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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.

BIURO PODRÓŻY INDEX 
ul. Stawowa 5/7, 40-095 Katowice, tel. 32 781 83 41, 570 707 107, 795 499 687, 574 070 780
seniorzy@indexpolska.com.pl, www.indexpolska.com.pl

NASZE ATUTY:

l	 doświadczony i kompetentny zespół pracowników
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

MOCNE STRONY OFERTY:

l	 dogodne tempo zwiedzania!
l	 ceny na kieszeń każdego seniora!
l	 codziennie czas wolny na odpoczynek! 
l	 opieka pilota przez cały czas trwania wycieczki!
l	 imprezy zgodne z wymogami sanitarnymi!
l	 wycieczki bez nocnych przejazdów!
l	 UPOMINEK dla każdego uczestnika wycieczki!
l	 możliwość oprowadzania z zestawem 
       słuchawkowym AUDIO GUIDE!

WAŻNE INFORMACJE: 

UWAGI: 
Oferta skierowana dla zorganizowanych grup senio-
ralnych, zrzeszonych w różnego rodzaju Kołach, Uni-
wersytetach Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniach itp. 
oraz grup znajomych.

REZERWACJI WYCIECZKI można dokonać telefo-
nicznie lub drogą mailową. Przygotowanie oferty 
wycieczki jest bezpłatne i niezobowiązujące. Na 
życzenie możemy zaprezentować ofertę u Państwa 
w siedzibie lub w naszym biurze. 

PROGRAMY IMPREZ są programami ramowymi. 
Każdą ofertę możemy zmodyfikować na życzenie za-
mawiającego. Poza podstawową ofertą proponuje-
my dodatkowe usługi, takie jak: wieczorki integracyj-
ne, degustacje lokalnych specjałów czy dodatkowe 
posiłki. W wyjątkowych przypadkach w trakcie trwa-
nia wycieczki program może ulec zmianie, a decyzje 
o kolejności zwiedzania podejmuje pilot. 

ZAKWATEROWANIE dopasowujemy do potrzeb 
uczestników. Standardem są pokoje 2, 3 – os. z ła-
zienkami. 

CENY IMPREZ TURYSTYCZNYCH kalkulowane są 
dla grup 55, 45 i 30 osobowych z Katowic i okolic. Na 
życzenie dokonujemy przeliczenia ceny dla mniejszej 
liczby uczestników lub wyjazdu z innych miejsc niż 
kalkulowane. Ceny nie zawierają biletów wstępu, 
które na prośbę klienta możemy doliczyć do ceny 
imprezy.  

UBEZPIECZENIE: Uczestnicy imprez zagranicznych 
ubezpieczeni są od kosztów leczenia i następstw 
nieszczęśliwych wypadków, na podstawie umowy 
generalnej z firmą ubezpieczeniową Signal Iduna 
(suma ubezpieczenia – KL 10 000 EUR, NNW 7 000 zł, 
KR 6 000 EUR, bagaż 800 zł). Za dopłatą istnieje moż-
liwość zwiększenia zakresu ubezpieczenia do sumy 
ubezpieczenia wyższej niż ubezpieczenie podstawo-
we lub rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o koszty 
leczenia chorób przewlekłych. 

DOKUMENTY UCZESTNIKÓW NA WYCIECZCE: 
W przypadku wyjazdu na wycieczkę zagraniczną 
każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania przy 
sobie odpowiedniego dokumentu podróży, na pod-
stawie którego może przekroczyć granicę. Dla oby-
wateli UE w obrębie strefy Schengen jest to ważny 
paszport lub dowód osobisty. Jeśli kraj docelowy lub 
kraje tranzytowe leżące poza UE - niezbędny będzie 
paszport ważny co najmniej 90 dni od daty powrotu, 
w niektórych przypadkach również wiza (np. Biało-
ruś, Rosja). Aktualne informacje należy sprawdzić 
przed wyjazdem na stronie Ministerstwa Spraw Za-
granicznych, lub w biurze INDEX.  
 
ŁĄCZENIE GRUP: Jeżeli mają Państwo małą grupę, 
a chcą jechać na wycieczkę w niskiej cenie, propo-
nujemy połączenie z inną grupą w podobnym prze-
dziale wiekowym. 

CENY BILETÓW WSTĘPU są cenami orientacyjnymi 
i mogą one ulec zmianie niezależnie od Biura, dla-
tego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie 
ewentualnych podwyżek cen biletów.

Przygotujemy bezpłatną ofertę
wyjazdu wg Twoich potrzeb!

Masz pomysł na wycieczkę?

PEŁNA OFERTA WYJAZDÓW NA STRONIE
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JEZIORO BODEŃSKIE Austria – Lichtenstein 
– Niemcy – Szwajcaria
LITWA Wilno – Troki
NIEMCY Berlin – Poczdam
NIEMCY Szwajcaria Saksońska: Koenigstein – Drezno
NIEMCY Góry Harzu: 
Quedlinburg – Wernigerode – Gernrode
NIEMCY Bawaria: 
Monachium – Zamek Neuschwanstein
NIEMCY Turyngia: Erfurt – Weimar
SŁOWACJA Orawa i Tatry Niskie
SŁOWENIA Jaskinia Postojna – Piran – Ljubliana
SŁOWENIA – CHORWACJA
UKRAINA Lwów
LWÓW I PODOLE Szlakiem Sienkiewicza
WĘGRY Eger – Miszkolc
WĘGRY Budapeszt – Szentendre
WĘGRY Tokaj – Balaton – Heviz – Budapeszt
WŁOCHY Wenecja – Asyż – Rzym – Watykan
WŁOCHY Toskania: 
Werona – Lukka – San Gimignano – Florencja

WYCIECZKI PROMOWE

Świnoujście – Kopenhaga – Szczecin
Ryga – Sztokholm –Turku – Helsinki
Petersburg i kraje bałtyckie

WYCIECZKI SAMOLOTOWE

Londyn
Rzym
Paryż
Lizbona

WYCIECZKI SAKRALNE

ŚLĄSK Żarki – Leśniów – Częstochowa – Piekary Śląskie
ŚLĄSK Mikołów – Kaplicówka w Skoczowie – Pierściec
ŚLĄSK Turza Śląska – Opactwo Cystersów w Rudach
MAŁOPOLSKA Miechów – Łagiewniki
MAŁOPOLSKA Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska
MAŁOPOLSKA Zakopane – Ludźmierz
Kraków Bielany i Tyniec – Kameduli i Benedyktyni
Licheń – Kazimierz Biskupi – Kalisz
Kalwaria Pacławska
CHORWACJA – BOŚNIA I HERCEGOWINA
Medjugorie – Plitwickie Jeziora – Split
NADDUNAJSKIE SANKTUARIA MARYJNE
Melk – Mariazell - Wiedeń
FRANCJA La Salette - Lourdes
WŁOCHY Watykan - San Giovanii Rotondo - Monoppello
WŁOCHY 
Padwa – Bolonia – Ravenna – Loreto – Ankona
IZRAEL

WCZASY KRAJOZNAWCZO–POBYTOWE

KASZUBY
BIESZCZADY
SUWALSZCZYZNA

WCZASY POBYTOWE

Międzyzdroje
Mrzeżyno
ALBANIA - Durres
BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg
CZARNOGÓRA - Ulcinj
WŁOCHY - Rimini
MACEDONIA PÓŁNOCNA - Ochryd
CHORWACJA - RIWIERA MAKARSKA
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WARSZAWA
ZAKOPANE
KRAKÓW
ŁÓDŹ
ŁAŃCUT
ZALIPIE ‒ WIERZCHOSŁAWICE
ZAMEK KSIĄŻ ‒ PALMIARNIA
SANDOMIERZ
GLIWICE
PIENINY
NIEPOŁOMICE ‒ NOWY WIŚNICZ
DUŻA PĘTLA BESKIDZKA
RUDY RACIBORSKIE
KOPALNIA SOLI W WIELICZCE
ZAMKI I PAŁACE ŚLĄSKA
GÓRA ŚW. ANNY ‒ OPOLE
KLASZTOR KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ
SZLAK LITERACKI
KUROZWĘKI ‒ SZYDŁÓW
WINNICA W CHYBIU
BASENY TERMALNE
JARMARK BOŻONARODZENIOWY
KULIGI LETNIE I ZIMOWE
WIOSNA ‒ ACH TO TY!
ŚLĄSK. SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI
Tarnowskie Góry ‒ Gliwice
ŚLĄSK. SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI
Katowice ‒ Nikiszowiec ‒ Giszowiec
ŚLĄSK. SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI
Pszczyna ‒ Tychy
BESKID MAŁY: Groń Jana Pawła II
TATRY: Rusinowa Polana 
Ojcowski Park Narodowy
SŁOWACJA Zamek Orawski 
‒ rejs statkiem po Jez. Orawskim
SŁOWACJA Ścieżka Koronami Drzew 
‒ Jaskinia Bielańska
CZECHY Jaskinia Punkevni ‒ Pałac w Lysicach
CZECHY Ołomuniec
NIEMCY Drezno
AUSTRIA Wiedeń

