazd do Kacheti - jednego z najbardziej znanych regionów 
Gruzji. Wizyta w Bodbe. Dojazd do Signagi, „miasta wiecznej miłości” 
- położona na wzgórzu w środku rozległej winnej równiny. Przejazd do 
Welistsikhe - obiad z degustacją wina i wódki. Nocleg w Tbilisi. 

4 Dzień 
Śniadanie. Wyjazd do Mccheta - pierwszej stolicy i centrum religijnego 
Gruzji. Zwiedzanie Monastyru Dżwari (VI w.) i Katedry Sweticchoweli (XI 
w.), gdzie według legendy pochowana jest Szata Chrystusa. Cała Mc-
cheta z jej zabytkami jest na liście UNESCO. Przejazd do miasta Kazbegi 
- głównego miasta w regionie Khewi. Przejazd do Cerkwi Gergeti (XIV w.) 
samochodami 4x4. Panorama na górę Kazbeg (5047 m). Kolacja i nocleg 
w Gudauri. 

5 Dzień 
Śniadanie. Zwiedzanie twierdzy Ananuri (XVII w.) z widokiem na Jezioro 
Żinwali. Wyjazd do Gori - miejsca urodzenia J. Stalina. Postój przy jego 
domu-muzeum. Zwiedzanie Uplistsikhe (II tys. p.n.e.) - najstarszego 
skalnego miasta na terenie Gruzji i jednego z najważniejszych handlo-

1 Dzień 
Zbiórka na lotnisku 2 godz. przed wylotem. Odprawa. Przylot do Barcelo-
ny. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg. 

2 Dzień 
Śniadanie. Przejazd do Barcelony. Spacer po bulwarze Las Ramblas do 
pomnika Kolumba i portu. Zwiedzanie najstarszej dzielnicy miasta Barri 
Gotic z barcelońską katedrą św. Eulalii, arcydzieła architektury sakralnej - 
kościoła Gaudiego - 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 UNESCO 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 dziwacznych budowli, rzeźb i mozaik 
oraz zachwycającej przyrody. Zwiedzanie Barcelony - akwarium – jedno 
z największych muzeów oceanograficznych świata z 80 – metrowym tu-
nelem wśród rekinów, płaszczek i wielu innych ryb, oraz dla chętnych wi-
zyta na stadionie Camp 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 - podziwianie skalistego wybrzeża Costa Brava oraz 
podglądanie życia w Morzu Śródziemnym - roślinności, podwodnych 
skał, egzotycznych ryb, spacer po jednej z najładniejszych miejscowości 
wybrzeża katalońskego. Powrót do hotelu. Nocleg. 

5 Dzień
Śniadanie. Czas wolny (w zależności od godziny wylotu). Przejazd na 
lotnisko. Odprawa. Przelot do Polski. 

wych punktów na Jedwabnym Szlaku. Kolacja i nocleg w Kutaisi. 

6 Dzień 
Śniadanie. Przejazd nad Morze Czarnego do Batumi - czarnomorskiej 
perły Gruzji. Zwiedzanie miasta - Piazza, nadmorska promenada. 
 Czas wolny. Kolacja i nocleg w Kutaisi. 

7 Dzień 
Śniadanie. Zwiedzanie Kutaisi. Dalej zwiedzanie Gelati - z trzema 
cerkwiami i budynkiem Akademii Nauk. Kompleks powstał w złotych 
czasach gruzińskiej monarchii. Dalej zwiedzanie Bagrati z 1003 r. oraz 
Jaskinii Prometeusza – bogatej w stalaktyty, stalagmity ze skamie-
niałymi wodospadami, perłami jaskiniowymi, podziemnymi rzekami 
i jeziorami. Kolacja i nocleg w Kutaisi. 

8 Dzień 
Śniadanie. Czas wolny. Transfer na lotnisko. Powrót do Katowic.

CENA ZAWIERA: 
◦ 7 noclegów w pensjonatach i hotelach
◦ 7 śniadań, 1 obiad, 5 kolacji, degustację wina i czaczy 
◦ przelot liniami lotniczymi Katowice-Kutaisi-Katowice, bagaż podręczny
◦ transfer lotnisko–hotel-lotnisko, transport autokarem na terenie Gruzji
◦ przejazd samochodami 4x4 w Kazbegi 
 ◦ opiekę pilota 
◦ ubezpieczenie podróżne, składkę na TFG

CENA ZAWIERA: 
◦ 4 noclegi w hotelu 
◦ 4 śniadania 
◦ przelot tanimi liniami lotniczymi Katowice-Barcelona-Katowice 
◦ bagaż podręczny
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
70 EUR/os. płatne u pilota (wstępy, zwiedzanie, przewodnicy lokalni, 
napiwki) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
napoje alkoholowe 
dopłata do bagażu głównego (10 kg) + 450 zł/os.

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
70 EUR/os. płatne u pilota (komunikacja miejska, zwiedzanie,  
taksa miejska, realizacja programu) 

DOPŁATY FAKULTATYWNE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 50 EUR/os.  
(płatne u pilota) 
Bilet na statek do Tossy de Mar - ok. 20 EUR/os. (płatne u pilota) 
3 obiadokolacje + 200 zł/os. 
Dopłata do bagażu głównego (10 kg) + 450 zł/os. 

wyjazd

wyjazd

powrót

powrót

cena od 2969 zł/os.

cena od 1929 zł/os.

pok. 2 lub 3 os.

pok. 2 lub 3 os.

od 1929 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 350 zł pokój na wyłączność

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 350 zł pokój na wyłączność

GRUZJA

BARCELONA

01.05. 08.05.

08.06. 15.06.

12.10. 19.10.

27.04. 01.05.

08.06. 12.06.

24.08. 28.08.

12.10. 16.10.

od 2969 zł/os.

Szczegóły na stronie www.

Szczegóły na stronie www.
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Rzym - miasto siedmiu wzgórz, wieczne miasto, kolebka kultu-
ry, stolica papiestwa - każde określenie jest właściwe. Plątanina 
wąskich uliczek wokół Panteonu kryje niezliczone ilości atrak-
cji, elegancka Piazza Navona zachęca, aby bliżej poznać barok, 
a Bazylika św. Piotra jest celem pielgrzymek z całego świata. 
Przyjedź i zobacz jak wspaniałe i niesamowite miasto założyli 
Remus i Romulus.

Paryż - stolica Francji, kolebka kultury europejskiej, miasto  
o niepowtarzalnej atmosferze, niezliczonych zabytkach. Nieus-
tannie dyktuje wszelkie mody, przyciąga, wyzwala wyobraźnię, 
pobudza talent artystów. 

1 Dzień 
Zbiórka na lotnisku, przelot do Rzymu, zwiedzanie 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 Fontanną di Tre-
vi. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

2 Dzień 
Śniadanie, przejazd do Rzymu. Spacer śladami starożytnych Rzymian - 
Panteon - jedyna antyczna pozostałość stojąca po dziś dzień w całości, 
Capitol - od czasów antycznych uważany za serce duchowe, polityczne 
i kulturalne Rzymu, słynna wilczyca kapitolińska, Forum Romanum, 
Kolosseum - najsłynniejszy amfiteatr świata, Łuk Konstantyna, nocleg. 

3 Dzień 
Śniadanie, przejazd do Watykanu - zwiedzanie 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 ko-
lekcja rzymskiej sztuki klasycznej, urzekająca jest galeria obrazów Pina-
coteca, niezwykłe są też komnaty apartamentów papieży Aleksandra VI 
Borgii i Juliusza II (Sale Rafaela). Zwiedzanie Kaplicy Sykstyńskiej, nocleg. 

4 Dzień 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko, przelot do 
Polski.

1 Dzień 
Zbiórka na lotnisku, przelot do Paryża, transfer do hotelu, zakwatero-
wanie. Rozpoczęcie zwiedzania - Pałac Inwalidów z grobem Napole-
ona, Spacer przez ogrody Tuilieres do Luwru – dawny pałac królewski, 
a obecnie muzeum sztuki. Przejazd komunikacją miejską na Montmartre, 
zwiedzanie - Bazylika Sacre Coeur, możliwość podziwiania panorama Pa-
ryża, spacer po wzgórzu Montmartre, plac du Tertre - siedzibie paryskich 
artystów, czas wolny, Plac Pigalle, Moulin Rouge, nocleg. 