WYCIECZKI WIELODNIOWE

ZIEMIA KŁODZKA
SANDOMIERZ ‒ KAZIMIERZ DOLNY ‒ PUŁAWY
TORUŃ ‒ CHEŁMNO ‒ BYDGOSZCZ
WARSZAWA
PODLASIE
ROZTOCZE I ZAMOŚĆ
TRÓJMIASTO
KANAŁ ELBLĄSKI
UZDROWISKA BESKIDU SĄDECKIEGO
PARK MUŻAKOWSKI
MAZOWSZE
MAZURY
PEREŁKI DOLNEGO ŚLĄSKA
UZDROWISKA DOLNEGO ŚLĄSKA
BIESZCZADY
ŁOWICZ ‒ NIEBORÓW
SZLAK WINA I MIODU
SZLAK PIASTOWSKI
WARMIA
SZLAK ZAMKÓW KRZYŻACKICH
AUSTRIA Wiedeń ‒ Morawy
AUSTRIA Salzburg i jeziora alpejskie
BIAŁORUŚ Grodno ‒ Nowogródek ‒ Brześć
CZECHY Morawy: Kromeriż ‒ Lednice ‒ Valtice
CZECHY Praga ‒ Karlowe Wary 
HOLANDIA Amsterdam – Haga – Rotterdam
FRANCJA – WŁOCHY – HISZPANIA
FRANCJA Szampania: Zamki nad Loarą – Paryż
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Warszawa, piastująca od ponad czterech stu-
leci godność stolicy - jest największym mia-
stem w Polsce, centrum wydarzeń gospodar-
czych, politycznych i kulturalnych. Symbolem 
miasta jest widniejąca w jej herbie Syrenka. 
Warszawa to tętniąca życiem metropolia i jed-
nocześnie miasto o niepowtarzalnej historii. 
Miasto, w którym dużą część zajmują tereny 
zielone, a zarazem miasto kultury – na każdy 
gust i każdą kieszeń.

Zakopane to miasto uważane niegdyś za 
pępek świata i zimową stolicę Polski. Znane 
jest z unikatowej gwary, pięknych tradycji 
góralskich i bogatej historii polskiej kultu-
ry. Od XIX w. Zakopane odwiedzało wiele 
znanych indywidualności i wybitnych osób 
znanych dla polskiej nauki i kultury. Pod-
czas spaceru poczujemy oddech historii 
związanej z wielkimi rodami góralskimi.

Kraków jest najczęściej odwiedzanym 
przez turystów miastem w Polsce. Popular-
ność zawdzięcza swojemu niepowtarzalne-
mu klimatowi oraz doskonale zachowanym 
zabytkom. Oprócz najważniejszych histo-
rycznych miejsc, takich jak Zamek Królew-
ski czy Wawel, w dawnej stolicy Polski moż-
na odnaleźć wiele urokliwych zakątków. 
Wszystko to sprawia, że do Krakowa chce 
się wracać wielokrotnie i za każdym razem 
odkrywać go na nowo. 

Wyjazd w godzinach porannych. Przyjazd do Warszawy. 
Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, które 
pomaga zrozumieć współczesną Warszawę. Obiekt ma 
charakter interaktywnego muzeum upamiętniającego 
akcję zbrojeniową podziemia podczas II wojny światowej.  
Przejcie na Stare Miasto - wyjątkowe miejsce, które zostało 
wpisane na listę UNESCO. Zobaczymy m.in. Plac Zamkowy, 
Kolumna Zygmunta – uznawana za symbol Warszawy, Za-
mek Królewski - dawna rezydencja władców Polski i siedzi-
ba Sejmu. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Zakopanego. 
Zwiedzanie Chaty Sabały, w której urodził się przedstawiciel 
słynnego rodu góralskiego, Jan Krzeptowski Sabała. W chacie 
wysłuchamy opowieści potomków Krzeptowskich z życia gó-
rala, kiedy był myśliwym, gawędziarzem i towarzyszem gór-
skich wędrówek Tytusa Chałubińskiego. Chata pełni dzisiaj 
rolę muzeum rodzinnego. Przejście do Sanktuarium Naro-
dowego Matki Bożej Fatimskiej, które powstało jako wotum 
dziękczynne za uratowanie życia Jana Pawła II po zamachu 
w Rzymie. W Parku Fatimskim znajduje się papieski ołtarz, 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Krakowa. 
Przejście na Wzgórze Wawelskie. Zwiedzanie Zamku Królew-
skiego  - renesansowa budowla z arkadowym dziedzińcem 
budowana z wielkim rozmachem, a dzięki zastosowaniu 
sztuki antycznej w detalach architektonicznych w XVI w., 
spowodowała przełom w architekturze na ziemiach Polski. 
Wtedy też zamek był głównym miejscem posiedzeń sejmu 
i senatu. Zwiedzanie reprezentacyjnych komnat królewskich 
z arrasami króla Zygmunta Augusta, portretami monarchów, 
obrazami mistrzów włoskich i holenderskich oraz renesan-

ście – jedna z najbardziej znanych i reprezentacyjnych ulic 
w historycznej części Warszawy. Nazwa ulicy pochodzi od 
Krakowa, dawnej stolicy Polski, do którego prowadził trakt; 
Pałac Prezydencki – jedna z rezydencji prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej; Grób Nieznanego Żołnierza – powstał 
dla oddania hołdu wszystkim, którzy poświęcili swoje życie 
za ojczyznę. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wie-
czornych. 

Stwosza, Pałac Stadnickich – zabytkowy pałac miejski. Metą 
spaceru będzie Rynek Główny z Kościołem Mariackim. Dla 
chętnych zwiedzanie Kościoła Mariackiego z ołtarzem Za-
śnięcia Najświętszej Marii Panny dłuta Wita Stwosza. Ołtarz 
należy do najwybitniejszych dzieł sztuki rzeźbiarskiej epo-
ki gotyku. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we 
własnym zakresie. Ponadto zobaczymy Sukiennice – symbol 
Rynku Głównego Krakowa. Powrót na miejsce zbiórki w go-
dzinach wieczornych. 

własnym zakresie. Dalsze zwiedzanie Warszawy: Pomnik 
Małego Powstańca – rzeźba wykonana przez polskiego 
artystę Jerzego Jarnuszkiewicza na konkurs Ministerstwa 
Kultury, które chciało upamiętnić Powstanie Warszawskie; 
Barbakan – wzniesiony na przejściu ze Starego do Nowego 
Miasta, wraz z Bramą Łazienną i  Basztą Prochową tworzy 
tzw. Bramę Zakroczymską. Przejście na Rynek Starego 
Miasta – niegdyś główny plac Warszawy, Warszawska Sy-
renka – niezaprzeczalny symbol Warszawy, Katedra św. 
Jana Chrzciciela, Trakt Królewski, Krakowskie Przedmie-

przy którym Jan Paweł II odprawił mszę świętą pod Krokwią 
podczas drugiej pielgrzymki do Polski. Przejazd na Pęksowy 
Brzyzek – zabytkową nekropolię, na której spoczęło wiele 
osób zasłużonych dla rozwoju Zakopanego. Czas wolny na 
odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Przejazd 
do Kaplicy na Jaszczurówce - przykład stylu zakopiańskiego, 
który stworzył Stanisław Witkiewicz. Na uwagę zasługuje 
ołtarz główny, przypominający góralską chatę. Wnętrze zdo-
bią witraże wykonane przez Witkiewicza. Powrót na miejsce 
zbiórki w godzinach wieczornych.

sowymi meblami. Przejście do Katedry Królewskiej, w której 
jako pierwszy koronował się Wł. Łokietek. Odtąd w Katedrze 
miały miejsce najważniejsze ceremonie państwowe. Kate-
dra Wawelska to także miejsce pochówku polskich królów 
– zwiedzanie Katedry z Grobami Królewskimi. Czas wolny 
na zakupy i spacer po Wzgórzu Wawelskim. Przejście na 
Rynek Główny. Podczas spaceru Drogą Królewską zobaczy-
my najważniejsze budowle Krakowa: kościół św. Wojciecha, 
w którym wg legendy kazania miał głosić św. Wojciech, plac 
św. Marii Magdaleny z pomnikiem Piotra Skargi, dom Wita 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 25 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os.  

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 15 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 30 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os. 

WARSZAWA 

ZAKOPANE

KRAKÓW

od 98 zł

od 70 zł

od 54 zł

od 88 zł

od 63 zł

od 49 zł

od 142 zł

od 103 zł

od 76 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 55 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Łódź to miasto rewolucji przemysłowej. Dyna-
miczny rozwój tej niegdyś niewielkiej osady 
zaczął się w XIX w. kiedy to wynalazki spod 
znaku pary i elektryczności zrewolucjonizo-
wały światową gospodarkę, zmieniając wy-
gląd miast i sposób życia ludzi. Dziś Łódź jest 
trzecim co do wielkości miastem. Niegdyś ko-
jarzona wyłącznie z fabrykami, dziś należy do 
większych ośrodków akademickich oraz kul-
turalnych. Na turystów czeka wiele ciekawych 
atrakcji. Odkryj je z nami!

Zamek jest najchętniej odwiedzanym miej-
scem w Łańcucie. Uznawany jest za jedną 
z najpiękniejszych rezydencji arystokratycz-
nych w Polsce. Bogato wyposażone wnętrza 
zachwycą każdego odwiedzającego. Zamek 
otacza malowniczy park z klimatycznymi 
alejkami.