2 Dzień 
Śniadanie, przejazd do centrum Paryża komunikacja miejską. Całodzien-
ne 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, Saint Chapelle, pałac Sprawiedliwości, Conciergerie, dzielnica 
łacińska - Pałac i Ogrody Luksemburskie, Panteon – miejsce spoczynku 
Marii i Piotra Curie oraz zasłużonych dla Francji, Sorbona, nocleg. 

3 Dzień  
Śniadanie, całodniowa zabawa w Eurodisneylandzie - najpiękniej-
szym 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 - spacer Champs Elysees reprezentacyjną paryską 
aleją pod Łuk Triumfalny możliwość wyjścia na Łuk – panorama Paryża). 
Transfer na lotnisko, przelot do Polski. 

CENA ZAWIERA: 
◦ 3 noclegi w hotelu 
◦ 3 śniadania 
◦ opiekę pilota 
◦ przelot tanimi liniami lotniczymi Kraków-Rzym-Kraków 
◦ bagaż podręczny
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

CENA ZAWIERA: 
◦ 3 noclegi w hotelu
◦ 3 śniadania 
◦ opiekę pilota 
◦ przelot tanimi liniami lotniczymi Kraków-Paryż-Kraków 
◦ bagaż podręczny
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
70 EUR/os. płatne u pilota (komunikacja miejska, zwiedzanie, 
realizacja programu) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 50 EUR/os. 
(płatne u pilota) 
3 obiadokolacje - 200 zł/os. 
Bilety wstępu do Muzeów Watykańskich  - 145 zł/os. dorosła, 110 zł/
dziecko 6-18 lat) 
Dopłata do bagażu głównego (10 kg) + 450 zł/os. 

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
70 EUR/os. płatne u pilota (komunikacja miejska, zwiedzanie, 
realizacja programu) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (płatne u pilota)  
- ok. 92 EUR/os.
3 obiadokolacje + 200 zł/os. 
Dopłata do bagażu głównego (10 kg) + 450 zł/os. 
Bilety wstępu do Eurodisneylandu  

wyjazd

wyjazd

powrót

powrót

1899 zł/os.

pok. 2 lub 3 os.

od 1899 zł/os.

od 1979 zł/os.

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 350 zł pokój na wyłączność

OFERTA DLA SINGLI: 
+ 50 zł pokój z możliwością dokwaterowania
+ 350 zł pokój na wyłączność

RZYM

PARYŻ  EURODISNEYLAND lub WERSAL

27.06. 30.06.

25.07. 28.07.

03.10. 06.10.

30.04. 03.05.

11.06. 14.06.

13.08. 18.08.

14.10. 17.10.

1979 zł/os.

pok. 2 lub 3 os.
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1 Dzień 
Wyjazd wg rozkładu jazdy (wyjazd w nocy z piątku na sobotę). 
Przejazd do Pragi. Spacer po mieście - Hradczany, Katedra św. 
Wita, Zamek Królewski, Kościół św. Mikołaja, Most Karola, Ra-
tusz, Gotycki Kościół Marii Panny, Pomnik Jana Husa, Karolinum 
- pierwszy Uniwersytet w Europie Środkowej, Plac Wacława. 
Czas wolny. Wyjazd do kraju w godzinach wieczornych. 

2 Dzień 
Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/porannych.

1 Dzień 
Wyjazd wg rozkładu jazdy (w nocy z piątku na sobotę). Przejazd 
do Wiednia. Zwiedzanie miasta - Ringstrasse, Opera, Ratusz, 
Katedra św. Stefana, Hofburg, Parlament, Teatr, Belweder. Czas 
wolny. Wyjazd do kraju w godzinach wieczornych.

2 Dzień 
Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/porannych.

1 Dzień  
Wyjazd wg rozkładu jazdy do Budapesztu (wyjazd w nocy 
z piątku na sobotę). Przyjazd do Budapesztu. Zwiedzanie mia-
sta - Wzgórze Zamkowe, Kościół Koronacyjny, Baszta Rybacka, 
Zamek Królewski. Przejście Mostem Łańcuchowym w kierunku 
PESZTU – dalsze zwiedzanie - Parlament, Bazylika św. Stefana, 
spacer do placu Vörösmarty. Czas wolny. Następnie Plac Bo-
haterów, Park Miejski, Zamek Vajdahunyad, Szechenyi Fürdo. 
Wyjazd do kraju w godzinach wieczornych. 

2 Dzień 
Powrót do Polski w godzinach porannych.

0/1 Dzień 
Wyjazd wg rozkładu jazdy (wyjazd w nocy z pt.-so.) do Lwowa. 
1 Dzień 
Przyjazd do Lwowa. Zwiedzanie miasta - Opera Lwowska, Ka-
tedra Łacińska, kaplica Boimów, rynek z Ratuszem, zabytkowe 
kamienice (Czarna Kamienica, Apteka-muzeum, kamienica 
Korniakta – rezydencja króla Jana III Sobieskiego, dziedziniec 
włoski), dzielnica Ruska, cerkiew Uspeńska, Kościół Domini-
kanów, Katedra Ormiańska, pomnik Adama Mickiewicza. Czas 
wolny. Wyjazd do Polski. 
2 Dzień 
Przyjazd do Polski w godzinach porannych.

1 Dzień  
Wyjazd wg rozkładu jazdy (wyjazd w nocy z piątku na sobotę). 
Przejazd do Pragi. Zwiedzanie miasta - Ratusz, Gotycki Kościół 
Marii Panny, Pomnik Jana Husa, Karolinum - pierwszy Uniwer-
sytet w Europie Środkowej, Plac Wacława, piwiarnia U Fleku. 
Czas wolny. Przejazd do hotelu, nocleg. 

2 Dzień
Śniadanie. Zwiedzanie miasta - Hradczany, Katedra św. Wita, 
Zamek Królewski, Złota Uliczka, Loreta, klasztor na Strachowie, 
Kościół św. Mikołaja, Most Karola. Wyjazd do kraju w godzinach 
popołudniowo-wieczornych. Przyjazd do Polski w godzinach 
nocnych.

1 Dzień  
Wyjazd wg rozkładu jazdy (w nocy z piątku na sobotę). Przejazd 
do Wiednia. Zwiedzanie miasta - Ringstrasse, Opera, Ratusz, 
Katedra św. Stefana, Hofburg, Parlament, Teatr. Czas wolny. 
Przejazd do hotelu na nocleg.

2 Dzień
Śniadanie. Zwiedzanie miasta - Kahlenberg - panorama mia-
sta, Schonbrunn - letnia rezydencja cesarska, spacer po ogro-
dach. Wyjazd do kraju w godzinach popołudniowo-wieczor-
nych. Przyjazd do Polski w godzinach nocnych.

1 Dzień  
Wyjazd wg rozkładu jazdy (wyjazd w nocy z piątku na sobotę). 
Przejazd do Budapesztu. Zwiedzanie - Plac Bohaterów, Park 
Miejski, Zamek Vajdahunyad, Szechenyi Fürdo. Przejazd pod 
Parlament, Bazylika św. Stefana, spacer do placu Vörösmarty. 
Czas wolny. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 

Dzień 2 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie - Wzgórze 
Zamkowe, Kościół Koronacyjny, Baszta Rybacka, Zamek Kró-
lewski. Przejazd na Wzgórze Gellerta, z którego roztacza się 
przepiękny widok. Możliwość zorganizowania rejsu statkiem 
po Dunaju. Wyjazd w godzinach popołudniowych. Powrót do 
kraju w godzinach nocnych.

0/1 Dzień 
Wyjazd wg rozkładu jazdy (wyjazd w nocy z pt.-so.) do Lwowa. 
Dzień 1 
Przyjazd do Lwowa. Zwiedzanie miasta - Opera Lwowska, Ka-
tedra Łacińska, kaplica Boimów, rynek z Ratuszem, zabytkowe 
kamienice (Czarna Kamienica, Apteka-muzeum, kamienica 
Korniakta – rezydencja króla Jana III Sobieskiego), dzielnica 
Ruska, cerkiew Uspeńska, Kościół Dominikanów, Katedra  
Ormiańska, pomnik Adama Mickiewicza. Czas wolny. Nocleg. 
Dzień 2 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie Lwowa - cmentarz 
Łyczakowski i Orląt Lwowskich, wały Hetmańskie. Powrót do 
Polski w godzinach nocnych lub rannych dnia następnego. 

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
300 CZK/os. płatne u pilota (opłata za zwiedzanie miasta oraz opłaty 
lokalne i administracyjne) 
DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Zestaw słuchawkowy Tour Guide - 80 CZK/os. (Express),  
130 CZK/os. (nocleg), Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz 
bilety na komunikację miejską - ok. 530 CZK/os.  1 obiadokolacja 
– 35 zł/os. (nocleg)

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
10 EUR/os. płatne u pilota (opłata za zwiedzanie miasta oraz opłaty 
lokalne i administracyjne) 
DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Zestaw słuchawkowy Tour Guide – 3 EUR/os. (Express), 5 EUR/os. 
(nocleg), Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz komunikacja 
miejska - ok. 10-30 EUR/os., 1 obiadokolacja + 50 zł (nocleg)

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
3000 HUF/os. płatne u pilota (opłata za zwiedzanie miasta oraz 
opłaty lokalne i administracyjne) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Zestaw słuchawkowy Tour Guide - 1000 HUF/os. (Express) 1650 
HUF/os. (nocleg) Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,  
rejs po Dunaju oraz komunikacja miejska - ok. 5000 HUF/os.,  
1 obiadokolacja + 45 zł/os. (nocleg)

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
350 UAH/os. płatna u pilota (opłata za zwiedzanie miasta oraz 
opłaty lokalne i administracyjne) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Zestaw słuchawkowy Tour Guide - 90 UAH/os.
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 350 UAH/os. 
1 obiadokolacja - 40 zł/os. (nocleg)

wyjazd powrót

15.02. 16.02.
28.03. 29.03.
04.04. 05.04.
25.07. 26.07.
26.09. 27.09.

wyjazd powrót

15.02. 16.02.
28.03. 29.03.
04.04. 05.04.
25.07. 26.07.
26.09. 27.09.

wyjazd powrót

04.04. 05.04.
25.07. 26.07.
26.09. 27.09.

wyjazd powrót

24.07. 26.07.
25.09. 27.09.

Express – 159 zł/os.

Express – 219 zł/os.

Express – 219 zł/os.

Express – 219 zł/os.

Z noclegiem – 359 zł/os.

Z noclegiem – 379 zł/os.

Z noclegiem – 369 zł/os.

Z noclegiem – 359 zł/os.

CENA ZAWIERA: 
◦ 1 nocleg w hotelu ** (dot. oferty z nolcegiem)
◦ 1 śniadanie  (dot. oferty z nolcegiem)
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

CENA ZAWIERA: 
◦ 1 nocleg w hotelu ** (dot. oferty z nolcegiem)
◦ 1 śniadanie  (dot. oferty z nolcegiem)
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

CENA ZAWIERA: 
◦ 1 nocleg w hotelu ** (dot. oferty z nolcegiem)
◦ 1 śniadanie  (dot. oferty z nolcegiem)
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

CENA ZAWIERA: 
◦ 1 nocleg w hotelu ** (dot. oferty z nolcegiem)
◦ 1 śniadanie  (dot. oferty z nolcegiem)
◦ ubezpieczenie podróżne 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota 
◦ składkę na TFG

PRAGA

WIEDEŃ

BUDAPESZT

LWÓW
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PAG to malownicze miasteczko 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 pamiątkami, dyskoteki, centrum sportowe z basenem, 
w pełni wyposażona strzeżona piaszczysto-żwirkowa plaża 
miejska. W okolicy znajdują się jedne z najlepszych tras rowero-
wych w Chorwacji. 

Makarska to jedno z najpiękniejszych miejsc na turystycznej 
mapie Europy. Szerokie plaże, krystalicznie czysta woda 
i niezawodne słońce to największe, lecz zapewne nie jedyne 
atuty miejscowości. Dogodne położenie miasta pozwala na 
zwiedzanie wielu zabytków i cudów przyrody – m.in. Dubrowni-
ka, Wodospadów Krka, Splitu, Trogiru czy Mostaru.

ZAKWATEROWANIE: 
Pensjonat „CIK” lub inny o tym samym standardzie - położone  
w odległości ok. 300-500 m od morza i około 500 m od centrum 
Pagu, gdzie znajdują się główne atrakcje wyspy. Zakwaterowanie  
w 2,3,4 osobowych pokojach, studiach i apartamentach.  Istnieje 
możliwość zakwaterowania w pokoju Standard Plus  - pokój posiada 
lodówkę, na życzenie udostępniany jest czajnik elektryczny, widok na 
morze, taras lub balkon.

WYŻYWIENIE: 
2 posiłki dziennie - śniadania bufet, obiadokolacja składająca  
się z 2 dań. Dodatkowo do obiadokolacji serwowana jest woda.  
Inne napoje dodatkowo płatne. 

ZAKWATEROWANIE: 
Villa Dawid, Villa Maria lub inne obiekty o tym samym stan-
dardzie. 

Villa David - trzykondygnacyjny budynek z restauracją na parterze 
jest położony w części miasta, gdzie plaża jest najszersza względem 
pozostałych w Makarskiej. Stanowi idealną bazę noclegową dla 
wszystkich plażowiczów. Pokoje 2, 3-osobowe wyposażone w łazien-
kę i balkon. Z okna rozciąga się malowniczy widok na morze lub góry. 
Pokoje klimatyzowane (za dopłatą) i nowocześnie umeblowane. WI-FI 
dostępne w obiekcie. 

Villa Maria - apartamenty i pokoje urządzone są w praktyczny i wy-
godny sposób. Na wyposażeniu znajduje się aneks kuchennych dla 
tych, którzy chcieliby samodzielnie przygotowywać posiłki na miejscu. 
Dojście do centrum zajmuje zaledwie 20 min. Wokół promenady znaj-
dują się liczne kawiarnie, puby, kluby, stragany, na których życie tętni 
do samego rana. 

WYŻYWIENIE: 
9 śniadań (szwedzki bufet, napoje w cenie) i 9 obiadokolacji (serwo-
wane z 2 zestawów do wyboru: zupa, danie główne i deser, napoje 
dodatkowo płatne) 

CENA ZAWIERA: 
◦ 7 lub 9 noclegów w pensjonacie w pokojach, 
    studiach lub apartamentach 
◦ wyżywienie wg oferty
◦ opiekę pilota 
◦ transport autokarem 
◦ ubezpieczenie podróżne
◦ składkę na TFG

CENA NIE ZAWIERA: 
wycieczek fakultatywnych 
innych niż woda napoi do obiadokolacji
dopłaty do pokoju Standard Plus + 100 zł/os. 

CENA ZAWIERA: 
◦ 9 noclegów w prywatnych Villach – pokoje 2 i 3 os. z łazienkami
◦ wyżywienie wg oferty
◦ opiekę pilota i rezydenta
◦ przejazd autokarem 
◦ ubezpieczenie podróżne
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
opłata klimatyczna i meldunkowa - 35 EUR/os. płatna w autokarze - 
opłata płatna od każdego uczestnika (również od dzieci) 

DOPŁATY FAKULTATYWNE: 
klimatyzacja ok. 50 EUR/pokój 
wycieczki fakultatywne  
- ok. 35 EUR/os. Dubrownik - ok. 30 EUR/os. lub Medjugorie - Mostar - 
ok. 30 EUR/os. Rodzaj wycieczki uzależniony jest od lokalizacji miejsca 
noclegowego. Wycieczki są realizowane przy min. 35 os. 

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
Opłata klimatyczna i meldunkowa 25 lub 30 EUR/os. (w zależności  
od liczby noclegów) płatna na miejscu w Chorwacji - opłata płatna  
od każdego uczestnika (również od dzieci) 

od 1319 zł/os.

od 1769 zł/os.

CHORWACJA   PAG

CHORWACJA   MAKARSKA
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wyjazd powrót cena za osobę

wyjazd powrót cena za osobę

wyjazd powrót cena za osobę

27.06. 08.07. 1769 zł

06.07. 17.07. 1769 zł

15.07. 26.07. 1769 zł

24.07. 04.08. 1769 zł

02.08. 13.08. 1769 zł

11.08. 22.08. 1769 zł

20.08. 31.08. 1769 zł

Villa Dawid Villa Maria

05.06. 14.06. 1319 zł
12.06. 21.06. 1319 zł
19.06. 28.06. 1369 zł
27.06. 06.07. 1469 zł
31.07. 09.08. 1469 zł
07.08. 16.08. 1469 zł
14.08. 23.08. 1469 zł
21.08. 30.08. 1469 zł
28.08. 06.09. 1339 zł
04.09. 13.09. 1339 zł
11.09. 20.09. 1339 zł 

04.07. 15.07. 1749 zł
13.07. 24.07. 1749 zł
22.07. 02.08. 1749 zł

Turnus: 10 dni

Turnus: 10 dni

Turnus: 12 dni
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Legenda mówi, że kiedyś piraci ukryli w tym miejscu wielki 
skarb, ale natura ukarała ich za chciwość i zmieniła go w złoty 
piasek. Złote Piaski to najpopularniejszy region turystyczny Buł-
garii. Piaszczyste plaże uważane są za jedne z najpiękniejszych 
w Europie. Gęste lasy piniowe porastają malownicze zbocza 
i kryją w sobie liczne mineralne źródła.