Zalipie to niepowtarzalna wieś na Powiślu 
Dąbrowskim, gdzie od kilku pokoleń pielę-
gnuje się zwyczaj malowania domów i ich 
wnętrz w oryginalne roślinne wzory. To uni-
kalne zdobnictwo znane już było w XVIII w. 
kiedy chaty malowano wapnem, aby upięk-
szyć je i rozjaśnić. Chaty w Zalipiu należą do 
30 najpiękniejszych miejsc w Europie. 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do  Łodzi. 
Zwiedzanie Manufaktury – kompleksu fabrycznego 
Izraela Poznańskiego, który na początku XXI w. został 
przekształcony w wielofunkcyjny obiekt handlowo – 
rozrywkowy. Zwiedzanie Pałacu Poznańskiego zwanego 
„łódzkim Luwrem”. Jest wyrazem zamożności przemy-
słowca, obiektem pełnym eklektycznego architektonicz-
nego przepychu i zarazem jednym z najbardziej repre-
zentacyjnych zabytków Łodzi. Obecnie siedziba Muzeum 
Miasta Łodzi, które posiada bogate zbiory zaprezentowa-

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Łańcuta. Zwie-
dzanie zamku wzniesionego w XVII w., który uznawany jest 
za jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych 
w Polsce. Bogato wyposażone wnętrza: sypialnie, łazienki czy 
sala balowa zachwycą każdego odwiedzającego. W sąsiedz-
twie zamku oprócz zabudowań gospodarczych i pawilonów, 
znajduje się również Wozownia prezentująca niezwykle 
interesującą kolekcję pojazdów konnych. Przerwa na od-
poczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Przejście 
do Storczykarni, w której prezentowane są różne rodzaje 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Zalipia. 
Zwiedzanie Zagrody Felicji Curyłowej - zabytkowej chaty, 
która była własnością propagatorki sztuki ludowej i miej-
scowej malarki. W chacie można zobaczyć tradycyjny strój 
powiślański, własnoręcznie wykonany przez Felicję Curyło-
wą, a także liczne ozdoby z bibuły, wycinanki i malowanki 
na papierze. Wizyta w Domu Malarek, który poprzez miej-
scowe artystki podtrzymuje tradycję zalipiańskich malo-
wanek oraz promuje region w kraju i za granicą. Zobaczy-
my także Kościół w Zalipiu, który ma niecodzienny wystrój 

– kompleksu klasycystycznych budynków fabryki Ludwi-
ka Geyera znajdujących się przy ulicy Piotrkowskiej 282 
w Łodzi, obecnie siedziba Centralnego Muzeum Włókien-
nictwa. Jest jednym z najstarszych w Polsce zabytków 
przemysłowej architektury, kilka lat temu wpisany na listę 
pomników historii. Powrót na miejsce zbiórki w godzi-
nach wieczornych. 

ne w zabytkowych wnętrzach pałacowych. Przejście Ulicą 
Piotrkowską, najdłuższą ulicą handlową w Polsce, przy 
której umiejscowionych jest ponad 100 restauracji, pu-
bów, klubów oraz dyskoteki, a także odnowione kamie-
nice, w których swoje siedziby mają banki, sklepy, galerie 
sztuki i kino. Ulica Piotrkowska to swego rodzaju „Galeria 
Wielkich Łodzian”:  Ławeczka Tuwima, Fortepian Rubin-
steina, Kufer Reymonta, Twórcy Łodzi Przemysłowej, Fotel 
Jaracza, Pomnik Lampiarza. Czas na odpoczynek i posiłek 
- płatny we własnym zakresie. Zwiedzanie Białej Fabryki 

storczyków, m.in. storczyki naziemne, rosnące na skałach 
i nadrzewne. Dzisiejsza Storczykarnia to dawna Palmiarnia 
rodziny Potockich z XIX w., na zlecenie których wiedeńska 
firma Griedl wybudowała Palmiarnię, gdzie gromadzono 
rośliny z innych kontynentów. Indywidualny spacer po parku 
z klimatycznymi alejkami. Następnie zwiedzanie Synagogi  
z XVIII w., sfinansowanej przez Stanisława Lubomirskiego – 
protektora Żydów w Łańcucie. Bożnica jest jednym z najcen-
niejszych zabytków żydowskiej architektury sakralnej w Pol-
sce. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

składający się z kompozycji kwiatowych wykonanych pod 
kierunkiem Felicji Curyłowej. Podczas wycieczki weźmie-
my udział w pokazie produkcji blachorzy, czyli procesu 
powstawania tradycyjnego chleba i placków na blasze, wg 
starych receptur przy użyciu tradycyjnych narzędzi. Czas 
wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym za-
kresie. Przejazd do Wierzchosławic. Zwiedzanie Muzeum 
Wincentego Witosa, który stanowi przykład budownictwa 
wiejskiego podtarnowskiej wsi. Powrót na miejsce zbiórki 
w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 40 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os.  

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki
 
OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 35 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 25 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os. 

ŁÓDŹ

ŁAŃCUT

ZALIPIE – WIERZCHOSŁAWICE 

od 77 zł

od 89 zł

od 74 zł

od 69 zł

od 79 zł

od 66 zł

od 111 zł

od 129 zł

od 106 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 55 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Zamek Książ to jeden z największych zamków 
zarówno w Polsce, jak i w Europie. Na jego wy-
jątkowość wpływa między innymi niezwykłe 
położenie – zbudowany został na urwistym 
cyplu skalnym na wysokości 395 m n.p.m., 
otoczony kotliną porośniętą gęstym lasem. 
Zamek posiada ponad 400 pomieszczeń, łą-
cząc w sobie różne style architektoniczne. Nic 
więc dziwnego, że określany był niegdyś mia-
nem „Perły Śląska”.  Zamek Książ to również 
tajemnice z okresu II wojny światowej. Odkryj 
je z nami!

Sandomierz to urocze miasteczko zlokali-
zowane nad brzegiem Wisły. Ze względu 
na swoje położenie na 7 wzgórzach nazy-
wany jest Małym Rzymem. Urzeka architek-
turą, krajobrazami i przyrodą. Sława tego 
małego, niepozornego miasteczka wybu-
chła kilka lat temu za sprawą kręconego 
tam serialu ‘Ojciec Mateusz’. Od tego cza-
su Sandomierz przyciąga fanów produkcji 
z całej Polski! 

Położenie Gliwic na styku ważnych szlaków 
handlowych sprzyjało jego rozwojowi, dzię-
ki czemu bardzo szybko stały się ważnym 
i prężnym ośrodkiem handlu oraz rzemio-
sła. Rozwój przemysłu w XIX w. doprowa-
dził do powstania nowoczesnego i gęsto 
zaludnionego ośrodka miejskiego. Na po-
czątku XX w. powstała droga wodna z Kę-
dzierzyna do Gliwic o długości około 40 km, 
którą transportowano dobra wytwarzane 
na Górnym Śląsku.  

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do  Wałbrzy-
cha. Zwiedzanie Zamku Książ z przewodnikiem, podczas 
którego usłyszymy o dziejach zamku zarówno za czasów 
arystokratycznej rodziny von Hochberg, jak i w trakcie 
burzliwego okresu II wojny światowej. Trasa przebiega 
przez najpiękniejsze sale reprezentacyjne. Następnie tury-
ści poznają pomieszczenia zamkowe przebudowane przez 
nazistów w ramach realizowanego w Książu tajemniczego 
projektu hitlerowskich Niemiec pod kryptonimem „Riese” 
(„Olbrzym”). W dalszej części trasa prowadzi przez najstar-

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Sandomie-
rza. Zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej  ciągnącej 
się pod ośmioma kamienicami i rynkiem, trasy poprowa-
dzonej przez piwnice i składowiska sandomierskich kup-
ców. Następnie spacer z przewodnikiem po miasteczku 
śladami Ojca Mateusza: znany z serialu rynek z ratuszem, 
kawiarnia Kordegarda (na tarasie której często realizowa-
ne są zdjęcia), komisariat policji, Dom Długosza ze zbio-
rami Muzeum Diecezjalnego, Collegium Gostomianum, 
Bazylika Katedralna z XIV w. i Zamek Królewski. Punktem 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Gliwic. 
Wizyta w Palmiarni Miejskiej – egzotycznej oazie w cen-
trum przemysłowego miasta. Na terenie Palmiarni znaj-
duje się ponad 5 tysięcy gatunków egzotycznych roślin 
rozmieszczonych w pięciu pawilonach tematycznych. 
Zwiedzanie Zamku Piastowskiego, jednego z najstar-
szych obiektów w mieście. Gotycka budowla powstała 
w granicach murów obronnych miasta w XIV w. Dzisiej-
szy wygląd zawdzięcza przebudowie w XVI w. dokonanej 
przez Fryderyka Cetrycza – ówczesnego dzierżawcę mia-

na odpoczynek i posiłek - płatny we własnym zakresie. 
Zwiedzanie Palmiarni w Wałbrzychu, którą ostatni właści-
ciel Zamku Książ – Jan Henryk XV von Hochberg - ofiarował 
swojej żonie, pięknej Księżnej Daisy. Obecnie w palmiar-
ni rośnie ponad 250 gatunków roślin, a jej zwiedzanie to 
fascynująca podróż przez wszystkie kontynenty i strefy 
klimatyczne. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wie-
czornych. 

Wejście na Bramę Opatowską – panorama Sandomierza 
i okolic m.in. Gór Pieprzowych.
Wąwóz lessowy Królowej Jadwigi - półkilometrowy wą-
wóz, świadek wielu serialowych wydarzeń.
Kościół Św. Jakuba - najstarsza sakralna budowla zacho-
wana w Sandomierzu. 
Rejs Statkiem po Wiśle (tylko w sezonie kwiecień-paź-
dziernik).