ZAKWATEROWANIE: 
HOTEL KAMCHIA *** - zlokalizowany jest przy jednym z głównych 
deptaków Złotych Piasków. Stanowi doskonałą bazę dla osób szuka-
jących błogiego relaksu na plaży lub przy basenie, a także dla tych, 
którzy wieczory lubią spędzać przy muzyce. W bezpośredniej bliskości 
znajdują się najsłynniejsze kluby Złotych Piasków oferujące rozrywki 
do późnych godzin nocnych. Hotel położony jest 400 m od centrum 
miasta, ok. 17 km od Warny, ok. 1000 m do Parku Wodnego Aquapolis, 
ok. 400 m do nadmorskiej promenady, ok. 250 m do bankomatu, ok. 
200 m do restauracji, barów. Długa, szeroka i piaszczysta plaża znaj-
duje się ok 300 m od hotelu. Leżaki i parasole dodatkowo płatne ok. 
8 EUR za dwa leżaki i parasol. Hotel dysponuje 117 pokojami dwuoso-
bowymi z możliwością jednej dostawki wyposażonych w klimatyzację, 
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 alkohole (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

ZAKWATEROWANIE: 
HOTEL DETELINA **** - położony w Czajce, na wzgórzu z wido-
kiem na morze, sklep ok. 20 metrów, bary, kawiarnie, restauracje  
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 bezpłatnie), przestronne lobby, recep-
cja 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 - klimatyzacja, TV, suszarka do włosów, lodówka, telefon, 
łazienki z prysznicem. Plaża piaszczysta ok. 350 m.

WYŻYWIENIE: 
All Inclusive - śniadanie, lunch i kolacja podawane w formie bo-
gatego bufetu. Przekąski - kawa, herbata, lody, ciasto w godzinach 
16.00-17.00 Bar oferujący lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
czynny w godzinach 10.00-22.00.

CENA ZAWIERA: 
◦ 7 noclegów – pokoje 2 i 3 os. z łazienkami
◦ wyżywienie zgodnie z ofertą 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota i rezydenta
◦ program animacyjny w j. polskim (dot. Hotelu Detelina)
◦ ubezpieczenie podróżne, składkę na TFG
CENA NIE ZAWIERA: 
wycieczek i atrakcji lokalnych 

od 1329 zł/os.

BUŁGARIA   ZŁOTE PIASKI

HOTEL DETELINA **** HOTEL DETELINA

HOTEL KAMCHIA 

HOTEL KAMCHIA ***

wyjazd powrót cena za osobę

13.06. 22.06. 1329 zł

20.06. 29.06. 1575 zł

27.06. 06.07. 1575 zł

04.07. 13.07. 1630 zł

11.07. 20.07. 1630 zł

18.07. 27.07. 1630 zł

25.07. 03.08. 1630 zł

01.08. 10.08. 1630 zł

08.08. 17.08. 1630 zł

15.08. 24.08. 1630 zł

22.08. 31.08. 1630 zł

29.08. 07.09. 1630 zł

13.06. 22.06. 1400 zł

20.06. 29.06. 1465 zł

27.06. 06.07. 1485 zł

04.07. 13.07. 1595 zł

11.07. 20.07. 1639 zł

18.07. 27.07. 1639 zł

25.07. 03.08. 1639 zł

01.08. 10.08. 1639 zł 

08.08. 17.08. 1639 zł

15.08. 24.08. 1639 zł

22.08. 31.08. 1485 zł

29.08. 07.09. 1485 zł

25.07. 03.08. 1639 zł
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Słoneczny Brzeg zajmuje duży pas wybrzeża pomiędzy przy-
lądkiem Elenite, a Nesebyrem. Miasto od północy osłania pa-
smo Gór Bałkańskich. Takie położenie, między urokliwą zatoką, 
a górami gwarantuje przepiękne widoki. Nazwa miasta w pełni 
oddaje warunki klimatyczne - słońce, czysta woda i piaszczyste 
wydmy.

ZAKWATEROWANIE: 
HOTEL KARLOVO*** - oferuje nowoczesne, klimatyzowane pokoje 
z balkonem oraz dogodną lokalizację w odległości zaledwie 30 m od 
tętniącej życiem promenady w kurorcie Słoneczny Brzeg. Na terenie 
hotelu znajduje się restauracja oraz odkryty basen. Piaszczystą plażę 
dzieli od obiektu zaledwie 200 m. Jasne i przestronne wnętrza hotelu 
Karlovo utrzymane są w ciepłych, pastelowych kolorach. W pomiesz-
czeniach ogólnodostępnych obiektu Goście mogą bezpłatnie korzy-
stać z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Przestronne pokoje 
dysponują drewnianymi podłogami, łazienką wyłożoną kafelkami 
oraz telewizorem z płaskim ekranem i dostępem do kanałów telewizji 
kablowej. Restauracja, w której panuje nieformalna atmosfera, dyspo-
nuje tarasem z widokiem na basen. Lokal serwuje dania kuchni buł-
garskiej oraz międzynarodowej i zaprasza na regularnie organizowane 
wieczory tematyczne. Na życzenie Goście mogą poddać się zabiegowi 
masażu lub wziąć udział w zajęciach jogi. Park wodny położony jest 
w odległości zaledwie 500 m od obiektu. 

WYŻYWIENIE:
Śniadania w formie bufetu

ZAKWATEROWANIE: 
HOTEL TIA MARIA*** - położony w miejscowości Słoneczny Brzeg, 
ok. 1 km od centrum, w pobliżu sklepów, restauracji, barów i dyskotek, 
przy dość ruchliwej ulicy; ok. 6 km od Nessebaru; ok. 35 km od lotniska 
w Burgas, ok. 130 km od lotniska w Warnie; przystanek autobusowy 
ok. 50 m od hotelu (2 BGN/Nessebar/centrum Słonecznego Brzegu; 
6 BGN/Burgas). Hotel trzygwiazdkowy, zadbany, zbudowany w 2006 
r., całkowicie odnowiony w 2012 r., 150 pokoi, 1 budynek, 5 pięter, 2 
windy, część deluxe wybudowana w 2016 r., 75 pokoi, 2 piętra, winda; 
w budynku głównym lobby, całodobowa recepcja, restauracja główna 
z małym tarasem – dania w formie bufetu, kuchnia bułgarska i eu-
ropejska, dostępne foteliki dla dzieci; bar w lobby z małym tarasem, 
punkt wymiany walut w recepcji, bezpłatny internet bezprzewodowy; 
za opłatą: sejf w recepcji (ok. 6 BGN/dzień), pralnia; akceptowane karty 
kredytowe: Visa, MasterCard. Przy hotelu znajduje się basen o nieregu-
larnym kształcie ze słodką woda, ok. 300 m², gł. 1,1-1,6 m, wydzielona 
część dla dzieci, gł. 0,4-0,6 m, przy basenie bezpłatne parasole i leżaki, 
sala fitness; miniclub (4-12 lat); za opłatą: bilard, rzutki; sporty wodne 
na plaży (oferta zewnętrzna): windsurfing, parasailing, skutery wod-
ne, banan. 
Pokoje: standardowy: 2-os. (możliwość 1 dostawki) ok. 16-24 m², kli-
matyzowany, łazienka (prysznic, wc; suszarka), telewizja satelitarna, 
telefon, lodówka, internet bezprzewodowy, serwis do kawy/herbaty; 
łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem; 

WYŻYWIENIE: 
9 śniadań (szwedzki bufet, napoje w cenie) i 9 obiadokolacji (serwo-
wane z 2 zestawów do wyboru: zupa, danie główne i deser, napoje 
dodatkowo płatne) 

CENA ZAWIERA: 
◦ 9 noclegów – pokoje 2 i 3 os. z łazienkami
◦ 9 śniadań
◦ opiekę pilota i rezydenta 
◦ przejazd autokarem 
◦ ubezpieczenie podróżne
◦ składkę na TFG
DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
Opłata administracyjna i klimatyczna płatna na miejscu 35 EUR/os. 
(płatna od każdej osoby - również od dzieci) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
Dopłata do 9 obiadokolacji + 320 zł/os. 
Dopłata do wyżywienia All inclusive + 670 zł/os. 
Wycieczki i atrakcje lokalne 

od 1449 zł/os.

BUŁGARIA   SŁONECZNY BRZEG

HOTEL TIA MARIA***

HOTEL KARLOVO

HOTEL TIA MARIA

HOTEL KARLOVO*** 

wyjazd powrót cena za osobę

30.06. 11.07. 1859 zł

09.07. 20.07. 1859 zł

18.07. 29.07. 1859 zł

27.07. 07.08. 1859 zł

05.08. 16.08. 1859 zł

14.08. 25.08. 1859 zł

30.06. 11.07. 1449 zł

09.07. 20.07. 1579 zł

18.07. 29.07. 1579 zł

27.07. 07.08. 1579 zł

05.08. 16.08. 1579 zł

14.08. 25.08. 1579 zł
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Kokkino Nero - położone na pograniczu Riwiery Olimpijskiej 
i Riwiery Gór Ossa, szybko stało się ulubionym miejscem wypo-
czynku Greków, ale również obcokrajowców. Bliskość gór i mo-
rza powoduje, że klimat tego miejsca jest specyficzny, a opaleni-
zna ma niespotykany oliwkowy kolor. Kokkino Nero to również 
niezliczona ilość kamienistych i drobno żwirkowych plaż, ro-
mantycznych zatoczek, których widok zapiera dech w piersiach.

Paralia - kurort na Riwierze Olimpijskiej, nad Morzem 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 podzi-
wiać Górę Olimp. Miasteczko, dziś typowo turystyczne, jeszcze 
20 lat temu było wioską rybacką

ZAKWATEROWANIE: 
Apartamenty oddalone od morza do ok. 400 m, znajdują się  
w niezwykle urokliwym otoczeniu drzew, kwiatów i winorośli. Usytu-
owanie w pobliżu gór na tle zalesionego zbocza stwarza prawdziwy 
grecki klimat. Apartamenty są samodzielnymi, skromnie wyposażony-
mi mieszkankami klasy turystycznej. Każdy apartament 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 wyposażonego w lodówkę, kuchenkę, podsta-
wowe naczynia i sztućce umożliwiające przygotowywanie prostych 
posiłków. Na wyposażeniu apartamentu są przybory do utrzymywania 
czystości oraz bielizna pościelowa. Środków czystości oraz ręczników 
nie ma, należy je zabrać ze sobą. 

WYŻYWIENIE:
2 razy dziennie - śniadania i obiadokolacje serwowane w pobliskim 
Hotelu Aqua Rossa

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel YAKINTHOS *** położony jest w nowej części Paralii, w spokoj-
nej 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 restaurację na parterze, recepcję, bar, windę; 
otoczony jest niewielkim ogrodem; w hotelu dostępny jest bezpłatnie 
Internet Wi-Fi. Od sezonu 2018 w hotelu dla naszych klientów będzie 
dostępny basen zewnętrzny o wymiarach 10 x 6 m. POKOJE - 2, 3 
osobowe z łazienką (toaleta, prysznic, ręczniki), aneksem kuchennym 
(wyposażonym w małą lodówkę i podstawowe naczynia kuchenne 
– środki czystości we własnym zakresie), balkonem, indywidualną 
klimatyzacją (W CENIE) oraz TV z dostępem do kanałów telewizji sa-
telitarnej. W bliskiej odległości od hotelu znajdują się korty tenisowe, 
boisko do piłki nożnej i siatkówki, plac zabaw dla dzieci, sporty wodne 
na plaży (za dodatkową opłatą

WYŻYWIENIE: 
śniadania i obiadokolacje z deserem. Posiłki serwowane są w formie 
bufetu. Do obiadokolacji podawana jest woda stołowa. Pozostałe na-
poje typu fanta, cola, piwo – dodatkowo płatne. 

CENA ZAWIERA: 
◦ 9 noclegów w pensjonacie - pokoje 2,3 osobowe z łazienkami 
◦ wyżywienie wg oferty
◦ opiekę pilota i rezydenta 
◦ przejazd autokarem (barek, wc, klimatyzacja, TV) 
◦ ubezpieczenie podróżne
◦ składkę na TFG

CENA ZAWIERA: 
◦ 9 noclegów – pokoje 2 i 3 os. z łazienkami
◦ wyżywienie wg oferty
◦ opłatę za klimatyzację w pokoju 
◦ korzystanie z basenu hotelowego 
◦ opiekę pilota i rezydenta
◦ przejazd autokarem
◦ ubezpieczenie podóżne
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
opłata administracyjna - 60 EUR/os. - płatna na miejscu w hotelu po 
przyjeździe. Opłata nie jest pobierana od dzieci w wieku 0-4 lat. 
taksa klimatyczna – ok. 1,50 EUR/dzień/pokój – płatne na miejscu 
w hotelu 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
napoje do kolacji (cola, fanta, piwo - płatne dodatkowo) 
opłaty za serwis plażowy 
wycieczki fakultatywne  

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
Opłata administracyjna - 30 EUR/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 EUR/dzień/pokój – płatne na 
miejscu w apartamentach 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
wycieczki i atrakcje lokalne 

od 1395 zł/os.

od 1310 zł/os.

GRECJA   KOKKINO NERO

GRECJA   PARALIA 

wyjazd powrót cena za osobę

wyjazd powrót cena za osobę

12.06. 23.06. 1410 zł
30.06. 11.07. 1555 zł
09.07. 20.07. 1605 zł
18.07. 29.07. 1655 zł
27.07. 07.08. 1655 zł
05.08. 16.08. 1655 zł
14.08. 25.08. 1505 zł
23.08. 03.09. 1425 zł
01.09. 12.09. 1425 zł
10.09. 21.09. 1310 zł 

30.06. 11.07. 1395 zł
09.07. 20.07. 1395 zł
18.07. 29.07. 1395 zł
27.07. 07.08. 1395 zł
05.08. 16.08. 1395 zł
14.08. 25.08. 1395 zł 
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Nea Styra - to miasteczko mozaika - położone na północy Wyspy 
Evii, modne wśród ateńczyków, gęsto zabudowane apartamen-
towcami, tawernami. Wystarczy oddalić się od jego centrum, by 
znaleźć się wśród pól uprawnych i gospodarstw. Egejskie plaże 
i zachody słońca - oto atrakcje tego regionu. To rejon i dla ludzi 
młodych, i dla rodzin z dziećmi.

ZAKWATEROWANIE: 
HOTEL VENUS BEACH *** od razu przyciąga uwagę turystów. Poło-
żony bezpośrednio przy pięknej piaszczystej plaży, oferuje zakwate-
rowanie w wygodnych bungalowach położonych w ogrodzie z bujną 
roślinnością. Błękit morza za oknami, zachody słońca nad basenem i 
pejzaż , jak z planu filmowego - wszystkie atrybuty tego miejsca skra-
dły już serca niejednego turysty. O atrakcje, zarówno w ciągu upalnego 
dnia, jak i wieczorem zadbają animatorzy. Dopełnieniem całości tego 
wakacyjnego krajobrazu jest magiczna wyspa Evia. 
Pokoje dwuosobowe - typu bungalow - z możliwością dostawki, czte-
roosobowe (możliwe łóżko piętrowe) wyposażone w - klimatyzację 
(indywidualnie sterowaną), telewizję satelitarną, telefon, łazienkę 
(prysznic, WC), lodówkę. 
Udogodnienia w hotelu - Bar, bar na plaży, ogród, restauracja, tawer-
na, parking. 
Internet - Dostępny bezpłatnie w pomieszczeniach ogólnodostępnych 

WYŻYWIENIE: 
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu 

CENA ZAWIERA: 
◦ lot na trasie Kraków Balice - Ateny - Kraków Balice 
    lub Warszawa Chopin – Ateny – Warszawa Chopin
◦ transfer lotnisko - hotel - lotnisko 
◦ 1 sztuka bagażu podręcznego do 8 kg/os. 
    - max. wymiary 56x45x25cm 
◦ 1 sztuka bagażu rejestrowanego do 23 kg/os. w dwie strony 
◦ posiłek na pokładzie samolotu 
◦ 7 noclegów 
◦ wyżywienie zgodnie z ofertą 
◦ opiekę rezydenta na miejscu
◦ ubezpieczenie podróżne
◦ składkę na TFG

CENA NIE ZAWIERA: 
podatek noclegowy 1,50 EUR na pokój za dobę - zbierane przez rezy-
denta na miejscu 
napoi do obiadokolacji 
wycieczek fakultatywnych 

od 2190 zł/os.