Rejs na trasie: Marina Gliwice – Śluza Łabędy – Kanał 
Gliwicki w okolicy Huty Łabędy – Marina Gliwice. Czas 
trwania rejsu – ok. 1 godziny i 15 minut. Rejs odbędzie się 
w pięknych okolicznościach przyrody i w miłej żeglarskiej 
atmosferze. Do wyboru wariant muzyczno-biesiadny, tu-
rystyczny lub kulinarny. Powrót na miejsce zbiórki w go-
dzinach wieczornych.

szą średniowieczno-renesansową część zamku, w której 
mieszczą się takie sale jak: Hol Myśliwski wraz z Czarnym 
Dziedzińcem, Sala Rycerska czy Sala Konrada zwana kiedyś 
małą salą balową. Tarasy i ogrody Książa zostały stworzone 
w XVIII w. w stylu francuskim. Na pocz. XX w. Księżna Daisy 
przyczyniła się do ich dalszego upiększenia. Sprowadzeni 
przez nią brytyjscy ogrodnicy zaaranżowali park zamkowy 
w stylu angielskim, stylizując je na naturalne krajobrazy. 
Obecnie w Książu znajduje się aż 14 tarasów na różnych 
poziomach, które łącznie zajmują obszar ponad 2 ha. Czas 

obowiązkowym każdej wycieczki jest także Ucho Igielne, 
czyli jedna z dwóch, zachowanych furt miejskich. Czas 
wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym za-
kresie.  Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczor-
nych. 

ALTERNATYWNIE:
Wystawa „Świat Ojca Mateusza” - pieczołowicie odtworzo-
ne wnętrza z planu serialu oraz figury woskowe głównych 
bohaterów.

sta. W Zamku Piastowskim znajduje się dział archeologii 
i historii. Atrakcją są zbiory militariów, w tym dawna broń 
z Japonii. Spacer po starówce, gdzie zobaczymy m.in. dom, 
w którym mieszkał Oscar Toplowitz – twórca kremu Nivea, 
pasty do zębów w tubce i plastra opatrunkowego. Czas 
wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym za-
kresie. Wycieczkę zakończymy rejsem po Kanale Gliwckim, 
który przyciąga turystów z całej Europy. Kanał Gliwicki jest 
bowiem częścią europejskiej sieci dróg wodnych. Z Gliwic 
można dopłynąć do Paryża czy Amsterdamu. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 40 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os.  

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 40 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 45 zł/os. 
◦ rejs muzyczny – ok. 59 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os. 

ZAMEK KSIĄŻ – PALMIARNIA 

SANDOMIERZ
Śladami Ojca Mateusza

GLIWICE
Rejs po Kanale Gliwickim 

od 87 zł

od 90 zł

od 46 zł

od 78 zł

od 80 zł

od 42 zł

od 124 zł

od 129 zł

od 63 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 55 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Spisz, region absolutnie fantastyczny, oferują-
cy wszystko co może dać matka natura: góry, 
wodę i las, w które wkomponowane są cie-
kawe architektonicznie zabytki, pamiętające 
czasy wojen religijnych, konfliktów habsbur-
sko-węgierskich i batalii o granice polsko-cze-
chosłowackie. Dzisiaj te wpływy możemy zo-
baczyć przede wszystkim w folklorze, języku 
i kultywowanych od stuleci tradycjach. 

Niepołomice – historia tego miasta jest moc-
no związana z zamkiem. W czasach Piastów 
było to miejsce polowań krakowskich książąt 
i królów. Zamek myśliwski w Niepołomicach 
powstał w XIV w. za panowania Kazimierza 
Wielkiego. Nowy Wiśnicz to miasteczko 
z oryginalnymi zabytkami architektury taki-
mi jak: zamek, klasztor, ratusz oraz kościół 
parafialny z dzwonnicą, którą ufundował 
Stanisław Lubomirski.

Duża Pętla Beskidzka to autokarowa trasa 
turystyczna wokół Beskidu Śląskiego. Obej-
muje miejscowości Beskidu Śląskiego i Ży-
wieckiego o wysokich walorach rekreacyjno – 
wypoczynkowych. Przejazd pętlą gwarantuje 
wspaniałe widoki, ciekawe pamiątki historii 
i kultury beskidzkiej oraz pyszną regionalną 
kuchnię.

Wyjazd w godzinach porannych. Przyjazd do Dębna 
Podhalańskiego. Zwiedzanie Kościółka św. Michała Archa-
nioła znajdującego się na liście światowego dziedzictwa 
UNESCO. Jest jednym z najlepiej zachowanych kościołów 
drewnianych i znanych polskich zabytków w kraju i za gra-
nicą. Przejazd do Niedzicy. Zwiedzanie Zamku – średnio-
wiecznej warowni nad Jeziorem Czorsztyńskim. Według 
legendy warownia zamieszkiwana była przez Inków. Na 
terenie zamku kręcono sceny do filmów „Janosik”, „Zemsta”, 
„Wakacje z duchami”. Czas wolny na odpoczynek i posiłek 

Wyjazd w godzinach porannych. Przyjazd do Niepoło-
mic. Zwiedzanie Zamku Królewskiego w Niepołomicach 
– gotyckiego zamku wybudowanego za czasów króla 
Kazimierza Wielkiego, który spełniał jednocześnie rolę 
zamku obronnego, jak i bazy myśliwskiej dla króla, który 
stąd wyruszał na polowania do pobliskiej Puszczy Niepo-
łomickiej. Przez wieki niepołomicki zamek był wypoczyn-
kową rezydencją królewską nazywaną „drugim Wawelem”. 
Tutaj pracowali i bawili się królowie oraz książęta z dynastii 
Piastów, Jagiellonów i elekcyjni władcy Rzeczpospolitej 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Wisły zwanej 
Perłą Beskidów - najpopularniejsza miejscowość Beskidu Ślą-
skiego. Wizyta w Muzeum Beskidzkim, które przybliży nam 
historię oraz etnografię góralszczyzny Śląska Cieszyńskiego. 
Krótki spacer po mieście: pomnik dawnej Ślązaczki, Aleja 
Gwiazd, pomnik Małysza z czekolady. Czas wolny na odpo-
czynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Przejazd pod 
Skocznię narciarską im. A. Małysza w Wiśle Malince. Przejazd 
w kierunku Beskidzkiej Trójwsi, do której należy Istebna, Ja-
worzynka i Koniaków, gdzie znajduje się styk granicy czeskiej, 

Czorsztyńskie, Pieniny i Tatry. 
Rejs statkiem do Czorsztyna – rejs statkiem spod zamku 
w Niedzicy do zamku w Czorsztynie.
Wąwóz Homole - wąwóz o stromych ścianach w Małych 
Pieninach, dnem którego płynie potok Kamionka. Na koń-
cu wąwozu znajduje się Biblioteka, czyli tzw. Kamienne 
Księgi – efektowne skałki, z których słynie wąwóz. Jest to 
jedna z największych atrakcji przyrodniczych Pienin. 
Szczawnica – spacer po uzdrowisku z wizytą w pijalni wód 
leczniczych. Możliwość wjazdu na Palenicę.

po Nowym Wiśniczu: rynek z pomnikiem Stanisława Lu-
bomirskiego, dzięki któremu Nowy Wiśnicz uzyskał prawa 
miejskie, ratusz z pięknie zdobionym wejściem nawiązują-
cym wyglądem do zamku, figura św. Floriana powstała dla 
upamiętnienia założenia w mieście pierwszej Straży Pożar-
nej, pomnik Jana Matejki, który doczekał się w Nowym Wi-
śniczu swojego muzeum oraz kościół Wniebowzięcia NMP 
wzniesiony z fundacji Stanisława Lubomirskiego. Powrót 
na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

ALTERNATYWNIE
Muzeum Koronki w Koniakowie – zbiory heklowanych na 
szydełku wyrobów lokalnych koronczarek.
Przejście na Koczy Zamek lub Ochodzitą – niewielkie wznie-
sienia będące popularnymi punktami widokowymi. 
Rajcza z Sanktuarium Matki Boskiej Kazimierzowskiej, gdzie 
znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, po-
darowana przez króla Jana Kazimierza. 

– płatny we własnym zakresie. Następnie rejs widokowy po 
Jeziorze Czorsztyńskim. Podczas rejsu można podziwiać 
zabytki architektury z zamkami w Niedzicy i Czorsztynie 
oraz zaporę wodną. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach 
wieczornych. 

ALETRNATYWNIE
Zamek w Czorsztynie – zamek królewski z XIV w. w grani-
cach Pienińskiego Parku Narodowego. Z zamku rozpoście-
ra się przepiękna panorama na Zamek w Niedzicy, Jezioro 

Obojga Narodów. Spacer po Niepołomicach: rynek, przez 
który przebiega trakt łączący ze sobą dwa królewskie 
zamki – Wawel i zamek niepołomicki, fontanna przedsta-
wiająca córkę leśniczego (Justynę), która miała uratować 
Stefana Batorego podczas polowania przed turem, Kościół 
pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników zbudowany z cegły 
i kamienia, otoczony grubymi murami. Czas wolny na od-
poczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Przejazd 
do Nowego Wiśnicza. Zwiedzanie zamku w Nowym Wiśni-
czu, z którym związana jest legenda o „lotnikach”. Spacer 

słowackiej i polskiej, stąd pochodzi Jerzy Kukuczka, który roz-
sławił Polskę w świecie himalaizmu, tu „hekluje” się znane na 
cały świat koronki. Zwiedzanie Chaty Kawuloka w Istebnej, 
w którym zgromadzone są regionalne instrumenty muzycz-
ne oraz sprzęty domowego użytku wykonane przez Jana 
Kawuloka – gawędziarza i propagatora kultury beskidzkiej. 
Przejazd do Węgierskiej Górki tzw. Westerplatte Południa. 
Zwiedzanie Schronu Wędrowiec – jednego z pięciu istnieją-
cych schronów bojowych zlokalizowanych w okolicy. Powrót 
na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦  bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 35 zł/os. 
◦  rejs spod zamku w Niedzicy do Czorsztyna - ok. 7 zł/os.
◦  wjazd na Palenicę - ok. 16 zł (w dwie strony)
◦  zestaw słuchawkowy Audio Guide - 8 zł/os. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki
 
OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 36 zł/os.
 ◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 20 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os. 