GRECJA   NEA STYRA

wyjazd powrót cena za osobę

11.06. 18.06. 2190 zł
18.06. 25.06. 2190 zł
25.06. 02.07. 2260 zł
02.07. 09.07. 2260 zł
09.07. 16.07. 2260 zł
16.07. 23.07. 2260 zł
23.07. 30.07. 2260 zł
30.07. 06.08. 2260 zł
06.08. 13.08. 2260 zł
13.08. 20.08. 2260 zł
20.08. 27.08. 2260 zł
27.08. 03.09. 2260 zł

Kamena Vourla to znane w całej Grecji centrum hydroterapii, 
ale również prężnie działający kurort turystyczny, przyciągający 
co roku rzesze turystów. Lokalizacja sprzyja zwiedzaniu Grecji 
kontynentalnej. W niewielkiej odległości znajdują się znane na 
całym świecie perły tj. stolica antycznego świata - Ateny, kom-
pleks świątyń w mistycznych Delfach, czy klasztory zawieszone 
między niebem, a ziemią - Meteory.

ZAKWATEROWANIE: 
HOTEL SISSY *** położony w centrum miejscowości w odległości ok. 
300 metrów (supermarket, bary, tawerny, restauracje, poczta, ban-
komaty, cerkiew, lunapark). Żwirkowo- kamienista plaża znajduje się 
bezpośrednio przy hotelu, leżaki i parasole bezpłatnie. W Hotelu znaj-
duje się recepcja 24h, winda, przestronne lobby z barem, WI FI w lobby 
bezpłatnie, sejf, stół do bilardu i tenisa stołowego, wypożyczalnia ro-
werów, klub muzyczny „Bikini”, bar w ogrodzie, centrum sportów wod-
nych, wypożyczalnia rowerów, mini klub dla dzieci, animacje w języku 
polskim! Hotel dysponuje pokojami 2 osobowymi z możliwością jednej 
dostawki,familijnymi (dwie sypialnie w tym jedna z balkonem i wido-
kiem na morze, mały korytarz i łazienka), pokojami czteroosobowymi z 
łóżkiem piętrowym. Wyposażenie pokoi: indywidualnie sterowana kli-
matyzacja, telewizor, telefon, lodówka, suszarka do włosów, prysznic. 
Wszystkie pokoje w hotelu posiadają widok na morze. 

WYŻYWIENIE: 
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu 

CENA ZAWIERA: 
◦ lot na trasie Kraków Balice - Ateny - Kraków Balice 
    lub Warszawa Chopin – Ateny – Warszawa Chopin
◦ transfer lotnisko - hotel - lotnisko 
◦ 1 sztuka bagażu podręcznego do 8 kg/os. 
    - max. wymiary 56x45x25cm 
◦ 1 sztuka bagażu rejestrowanego do 23 kg/os. w dwie strony 
◦ posiłek na pokładzie samolotu 
◦ 7 noclegów 
◦ wyżywienie zgodnie z ofertą 
◦ opiekę rezydenta na miejscu
◦ ubezpieczenie podróżne
◦ składkę na TFG

CENA NIE ZAWIERA: 
podatek noclegowy 2 EUR na pokój za dobę - płatne u rezydenta na 
miejscu 
wycieczek fakultatywnych 
napoi do obiadokolacji 

od 2129 zł/os.

GRECJA   KAMENA VOURLA

wyjazd powrót cena za osobę

11.06. 18.06. 2129 zł
18.06. 25.06. 2129 zł
25.06. 02.07. 2209 zł
02.07. 09.07. 2209 zł
09.07. 16.07. 2209 zł
16.07. 23.07. 2209 zł
23.07. 30.07. 2209 zł
30.07. 06.08. 2209 zł
06.08. 13.08. 2209 zł
13.08. 20.08. 2209 zł
20.08. 27.08. 2209 zł
27.08. 03.09. 2209 zł
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Hajduszoboszlo to popularny kurort wypoczynkowy, rów-
nież wśród polskich turystów. Słynie z basenów termalnych.  
Unikalny skład i temperatura tutejszych wód stanowią dosko-
nałe uzupełnienie w leczeniu różnych schorzeń.

Rimini jest najbardziej popularnym kurortem wakacyjnym we 
Włoszech i jednym z najbardziej znanych nad całym Morzem 
Śródziemnym. Rimini w dzień tętni życiem na kilkunastokilo-
metrowej, szerokiej, piaszczystej plaży, a nocą miasto nie zasy-
pia, ponieważ życie toczy się dalej. Największym atutem jest 
szeroka, piaszczysta plaża z łagodnym zejściem do Adriatyku, 
które w tym rejonie ma piękny lazurowy kolor. 

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Thermal Garden*** usytuowany jest na terenie prywatnego 
parku w Hajdúszoboszló. Zaledwie 600 m dzieli obiekt od kompleksu 
Hungarospa, a jego oferta obejmuje zaplecze spa oraz odkryty basen. 
Pokoje w hotelu dysponują częścią wypoczynkową i wyposażone są 
w minibar, telewizor balkon lub taras. Goście znajdą w nich również 
łazienkę z suszarką do włosów i szlafrokami. Na terenie całego obiektu 
można korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Inter-
netu. Zaplecze spa obejmuje biosaunę, saunę na podczerwień, sola-
rium oraz siłownię. Dostępne są również różne zabiegi terapeutyczne, 
w tym hydroterapia oraz zabiegi przeciwreumatyczne. Na miejscu 
znajduje się też salon fryzjerski i gabinet kosmetyczny. Restauracja 
dysponuje tarasem i serwuje dania kuchni międzynarodowej i węgier-
skiej, a także zdrowe potrawy oraz posiłki spełniające specjalne wyma-
gania dietetyczne. Goście mogą grać w minigolfa, koszykówkę, siat-
kówkę i ping ponga. Dla dzieci w hotelu przygotowano różne atrakcje 
i rozrywki, a także plac zabaw. Hotel zapewnia również profesjonalną 
opiekę nad dziećmi. Na terenie obiektu dostępny jest bezpłatny par-
king. Dworzec autobusowy oddalony jest od obiektu o zaledwie 100 m. 

WYŻYWIENIE: 
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu

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

WYŻYWIENIE: 
8 śniadań (bufet) i 8 obiadokolacji (serwowane) 

CENA ZAWIERA: 
◦ 8 noclegów
◦ wyżywienie zgodnie z ofertą 
◦ opiekę pilota
◦ przejazd autokarem
◦ ubezpieczenie podróżne
◦ składkę na TFG

CENA ZAWIERA: 
◦ 8 noclegów
◦ wyżywienie zgodnie z ofertą 
◦ opiekę pilota i rezydenta
◦ przejazd autokarem
◦ ubezpieczenie podróżne
◦ składkę na TFG

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
Opłata administracyjna i klimatyczna płatna na miejscu 30 EUR/os. 
(płatna od każdej osoby - również od dzieci) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
klimatyzacja ok. 4 EUR/pokój/dzień
wycieczki i atrakcje lokalne

DOPŁATA OBOWIĄZKOWA: 
Opłata administracyjna i klimatyczna płatna na miejscu 25 EUR/os. 
(płatna od każdej osoby - również od dzieci) 

DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
wycieczki i atrakcje lokalne 

od 1740 zł/os.

od 1740 zł/os.