PIENINY
Zamek w Niedzicy 
Rejs po Jeziorze Czorsztyńskim 

NIEPOŁOMICE – NOWY WIŚNICZ

DUŻA PĘTLA BESKIDZKA 

od 74 zł

od 60 zł

od 55 zł

od 66 zł

od 51 zł

od 49 zł

od 106 zł

od 85 zł

od 77 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 55 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Ziemia Raciborska, zwana Raciborszczyzną, 
jest najstarszą częścią Górnego Śląska. Kraina 
przez wieki była pod wpływem różnych eu-
ropejskich kultur od czeskiej, niemieckiej po 
morawską, śląską i polską. Wpływy te ukształ-
towały kulturę i bogactwo zabytków Raci-
borszczyzny obrazujące wielobarwną historię 
regionu.  

Historia Wieliczki nawiązuje do tradycji 
górniczej, kiedy już w XII w. Wieliczka była 
największym ośrodkiem warzelniczym 
w Małopolsce. O jej atrakcyjności świadczy 
fakt wpisania obiektu na prestiżową listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. W pobli-
skich Staniątkach, w zabytkowym obiekcie  
z XIII w., znajduje się najstarszy w Polsce 
żeński klasztor benedyktynek, należący do 
bezcennych zabytków o wyjątkowej warto-
ści dla polskiej kultury.

Śląsk bogaty jest w dwory, zamki i pałace 
należące niegdyś do przemysłowców czy 
szlacheckich rodów. Wznoszone budowle 
przeznaczone były na wypoczynek, pełni-
ły rolę zameczków myśliwskich, a jeszcze 
inne stanowiły wizytówkę szlacheckiego 
rodu. Wiele z zabytkowych obiektów zosta-
ło zrewitalizowanych, ale część z nich zo-
stała nadszarpnięta zębem czasu. Dworki, 
rycerskie zamki i pałace nazywane są dzi-
siaj perełkami śląskiej architektury. 

Wyjazd w godzinach porannych. Przyjazd do Rud Raci-
borskich. Zwiedzanie romańsko-gotyckiego opactwa 
z Sanktuarium Matki Bożej Pokornej, czyli Pocysterskiego 
Zespołu Klasztorno-Pałacowego. Historia powstania tego 
średniowiecznego Opactwa związana jest ze sprowadze-
niem Cystersów, którzy zajmowali się browarnictwem, 
bartnictwem oraz produkcją słomy i węgla. Zwiedzanie 
Sanktuarium Matki Bożej Pokornej – centrum życia za-
konnego, uznawane za najstarsze sanktuarium maryjne 
na Śląsku. W Sanktuarium znajdują się relikwie św. Wa-

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Wieliczki. 
Zwiedzanie Kopalni Soli Trasą Turystyczną. Podczas zwie-
dzania zobaczymy wykute w skałach komory, podziem-
ne jeziorka i wyjątkowe solne rzeźby. Panujący w kopalni 
mikroklimat dobroczynnie wpływa na drogi oddechowe, 
a zmysłom daje ukojenie i wyciszenie. Przerwa na odpo-
czynek i posiłek – płatny we własnym zakresie (pod po-
wierzchnią lub po wyjeździe - do ustalenia). Następnie 
zwiedzanie Zamku Żupnego, wpisanego na listę świato-
wego dziedzictwa UNESCO. Dzisiejsze muzeum mieści się 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Mosznej. 
Zwiedzanie zabytkowej rezydencji śląskiego rodu Tiele-
-Wincklerów – potentatów przemysłowych. Pałac czę-
ściowo został udostępniny do zwiedzania, a w kaplicy 
odbywają się koncerty muzyki kameralnej. Cechą charak-
terystyczną pałacu są liczne wieże i wieżyczki oraz przypa-
łacowy park z grobowcem Tiele-Wincklerów. Czas wolny 
na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. 
Przejazd do Rogowa Opolskiego. Wieś należała niegdyś 
do zakonu templariuszy, którzy w Rogowie mieli wybudo-

zdrowia. Główną atrakcją arboretum jest platforma wi-
dokowa, z której można podziwiać żywopłotowy labirynt 
oraz Zaczarowany Ogród z kolekcjami m.in. magnolii, ró-
żaneczników, wiśni japońskich i liliowców. Indywidualny 
spacer po parku. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach 
wieczornych. 

klasztorne przysmaki, a także ręcznie haftowane serwety 
i zdobione donice. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach 
wieczornych. 

ALTERNATYWNIE
Zwiedzanie Kopalni Szlakiem Pielgrzymkowym: najpięk-
niejsze kaplice i miejsca kultu religijnego, rzeźby i płasko-
rzeźby świętych wykute w soli kamiennej oraz słynna ka-
plica św. Kingi, wizyta w tężni solankowej. 

kultury. Dzisiaj w pałacu mieści się Sanktuarium św. Jacka 
z kaplicą w miejscu urodzenia św. Jacka. Sanktuarium do 
dzisiaj przyciąga licznych pielgrzymów i turystów przy-
bywających zwiedzić jeden z najpiękniejszych obiektów 
kultury Śląska Opolskiego. Powrót na miejsce zbiórki w go-
dzinach  wieczornych. 

lentego oraz św. Krzyża. Spacer po największym w Polsce 
parku krajobrazowym na terenie Cysterskich Kompozycji 
Krajobrazowych Rud Wielkich. Czas wolny na odpoczynek 
i posiłek - płatny we własnym zakresie. Przejazd do Raci-
borza. Zwiedzanie Zamku Piastowskiego zwanego perłą 
górnośląskiego gotyku oraz Muzeum z egipską mumią 
pochodzącą ze straożytnego Egiptu, która była przed-
miotem wielu badań. Przyjazd do Raciborza - Obory. 
Wizyta w Arboretum Bramy Morawskiej, gdzie znajduje 
się mini zoo, liczne ścieżki spacerowe oraz tzw. ścieżki 

w siedzibie dawnych zarządców kopalni soli. Na uwagę za-
sługuje kolekcja solniczek, wśród których można zobaczyć 
kilka eksponatów z czasów średniowiecza. Przejazd do Sta-
niątek. Zwiedzanie Opactwa Benedyktynek z sanktuarium 
i muzeum. W tym cichym i uroczym klasztorze na co dzień 
mieszka niespełna 12 sióstr. Kilka lat temu klasztor został 
wpisany na listę Pomników Historii. W klasztornym inwen-
tarzu znajdują się archiwalia muzyczne związane ze sztu-
ką śpiewu liturgicznego, kultywowaną od średniowiecza. 
Przy klasztorze znajduje się sklepik, gdzie można zakupić 

wać zamek połączony tunelami z zamkiem w Krapkowi-
cach.  Po śmierci ostatniego władcy von Haugwitz, zamek 
wraz z Rogowem należał do duńskiej linii rodu służąc im 
sporadycznie za letnią rezydencję. Krótkie zwiedzanie re-
nesansowego zamku z ciekawymi zbiorami graficznymi 
i kartograficznymi z dominacją map Śląska. Przejazd do 
Kamienia Śląskiego. Zwiedzanie Zamku, który z czasem 
przybrał formę pałacową. Początkowo właścicielem tych 
terenów, jak i zamku był słynny ród rycerski Odrowążów, 
a później rody szlacheckie. Rody te pełniły rolę mecenasów 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 25 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 8 zł/os. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 65 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 45 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os. 

RUDY RACIBORSKIE 
Arboretum Bramy Morawskiej 

KOPALNIA SOLI W WIELICZCE 

ZAMKI I PAŁACE ŚLĄSKA

od 49 zł

od 55 zł

od 58 zł

od 45 zł

od 49 zł

od 52 zł

od 68 zł

od 76 zł

od 82 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 55 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Góra św. Anny to święte miejsce Ślązaków, 
gdzie od setek lat czczona jest figurka św. Anny 
Samotrzeć, Babci Jezusa. Ważnym miejscem 
jest Pomnik Czynu Powstańczego oraz amfi-
teatr – zbudowany przez nazistów na miejscu 
dawnego kamieniołomu. Opole to centrum 
naukowe i kulturalne Śląska Opolskiego, gdzie 
można podziwiać ciekawe zabytki architektu-
ry, poznać historię Piastów i zajrzeć do miejsc 
związanych z artystami polskiej piosenki. 

Nazwa miejscowości Henryków pochodzi 
prawdopodobnie od Henryka Brodatego, 
który zaprosił do ówczesnej wsi cystersów 
z Lubiąża. Cystersi rozbudowali Opactwo 
istniejące do dnia dzisiejszego. Niemodlin 
pochodzi od imienia swojego pierwszego 
zasadźcy, Niemodlina. Dzisiaj miejscowość 
słynie z zamku książęcego, jednego z najpo-
tężniejszych zamków w Polsce. 