WĘGRY  HAJDUSZOBOSZLO

WŁOCHY   RIMINI

wyjazd powrót cena za osobę

wyjazd powrót cena za osobę

Turnus: 10 dni

27.06. 07.07. 1740 zł

05.07. 15.07. 1740 zł

13.07. 23.07. 1740 zł

21.07. 31.07. 1740 zł

29.07. 08.08. 1740 zł

06.08. 16.08. 1740 zł

14.08. 24.08. 1740 zł 

06.07. 15.07. 1740 zł
14.07. 23.07. 1740 zł
22.07. 31.07. 1740 zł
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* - WYJAZDY DZIEŃ WCZEŚNIEJ !!! ** - WYJAZDY DZIEŃ PÓŹNIEJ !!!, ROZKŁAD JAZDY MOŻE ULEC ZMIANIE - AKTUALNY ROZKŁAD JAZDY DLA WSZYSTKICH IMPREZ (TAKŻE TYCH NIE UJĘTYCH W POWYŻSZEJ TABELI, NP. WCZASY) 
 NA WWW.INDEXPOLSKA.COM.PL  INFORMACJE O PRZEJAZDACH AUTOKAROWYCH: � BP INDEX nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia autokarów i transferów spowodowane czynnikami niezależnymi od biura (warunki atmosfery-
czne, przejścia graniczne, strajki itp.) �Na trasach dojazdowych w Polsce połączenia mogą być realizowane mikrobusami lub transportem publicznym po wcześniejszej rezerwacji miejsc przez Organizatora imprezy. �Połączenia na 
trasach krajowych będą realizowane przy minimum 10 osobach. �Prosimy stawiać się na miejscach zbiórek 15 minut wcześniej przed planowanym wyjazdem. �W zależności od wyjazdu możliwa przesiadka do właściwego autokaru  
w Katowicach lub Wrocławiu. Czas trwania przesiadek ok. 30 minut, nie uwzględniając spóźnień na połączeniach krajowych. �Każdy pasażer w ramach wykupionego przejazdu może przewieźć 1 szt. bagażu głównego o wadze  
do 20 kg oraz 1 szt. bagażu podręcznego o wadze do 5 kg.

ROZKŁAD JAZDY:  WYCIECZKI 2020

Lwów Express ____ 20:45

+ 50 zł
____ 22:45 ____ 20:15

+ 50 zł

21:00

+ 30 zł

21:00

+ 30 zł
____ 22:00 18:45

+ 70 zł

23:45 ____ ____ ____ 17:45

+ 90 zł

19:45

+ 50 zł

19:00

+ 70 zł
____ 21:00

+ 40 zł

17:00

+ 90 zł
____ 20:45

+ 40 zł

02:00
**

21:15

+ 20 zł

01:00
**

21:15

+ 30 zł

15:45

+ 100 zł

18:00

+ 80 zł

21:15

+ 20 zł
____

Lwów (1 nocleg)
Lwów (2 noclegi) 

Lwów + Podole

____ 20:45

+ 50 zł
____ 22:45 ____ 20:15

+ 50 zł

21:00

+ 30 zł

21:00

+ 30 zł

20:15

+ 50 zł

22:00 18:45

+ 70 zł

23:45 15:30

+ 100 zł

14:45

+ 120 zł
____ 17:45

+ 90 zł

19:45

+ 50 zł

19:00

+ 70 zł

14:15

+ 120 zł

21:00

+ 40 zł

17:00

+ 90 zł
____ 20:45

+ 40 zł

02:00
**

21:15

+ 20 zł

01:00
**

21:15

+ 30 zł

15:45

+ 100 zł

18:00

+ 80 zł

21:15

+ 20 zł
____

Białoruś
Wilno + Troki

07:00
**

(tylko 
Wilno)

20:45

+ 50 zł
____ 21:00

+ 30 zł
____ 23:15 22:30 21:00

+ 30 zł

20:15

+ 50 zł

22:00 23:30

+ 70 zł

20:15

+ 30 zł

15:30

+ 100 zł

22:45

+ 90 zł

05:30
**

(tylko 
Wilno)

01:45
**

19:45

+ 50 zł

00:45
**

23:15

+ 80 zł

21:00

+ 40 zł

01:00
**

+ 50 zł
____ 20:45

+ 40 zł

17:15

+ 100 zł

22:15 18:45

+ 80 zł

21:15

+ 30 zł

03:45
**

18:00

+ 80 zł

21:15

+ 20 zł
____

Praga Express
Praga (1 nocleg)

____ 04:15

+ 20 zł
____ 02:00

+ 50 zł

04:45 01:15

+ 70 zł

02:00

+ 40 zł

03:45

+ 20 zł

01:15

+ 70 zł

03:00

+ 20 zł

23:45
*

+ 90 zł

01:15

+ 50 zł

04:30

+ 60 zł

19:45
*

+ 120 zł
____ 22:45

*
+ 110 zł

05:00

+ 20 zł

23:45
*

+ 90 zł

02:30

+ 80 zł

03:45

+ 20 zł

22:00
*

+ 100 zł

04:45

+ 20 zł

01:45

+ 40 zł

22:45
*

+ 120 zł

02:15

+ 40 zł

23:45
*

+ 100 zł

03:30

+ 20 zł

20:45
*

+ 120 zł

06:30 03:30

+ 20 zł
____

Budapeszt Express 
Budapeszt (1 nocleg)

Wiedeń Express 
Wiedeń (1 nocleg) 

____ 04:15 ____ 02:00

+ 30 zł

04:45 01:15

+ 50 zł

02:00

+ 30 zł

02:00

+ 30 zł

01:15

+ 50 zł

03:00 23:45
*

+ 70 zł

01:15

+ 30 zł

21:15
*

+ 100 zł

19:45
*

+ 120 zł
____ 22:45

*
+ 90 zł

00:45
*

+ 50 zł

23:45
*

+ 70 zł

19:15
*

+ 120 zł

03:45 22:00
*

+ 90 zł
____ 01:45

+ 40 zł

22:45
*

+ 100 zł

02:15

+ 20 zł

23:45
*

+ 80 zł

03:30 20:45
*

+ 100 zł

23:15
*

+ 80 zł

02:15

+ 20 zł
____

Berlin
Szajcaria Saksońska

____ 02:45

+ 50 zł

08:45 03:00

+ 30 zł
____ 02:15

+ 50 zł

03:00

+ 30 zł

04:45 02:15

+ 50 zł

04:00 00:45

+ 70 zł

02:15

+ 30 zł

05:30

+ 60 zł

20:45
*

+ 120 zł
____ 23:45

*
+ 90 zł

06:00 01:00

+ 70 zł

03:30

+ 80 zł

03:00

+ 40 zł

23:00
*

+ 90 zł

05:45 02:45

+ 40 zł

23:45
*

+ 100 zł

03:15

+ 20 zł

01:00

+ 80 zł

03:15

+ 30 zł

21:45
*

+ 100 zł

07:30 04:30 09:30

(tylko 
Drezno)

Budapeszt (2 noclegi)
Morawy Południowe

Wiedeń (2 noclegi)

____ 05:15 ____ 03:00

+ 30 zł

05:45 02:15

+ 50 zł

03:00

+ 30 zł

03:00

+ 30 zł

02:15

+ 50 zł

04:00 00:45

+ 70 zł

02:15

+ 30 zł

22:15
*

+ 100 zł

20:45
*

+ 120 zł
____ 23:45

*
+ 90 zł

01:45

+ 50 zł

01:00

+ 70 zł

20:15
*

+ 120 zł

04:45 23:00
*

+ 90 zł
____ 02:45

+ 40 zł

23:45
*

+ 100 zł

03:15

+ 20 zł

01:00

+ 80 zł

04:30 21:45
*

+ 100 zł

00:15

+ 80 zł

03:15

+ 20 zł
____

Praga (2 noclegi) ____ 05:15 ____ 03:00

+ 30 zł

05:45 02:15

+ 50 zł

03:00

+ 30 zł

04:45 02:15

+ 50 zł

04:00 00:45

+ 70 zł

02:15

+ 30 zł

05:30

+ 60 zł

20:45
*

+ 120 zł
____ 23:45

*
+ 90 zł

06:00 01:00

+ 70 zł

03:30

+ 80 zł

04:45 23:00
*

+ 90 zł

05:45 02:45

+ 40 zł

23:45
*

+ 100 zł

03:15

+ 20 zł

01:00

+ 80 zł

04:30 21:45
*

+ 100 zł

07:30 04:30 ____

Londyn 
Paryż

Paryż + Zamki nad Loarą

____ 09:45

+ 50 zł

16:00 10:00

+ 30 zł
____ 09:15

+ 50 zł

10:00

+ 30 zł

11:45 09:15

+ 50 zł

11:00 07:45

+ 70 zł

09:00

+ 30 zł

12:45

+ 60 zł

03:45

+ 120 zł
____ 06:30

+ 90 zł

13:00 07:45

+ 70 zł

10:45

+ 80 zł

10:00

+ 40 zł

06:00

+ 90 zł

12:45 09:45

+ 40 zł

06:15

+ 100 zł

10:15

+ 20 zł

07:45

+ 80 zł

10:15

+ 30 zł

04:30

+ 100 zł

14:45 11:30 16:45

Costa Brava + Laz. Wyb.
 Włochy (Rzym)