Malowniczy krajobraz, przyroda i cisza były 
zawsze natchnieniem dla pisarzy, poetów 
i artystów. Region Świętokrzyski od zawsze 
inspirował pisarzy do tworzenia najwybit-
niejszych polskich dzieł literatury. Szlak 
Literacki to także inspiracja do podróży śla-
dami polskich literatów. 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd na Górę św. 
Anny, która jest najwyższym wzniesieniem masywu cheł-
mskiego, gdzie 27 mln lat temu znajdował się wulkan. Na 
szczycie dawnego wulkanu znajduje się dzisiaj zabytkowy 
zespół klasztorno-kalwaryjski z Bazyliką i cudowną figurką 
św. Anny Samotrzeć. Poczas pobytu na Górze św. Anny 
zwiedzimy Sanktuarium z relikwiami św. Anny, a przez Raj-
ski Plac z zabytkowymi konfesjonałami przejdziemy pod 
Grotę Lurdzką. Na koniec odwiedzimy Amfiteatr z Pomni-

Wyjazd w godzinach porannych. Przyjazd do Henryko-
wa, gdzie znajduje się cysterskie opactwo z XIII w., które 
przyciąga swoimi wyjątkowymi wnętrzami. W kościele 
Wniebowzięcia NMP znajdują się dzieła sztuki sakralnej. 
Zwiedzanie Klasztoru Księgi Henrykowskiej – pocysterskie-
go zespołu klasztornego z kościołem Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny, który jest jedną z najpiękniejszych 
budowli barokowych na Śląsku. To miejsce, gdzie powstała 
Księga Henrykowska - zabytek piśmiennictwa polskiego. 
Kilka lat temu Księga Henrykowska została wpisana na listę 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Nagłowic. 
Zwiedzanie Muzeum Mikołaja Reja, mieszczącego się w za-
bytkowym dworku Walewskich z XVIII w. Placówka przedsta-
wia związki pisarza z Nagłowicami oraz jego dorobek pisar-
ski. Przejazd do Oblęgorka - letniej rezydencji Sienkiewicza, 
gdzie spędzał każdą wolną chwilę. Zwiedzanie Muzeum 
w dawnym pałacyku pisarza. To tutaj Sienkiewicz pracował 
nad powieścią „W pustyni i w puszczy”. W muzeum zapozna-
my się z biografią literata, zobaczymy portrety rodzinne oraz 
trofea myśliwskie podkreślające pasję Sienkiewicza. Przejazd 

zyczno-filmowej opowieści, w której nie zabraknie dyskusji 
o ewolucji estetyki prezentowanej podczas KFPP w Opo-
lu - od lat 60. do połowy lat 70. Warsztaty będą ponadto 
okazją do osobistych wspomnień uczestników, co stworzy 
możliwość integracji całej grupy. Na koniec rejs statkiem 
wycieczkowym „Opolanin” po Odrze. Na statku znajdują się 
dwa pokłady oraz bar z napojami i przekąskami. Powrót na 
miejsce zbiórki w godzinach  wieczornych. 

ALTERNATYWNIE 
Wojsławice – spacer po zabytkowym Arboretum, gdzie od 
200 lat można podziwiać bogate kolekcje egzotycznych 
roślin z różnych stron świata z dominacją różaneczników, 
liliowców i bukszpanów. 

Rezerwat Przyrody Kadzielnia – nieczynne wyrobisko ze znaj-
dującą się w środku Skałką Geologów. Na terenie Kadzielni 
znajdują się trzy jaskinie udostępnione do zwiedzania. 
Jaskinia Raj – jedna z najpiękniejszych jaskiń krasowych na 
terenie Polski. 
Ruiny Zamku w Chęcinach – ruiny zamku królewskiego  
z XIII/XIV.

kiem Czynu Powstańczego dłuta Xawerego Dunikowskie-
go. W czasie III Powstania Śląskiego w okolicach Góry św. 
Anny doszło do krwawej bitwy pomiędzy powstańcami 
a Freikorpsem, zakończonej zwycięstwem Niemców. Czas 
wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakre-
sie. Przejazd do Opola. Zwiedzanie Muzeum Polskiej Pio-
senki, gdzie słuchacze będą mieli okazję przypomnieć so-
bie przeboje ulubionych artystów, którzy występowali na 
opolskiej scenie. Wspomnienie będzie miało charakter mu-

pamięci świata UNESCO. Czas wolny na  odpoczynek i posi-
łek - płatny we własnym zakresie. Przejazd do Niemodlina. 
Zwiedzanie Zamku - dawnej rezydencji książąt opolskich 
i niemodlińskich. Największą atrakcją zamku jest imitacja 
Bursztynowej Komnaty nawiązująca do bursztynowego 
szlaku, przy którym znajduje się zamek. Niewątpliwie naj-
większym atutem zamku jest surowy klimat, gdzie można 
poczuć ducha średniowiecznych czasów.  W murach zam-
ku rozgrywały się sceny do filmu „Jasminum”. Powrót na 
miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

do Kielc. Spacer po mieście: Pałac Biskupów Krakowskich – 
polska rezydencja z epoki Wazów, Bazylika Katedralna – je-
den z najcenniejszych zabytków miasta, deptak Sienkiewicza 
z szeregiem zabytkowych budowli. Czas wolny na odpoczy-
nek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Powrót na miej-
sce zbiórki w godzinach wieczornych. 

ALTERNATYWNIE 
Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego - oddział Mu-
zeum Narodowego w Krakowie. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki
 
OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 30 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki
  
OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 36 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 20 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os. 

GÓRA ŚW. ANNY – OPOLE

KLASZTOR KSIĘGI HENRYKOWSKIEJ 
Henryków - Niemodlin

SZLAK LITERACKI
Nagłowice – Oblęgorek

od 54 zł

od 78 zł

od 68 zł

od 48 zł

od 69 zł

od 61 zł

od 75 zł

od 110 zł

od 97 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 55 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Kurozwęki to średniowieczne miasto, które wg 
legendy miało zostać założone przez brata św. 
Wojciecha. Od XVIII w. było ośrodkiem kalwini-
zmu. Szydłów nazywany jest śliwkową stolicą 
Polski ze względu na bogactwo sadów śliwko-
wych. Co roku odbywa się tutaj Święto Śliw-
ki, podczas którego prezentowane są owoce 
z miejscowych sadów. 

Wino na Śląsku? Dlaczego nie?! Od kilkuna-
stu lat śląscy winiarze uczą się winiarskich 
szlifów za naszą zachodnią granicą, aby na 
Śląsku poprawnie produkować czerwone, 
jak i białe wino. Materiały do przechowy-
wania czy pędzenia wina dostarczane są 
z Niemiec i Francji, w tym tradycyjne becz-
ki z francuskiego dębu. Największą winni-
cą na Śląsku jest Mnich w Chybiu na Ślą-
sku Cieszyńskim, gdzie uprawia się ponad  
18 odmian winorośli. 

Od wielu lat wiadomo, że wody termalne 
pozyskiwane z głębi ziemi cechuje wyso-
ka temperatura i właściwości lecznicze na 
różne dolegliwości. W Polsce mamy już 
kilkanaście basenów termalnych, głównie 
na południu Polski, ale także na Warmii 
i w Wielkopolsce. Pobyt na basenach ter-
malnych to chwile relaksu dla ciała i duszy.

Wyjazd w godzinach porannych. Przyjazd do Kurozwęk. 
Zwiedzanie Pałacu z XIV w., który powstał na miejscu 
drewniano-murowanej warowni o charakterze obronnym. 
Zamek był jednym z pierwszych murowanych zamków 
rycerskich w Polsce. Na terenie przypałacowym znajduje 
się mini zoo z lamami, kucykami szetlandzkimi, królikami, 
kozami i strusiami. Na terenie zamku i parku były kręcone 
sceny do serialu Ojciec Mateusz. Zwiedzanie zamku obej-
muje salony, salę balową, taras widokowy i krużganki. 
Wizyta w Zagrodzie z bizonami, które w parku pojawiły 

Wyjazd w godzinach porannych. Przyjazd do Goczałko-
wic-Zdroju. Zwiedzanie Ogrodów Kapias. To miejsce, które 
urzeka kwitnącymi kwiatami i bujnymi roślinami wkompo-
nowanymi w architekturę ogrodową. W porze kwitnienia 
miłośnicy róż, lawend, krwawników i innych egzotycznych 
roślin poczują się jak w raju. Ogrody Kapias są idealnym 
miejscem do spacerów o każdej porze roku, gdzie można 
odpocząć od miejskiego zgiełku. Na odwiedzających cze-
kają piękne kwietne krajobrazy oraz altany, ławeczki i uro-
kliwe alejki. W Ogrodach Kapias istnieje możliwość wyna-

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Chochołowa 
o bogatej historii, sięgającej XVI w. Miejscowość kojarzona 
jest przede wszystkim z historycznym wydarzeniem, jakim 
było chochołowskie „poruseństwo”, czyli powstanie cho-
chołowskie. O historii wybuchu, przebiegu powstania oraz 
dziejach Chochołowa dowiemy się podczas zwiedzania 
Muzeum Powstania Chochołowskiego. Placówka mieści się 
w zabytkowej, dawnej chałupie zamożnego gospodarza, 
Jana Bafii. W budynku można zapoznać się z tradycyjnym 
budownictwem podhalańskim z podziałem na białą i czarną 

własnym zakresie. Przejazd do Szydłowa. Zwiedzanie zam-
ku królewskiego z XIV w. - ruin dawnej fortyfikacji miasta, 
wzniesionej przez Kazimierza Wielkiego. Podczas spaceru 
zobaczymy średniowieczny zespół miejski z zachowanymi 
murami obronnymi z blankami i strzelnicami, Bramą Kra-
kowską oraz ruinami kościoła i szpitala św. Ducha – dawnej 
świątyni szpitalnej, pełniącej rolę przytułku dla ubogich. 
Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

− czas zwiedzania winnicy z prelekcją i degustacją – ok. 3 
godzin

− możliwość zakupu win z miejscowej winnicy
Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

ALTERNATYWNIE
Zwiedzanie winnicy w Katowicach, Smardzowicach,  
w okolicach Sandomierza i wielu innych miastach.

brzymim tarasem widokowym, która oferuje saunę BIO z ja-
łowcem, łaźnie parowe i aromatyczne, a schłodzić można się 
korzystając z lodospadu czy beczek z zimną wodą.

ALTERNATYWNIE
Termy Bania w Białce Tatrzańskiej, Termy Bukovina w Bukowi-
nie Tatrzańskiej, Baseny termalne w Szaflarach, Termy Unie-
jów, wody mineralne w Busku–Zdroju/Solcu–Zdroju, Termy 
Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim, Park SUNTAGO pod 
Warszawą.

się kilkanaście lat temu. Pochodzą z Belgii i dały początek 
pierwszej, a jednocześnie największej hodowli bizonów 
w Polsce. Osadę bizonów poznaje się z bliska podczas Sa-
fari Bizon. W okresie od lipca do połowy września na przy-
pałacowym terenie znajduje się labirynt z kukurydzy, na 
którym można sprawdzić swoją orientację w terenie oraz 
poznać historię browaru z XIV w. Ponadto można zoba-
czyć oranżerię, labirynt bukowy, zagrodę z bydłem Heckla 
oraz uraczyć się piwem wg tradycyjnych receptur Browaru 
Popiela. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we 

jęcia przewodnika oraz zakupu kwiatów, drzew, sadzonek. 
Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym 
zakresie. Przejazd do Chybia. 

Zwiedzanie WINNICY Mnich: 
− spacer po winnicy
− przedstawienie historii winiarni
− poczęstunek w postaci deski serów w celu oczyszczenia 

kubków smakowych przed degustacją wina
− na koniec prezentacja i degustacja 5 win

izbę. Naprzeciw muzeum zobaczymy zabytkowy kościół pw. 
św. Jacka, przypominajacy swą bryłą kościół Mariacki w Kra-
kowie. Przejdziemy także pod zabytkowy dom z jednej jedli, 
którego frontowa ściana została wykonana z drewna jedne-
go drzewa. Przejazd na Termy Chochołowskie -  największe 
baseny termalne na Podhalu z wodami bogatymi w siarkę, 
wapń, potas, sód i magnez. Strefa basenowa zawiera 30 ba-
senów i beczek wypełnionych wodą, w tym dwa zewnętrzne 
z atrakcjami wodnymi i baseny wewnętrzne z hydromasa-
żami. Saunarium to największa strefa saun na Podhalu z ol-

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 25 zł/os.
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 70 - 100 zł/os. 
    (w zależności od programu zwiedzania) 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 45 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os. 

KUROZWĘKI – SZYDŁÓW 

WINNICA W CHYBIU
Ogrody Kapias

BASENY TERMALNE 
Termy Chochołowskie

od 71 zł

od 51 zł

od 77 zł

od 62 zł

od 46 zł

od 69 zł

od 101 zł

od 71 zł

od 111 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 55 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Czas adwentu kojarzy nam się z szybciej zapa-
dającym zmrokiem, kulinarnymi przysmaka-
mi, świątecznym kolędowaniem i wspomnie-
niami z dzieciństwa. Idealnym miejscem, aby 
przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia 
są jarmarki adwentowe, podczas których war-
to oddać się chwilowej refleksji. 

Kuligi połączone z ogniskiem, śpiewem 
i regionalnym poczęstunkiem to jedna z naj-
większych atrakcji podczas zimy, jak i lata! 
Nieodzownym atrybutem kuligów jest roz-
grzewające nasze ciało grzane wino oraz 
śpiew przy biesiadnym stole w regionalnej 
kolibie. 

Imprezy tematyczne i plenerowe to dosko-
nała forma odpoczynku, intergracji i rekre-
acji. Imprezy tego typu mają na celu bliższe 
poznanie grupy, zawężenie stosunków mię-
dzyludzkich, a także wzajemną pomoc przy 
rozwiązywaniu zadań i problemów. 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Wrocławia, 
gdzie już w X w. istaniała osada Ślężan. Ważnym wyda-
rzeniem było utworzenie biskupstwa przez Bolesława 
Chrobrego w 1000 roku. Ze względu na dużą ilość mo-
stów (około 120) miasto nazywane jest Wenecją Północy. 
Pierwszym punktem wizyty we Wrocławiu będzie Ostrów 
Tumski – najstarsza dzielnica Wrocławia. Podczas spaceru 
zobaczymy m.in.: Archikatedrę św. Jana Chrzciciela i Pałac 
Arcybiskupi. Następnie Mostem Tumskim przejdziemy na 
wyspę Piasek, gdzie w kościele Najświętszej Marii Panny 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Wisły. Zwie-
dzanie Muzeum Beskidzkiego im. Podżorskiego z ekspozy-
cją kultury ludowej górali Beskidu Śląskiego. Krótki spacer 
po Wiśle: pomnik „U Źdródeł Wisły”, czekoladowy pomnik 
Adama Małysza, Aleja Gwiazd. Czas wolny i posiłek płatny 
we własnym zakresie. Przejazd na Kubalonkę. Kulig na 
trasie Kubalonka – Stecówka. Na Kubalonce można zoba-
czyć kultowy, międzywojenny bar „Beczka” a na Stecówce 
drewniany kościółek, odbudowany po pożarze. Po kuligu 
przejazd do góralskiej koliby na poczęstunek w postaci 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd na Jurę Krakow-
sko-Częstochowską do Chaty za Wsią. Wyjazd powozami 
konnymi w kierunku Cichego Lasu na poszukiwana wiosny. 
Na miejscu degustacja regionalnej kaszanki. Następnie 
przejazd do „Zaczarowanego Lasu”, gdzie w towarzystwie 
Pań z Koła Gospodyń Wiejskich posilimy się pysznymi wy-
piekami, kawą i herbatą. Głównym punktem programu bę-
dzie spotkanie z Baba Jagą, z którą wypijemy po kubeczku 
grzanego wina. Na koniec weźmiemy udział w biesiadzie 
przy ognisku (kiełbasa, pieczywo, herbata). Powrót do 

ALTERNATYWNIE
Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie, Poznaniu, Toru-
niu, Gdańsku (2-dniowy). 

„Warsztaty mydlarskie”, „Kolorowe herbatki ziołowe – 
warsztaty z ziół”, „Od ziarna do chleba w Orawskim Parku 
Etnograficznym”, warsztaty produkcji oscypka w Muzeum 
Oscypka w Zakopanem”, „ Święto Chleba w Brennej”, „Świę-
to pieczonego ziemniaka” i wiele innych...

zwiedzimy całoroczną, ruchomą szopkę z figurkami świę-
tymi i postaciami z bajek. Spacer zakończymy na wrocław-
skim rynku, gdzie zobaczymy najsłynniejsze kamieniczki 
„Jaś i Małgosia” oraz weźmiemy udział w jarmarku bożona-
rodzeniowym, który należy do największych i najpopular-
niejszych jarmarków adwentowych w Europie. Na uwagę 
zasługuje niezwykła świąteczna atmosfera, romantyczna 
sceneria oraz nietuzinkowe smaki bożonarodzeniowe. Po-
wrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

pieczonych kiełbasek, kawy i herbaty. Powrót na miejsce 
zbiórki w godzinach wieczornych. 

ALTERNATYWNIE
Wisła Czarne w Beskidzie Śląskim, Soblówka w Beskidzie 
Żywieckiem, Jura Krakowsko-Częstochowska, Podhale. 
Istnieje możliwość wynajęcia kapeli góralskiej. Za dodat-
kową opłatą możliwość rozszerzenia jadłospisu o kociołek, 
kwaśnicę, oscypek z żurawiną i inne góralskie specjały. 
Wino grzane za dodatkową opłatą.

Chaty za Wsią na potańcówkę i dalszą część biesiadowa-
nia przy muzyce cygańskiej i biesiadnej. Podczas biesiady 
konsumpcja regionalnych przysmaków (smalec, ogórki, 
wiejskie wędliny, ser, pieczywo, herbata, dania gorące). 
Czas trawania imprezy – około 6 godzin. Powrót na miejsce 
zbiórki w godzinach wieczornych. 

ALTERNATYWNIE
„Jurajska Karawana Konna”, „Cygańska Jesień”, „Tabor Cy-
gański”, „Spotkanie z Baba Jagą”, „Spotkanie z Mikołajem”, 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki
 
OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki
  
OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 15 zł/os. 
◦ kulig z poczęstunkiem - ok. 30 zł/os.
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 8 zł/os. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ udział w imprezie tematycznej - ok. 50 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 8 zł/os. 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY
Wrocław

KULIGI LETNIE I ZIMOWE

WIOSNA – ACH TO TY! 
Jura Krakowsko - Częstochowska

od 78 zł

od 51 zł

od 47 zł

od 69 zł

od 46 zł

od 43 zł

od 110 zł

od 71 zł

od 66 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 55 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Ostatnia w Polsce zachowana kopalnia srebra, 
ołowiu i cynku znajduje się w Tarnowskich Gó-
rach. Zabytkowa kopalnia i Sztolnia Czarnego 
Pstrąga to jedyne obiekty z województwa ślą-
skiego wpisane na prestiżową listę światowe-
go dziedzictwa UNESCO. 