Włochy (Neapol)

____ 12:15 ____ 10:00

+ 30 zł

12:45 09:15

+ 50 zł

10:00

+ 30 zł

09:45

+ 30 zł

09:15

+ 50 zł

11:00 07:45

+ 70 zł

09:00

+ 30 zł

04:30

+ 100 zł

03:45

+ 120 zł
____ 06:30

+ 90 zł

08:15

+ 50 zł

07:45

+ 70 zł

02:30

+ 120 zł

11:45 06:00

+ 90 zł
____ 09:45

+ 40 zł

06:15

+ 100 zł

10:15

+ 20 zł

07:45

+ 80 zł

11:30 04:30

+ 100 zł

06:30

+ 80 zł

10:15

+ 20 zł
____

Kijów + Czarnobyl ____ 09:45

+ 50 zł
____ 11:45 ____ 09:15

+ 50 zł

10:00

+ 30 zł

09:45

+ 30 zł

09:15

+ 50 zł

11:00 07:45

+ 70 zł

12:45 04:30

+ 100 zł

03:45

+ 120 zł
____ 06:30

+ 90 zł

08:15

+ 50 zł

07:45

+ 70 zł

02:30

+ 120 zł

10:00

+ 40 zł

06:00

+ 90 zł
____ 09:45

+ 40 zł

15:00 10:15

+ 20 zł

14:00 10:15

+ 30 zł

04:30

+ 100 zł

06:30

+ 80 zł

10:15

+ 20 zł
____

Petersburg (promem)
20:30 08:45

+ 50 zł
____ 09:00

+ 30 zł
____ 11:30 10:30 08:45

+ 30 zł

08:15

+ 50 zł

10:00 12:45

+ 70 zł

08:15

+ 30 zł

03:30

+ 100 zł

12:00

+ 90 zł

18:45 14:00 07:15

+ 50 zł

13:00 12:15

+ 80 zł

09:00

+ 40 zł

14:15

+ 50 zł
____ 08:45

+ 40 zł

05:15

+ 100 zł

10:15 06:45

+ 80 zł

09:15

+ 30 zł

17:00 05:45

+ 80 zł

09:00

+ 20 zł
____

Sztokholm (promem)
Helsinki (promem)

01:30
**

13:45

+ 50 zł
____ 14:00

+ 30 zł
____ 16:30 15:30 13:45

+ 30 zł

13:15

+ 50 zł

15:00 18:00

+ 70 zł

13:15

+ 30 zł

08:30

+ 100 zł

17:15

+ 90 zł

23:45 19:00 12:15

+ 50 zł

18:00 17:30

+ 80 zł

14:00

+ 40 zł

19:30

+ 50 zł
____ 13:45

+ 40 zł

10:15

+ 100 zł

15:15 11:45

+ 80 zł

14:15

+ 30 zł

22:15 10:45

+ 80 zł

14:00

+ 20 zł
____

Dania + Szwecja
Oslo (promem)

____ 14:45

+ 50 zł

20:45 15:00

+ 30 zł
____ 14:15

+ 50 zł

15:00

+ 30 zł

16:45 14:15

+ 50 zł

16:00 12:15

+ 70 zł

14:15

+ 30 zł

17:15

+ 60 zł

08:00

+ 120 zł
____ 11:30

+ 90 zł

18:00 12:45

+ 70 zł

15:00

+ 80 zł

15:00

+ 40 zł

10:30

+ 90 zł

17:45 14:45

+ 40 zł

11:15

+ 100 zł

15:15

+ 20 zł

12:45

+ 80 zł

15:15

+ 30 zł

08:45

+ 100 zł

19:30 16:30 ____

Bałkany
Chorwacja

Włochy (Asyż + Rzym)
Włochy (Toskania)

Włochy (Mediolan)

____ 17:15 ____ 15:00

+ 30 zł

17:45 14:15

+ 50 zł

15:00

+ 30 zł

14:45

+ 30 zł

14:15

+ 50 zł

16:00 12:15

+ 70 zł

14:15

+ 30 zł

09:15

+ 100 zł

08:00

+ 120 zł
____ 11:30

+ 90 zł

13:15

+ 50 zł

12:45

+ 70 zł

07:00

+ 120 zł

16:45 10:30

+ 90 zł
____ 14:45

+ 40 zł

11:15

+ 100 zł

15:15

+ 20 zł

12:45

+ 80 zł

16:30 08:45

+ 100 zł

11:30

+ 80 zł

15:15

+ 20 zł
____

Rumunia ____ 17:45

+ 50 zł
____ 19:45 ____ 17:15

+ 50 zł

18:00

+ 30 zł

17:45

+ 30 zł

17:15

+ 50 zł

19:00 15:15

+ 70 zł

20:45 12:30

+ 100 zł

11:30

+ 120 zł
____ 14:45

+ 90 zł

16:30

+ 50 zł

15:45

+ 70 zł

10:30

+ 120 zł

18:00

+ 40 zł

13:30

+ 90 zł
____ 17:45

+ 40 zł

17:45

+ 80 zł

18:15

+ 20 zł

19:15

+ 50 zł

18:15

+ 30 zł

11:45

+ 100 zł

14:45

+ 80 zł

18:15

+ 20 zł
____

Słowenia
Włochy (Padwa)

____ 20:15 ____ 18:00

+ 30 zł

20:45 17:15

+ 50 zł

18:00

+ 30 zł

17:45

+ 30 zł

17:15

+ 50 zł

19:00 15:15

+ 70 zł

17:15

+ 30 zł

12:30

+ 100 zł

11:30

+ 120 zł
____ 14:45

+ 90 zł

16:30

+ 50 zł

15:45

+ 70 zł

10:30

+ 120 zł

19:45 13:30

+ 90 zł
____ 17:45

+ 40 zł

14:15

+ 100 zł

18:15

+ 20 zł

15:45

+ 80 zł

19:30 11:45

+ 100 zł

14:45

+ 80 zł

18:15

+ 20 zł
____

 Amsterdam +  Bruksela
Bawaria

Szwajcaria

____ 17:45

+ 50 zł

23:45 18:00

+ 30 zł
____ 17:15

+ 50 zł

18:00

+ 30 zł

19:45 17:15

+ 50 zł

19:00 15:15

+ 70 zł

17:15

+ 30 zł

20:15

+ 60 zł

11:30

+ 120 zł
____ 14:45

+ 90 zł

21:00 15:45

+ 70 zł

18:00

+ 80 zł

18:00

+ 40 zł

13:30

+ 90 zł

20:45 17:45

+ 40 zł

14:15

+ 100 zł

18:15

+ 20 zł

15:45

+ 80 zł

18:15

+ 30 zł

11:45

+ 100 zł

22:30 19:30 ____

Smoleńsk + Katyń
04:00

**
17:45

+ 50 zł
____ 18:00

+ 30 zł
____ 20:15 19:30 18:00

+ 30 zł

17:15

+ 50 zł

19:00 20:30

+ 70 zł

17:15

+ 30 zł

12:30

+ 100 zł

19:45

+ 90 zł

2:30
**

22:45 16:45

+ 50 zł

21:45 20:15

+ 80 zł

18:00

+ 40 zł

22:00

+ 50 zł
____ 17:45

+ 40 zł

14:15

+ 100 zł

19:15 15:45

+ 80 zł

18:15

+ 30 zł

00:45
**

15:00

+ 80 zł

18:15

+ 20 zł
____

Kazimierz + Sandomierz ____ 05:45

+ 50 zł
____ 07:45 ____ 05:15

+ 50 zł

06:00

+ 30 zł

05:45

+ 30 zł

05:15

+ 50 zł

07:00 ____ 08:45 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 06:00

+ 40 zł
____ ____ 05:45

+ 40 zł
____ 06:15

+ 20 zł
____ 06:15

+ 30 zł
____ ____ 06:15

+ 20 zł
____

Warszawa ____ 05:45

+ 50 zł
____ ____ ____ 08:15 07:30 05:45

+ 30 zł

05:15

+ 50 zł

07:00 ____ 05:15

+ 30 zł
____ ____ ____ ____ ____ 09:45 ____ 06:00

+ 40 zł
____ ____ 05:45

+ 40 zł
____ 07:15 ____ 06:15

+ 30 zł
____ ____ 06:15

+ 20 zł
____
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www.indexpolska.com.pl32

Bezpiecznie przez świat!

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

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