Stolica Górnego Śląska to miasto z bogatą 
historią przemysłową. Jest też jednym z nie-
licznych polskich miast, w którym możesz 
podziwiać oryginalną zabudowę przełomu 
XIX i XX wieku.  Właściciele kopalń i hut 
budowali osiedla dla swoich pracowników. 
Dziś możemy podziwiać przemyślany układ 
architektoniczny i funkcjonalizm tych osiedli 
patronackich. Z kolei w latach 60-70 XX wie-
ku powstały tu oryginalne – wręcz kosmiczne 
budynki, ze Spodkiem na czele. 

Muzeum Tyskich Browarów Książęcych - 
- to perła architektury a jednocześnie naj-
większy w Polsce browar przemysłowy. Zo-
bacz na własne oczy jak warzy się tu Tyskie 
i zanurz się w podróż pełną fascynujących 
piwnych historii. Ukoronowaniem zwiedza-
nia będzie degustacja świeżo uwarzonego 
piwa Tyskie Gronie,14-dniowe w zabytko-
wym pubie. 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Tarnowskich 
Gór. Zwiedzanie z przewodnikiem Zabytkowej Kopalni 
Srebra wraz ze spływem łodziami podziemną sztolnią. Po 
zwiedzaniu możliwość zakupu pamiątek w sklepie muze-
alnym oraz wypicia gorącej kawy i skosztowania regional-
nej czekolady. Dla chętnych możliwość zwiedzenia pobli-
skiego Skansenu Maszyn Parowych. Przejazd do centrum 
Tarnowskich Gór. Spacer na Rynek z ratuszem i słynnym 
Sedlaczkiem. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny 
we własnym zakresie. Przejazd do Gliwic. Zwiedzanie Ra-

Przejazd do Katowic.  Spacer po mieście: Muzeum Śląskie, 
siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 
i Międzynarodowe Centrum Kongresowe, „Spodek” – symbol 
Katowic. Podczas spaceru zobaczymy także pomnik Powstań-
ców Śląskich, Rynek z Teatrem Śląskim, Skarbkiem oraz Grand 
Hotel – jeden z najpiękniejszych obiektów na Śląsku. Politycz-
nym sercem Górnego Śląska jest Plac Sejmu Śląskiego z mo-
dernistyczną i socrealistyczną architekturą, pomnikiem Józefa 
Piłsudskiego oraz gmachem Sejmu Śląskiego, uchodzącego za 
największy budynek w Polsce międzywojennej. Symbolem re-

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Pszczyny. 
Zwiedzanie Muzeum Zamkowego, mieszczącego się 
w dawnej rezydencji magnackiej na Górnym Sląsku. Po 
zwiedzaniu czas wolny na indywidualny spacer po psz-
czyńskim parku pałacowym. Przejście na rynek. Czas wol-
ny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. 
Przejazd do Tychów. Zwiedzanie Muzeum Tyskich Browa-
rów Książęcych z XVII w. W 1861 roku książę pszczyński 
Jan Henryk XI Hochberg przekształcił browar w Tychach 
w nowoczesną fabrykę, budując m.in. młyn, słodownię, 

ALTERNATYWNIE 

Palmiarnia w Gliwicach – oaza egzotycznych roślin w cen-
trum przemysłowego miasta.

Sztolnia Czarnego Pstrąga – 600 metrowy fragment sztolni, 
należący do królewskiej kopalni „FryderyK”. 

ALTERNATYWNIE

Muzeum Historii Katowic - Dział Etnologii Miasta z wystawami 
poświęconymi tutejszym malarzom, przedstawiające obyczaj 
prania i maglowania, wystrój i wyposażenie dawnego śląskie-
go mieszkania. 

Muzeum Śląskie – kompleks budynków muzealnych na tere-
nie byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”.  

Pokazowa Zagroda Żubrów – zagroda, gdzie możemy 
zobaczyć największego europejskiego ssaka, żubra oraz 
inne zwierzęta zamieszkujące tereny południowej Polski

Ośrodek Edukacji Ekologicznej – placówka na terenie 
rezerwatu „Żubrowisko” w Jankowicach, mająca na celu 
ochronę populacji żubra.

diostacji Gliwickiej – najwyższej, wolno stojącej drewnianej 
konstrukcji w Europie. Z Radiostacją związana jest tzw. 
prowokacja gliwicka, mająca być dowodem na rozpoczę-
cie wojny przez Polskę. Przejazd na Rynek do Gliwic. Krótki 
spacer po mieście: Zamek Piastowski, willa Caro, kamie-
nica, w której urodził się Oscar Toplowitz – twórca kremu 
Nivea, pasty do zębów w tubce i plastra opatrunkowego. 
Powrót na miejsce zbiórki w godzinach popołudniowych. 

ligijnym Katowic jest katedra –  imponujący budynek śląskiego 
modernizmu. Przejazd do Nikiszowca, gdzie centrum osiedla 
stanowi rynek, przy którym stoi kościół Św. Anny oraz charak-
terystyczny budynek dawnej gospody z kwiecistą mozaiką na 
fasadzie. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we wła-
snym zakresie. Przejazd autokarem przez Giszowiec - otoczony 
lasami - zbudowany według idei miasta – ogrodu. Każdy z do-
mów posiadał swój ogródek. Centralnym punktem spotkań był 
Plac pod Lipami, który funkcję reprezentacyjną pełni do dziś. 
Powrót na miejsce zbiórki w godzinach popołudniowych. 

warzelnię, suszarnię i lodownię. Po zwiedzaniu degusta-
cja piwa. By dłużej delektować się wspomnieniami z Bro-
waru, świeże Tyskie można zakupić w stylowej butelce 
zamykanej na krachel. Powrót na miejsce zbiórki w godzi-
nach popołudniowych.

ALTERNATYWNIE
Zagroda Wsi Pszczyńskiej – skansen, na terenie którego 
znajdują się zabytki architektury drewnianej z regionu 
pszczyńskiego. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem 
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna
 
OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 40 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os. . 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem 
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna
  
OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 12 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os. 
◦ śląski obiad w lokalnej restauracji – ok. 45 zł/os. . 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem 
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 45 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os. 

ŚLĄSK. SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI
Tarnowskie Góry - Gliwice

ŚLĄSK. SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI
Katowice - Nikiszowiec - Giszowiec

ŚLĄSK. SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI
Pszczyna - Tychy

od 69 zł

od 65 zł

od 69 zł

od 59 zł

od 55 zł

od 59 zł

od 88 zł

od 79 zł

od 89 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 55 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 



Dolina Sąspowska to najdziksza część Oj-
cowskiego Parku Narodowego i druga pod 
względem długości dolina tego parku, która 
została wyżłobiona na zboczach Góry Cheł-
mowej i Złotej Góry. Dnem doliny płynie Sąs-
pówka. Jej wody zamieszkują bobry i pstrągi 
potokowe oraz wypławek alpejski, będący 
reliktem epoki lodowcowej. Bobry występu-
jące w Dolinie Sąspowskiej, zostały sprowa-
dzone w 1985 roku, a licznie występujące 
piżmaki przywędrowały z pobliskich Czech. 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Sąspowa.  

Przejście na trasie: 
Sąspów – Ojców –  Pieskowa Skała (trasa ok. 11 km) 

Alternatywnie: dojście do Ojcowa, przejazd autokarem do 
Zamku w Pieskowej Skale.

Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym za-
kresie. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

i Ojcowskiego Parku Narodowego.

Pieskowa Skała – zamek na Szlaku Orlich Gniazd, wybudowa-
ny przez Kazimierza Wielkiego. 

ALTERNATYWNIE
Dolina Będkowska, Kobylańska, Mirowskie Skały, Pustynia 
Błędowska, Złoty Potok z Ostrężnikiem.

Atrakcje na trasie:
Grota Łokietka – największa jaskinia na terenie Ojcowskiego 
Parku Narodowego, składająca się z kilku korytarzy i dwóch 
dużych sal. 

Pustelnia św. Salomei – pustelnia wraz z Kościołem NMP i gro-
tami modlitewnymi na szczycie skały Długa.

Maczuga Herkulesa – skała przypominająca maczu-
gę o wysokości ok. 25 metrów, symbol Doliny Prądnika  

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę przewodnika terenowego
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki  

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 40 zł/os.

Ojcowski Park Narodowy
Wycieczka piesza

od 52 zł
od 47 zł

od 72 zł

pow. 45 osób 

pow. 55 osób 

pow. 30 osób 

Rusinowa Polana jest łatwo dostępnym, 
a zatem bardzo popularnym miejscem u 
stóp strzelistych szczytów Tatr Wysokich. 
Jest ważnym węzłem szlaków turystycz-
nych, dalej można stąd powędrować na 
Gęsią Szyję lub do Doliny Gąsienicowej. Ze 
względu na rozległą panoramę Tatr, bar-
dzo chętnie odwiedzana jest przez miło-
śników wschodów słońca! 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Zakopanego. 

Przejście na trasie:
Wierch Poroniec – Rusinowa Polana – Zazadnia (trasa ok. 
6 km)

Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym za-
kresie. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

ki góralskie i żętycę, a następnie przysiąść i odpocząć na 
drewnianej ławie, by delektować się panoramą.
Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr na 
Wiktorówkach – malowniczo położony, drewniany ko-
ściółek w stylu zakopiańskim, wzniesiony w miejscu wcze-
śniejszej kapliczki, na pamiątkę objawienia maryjnego 
z początku XX-w. Świątynią opiekują się Dominikanie. Na 
murze okalającym kościółek zawieszono tablice poświęco-
ne ofiarom gór.

Atrakcje na trasie:
Wierch Poroniec – wzniesienie ponad potokiem o tej samej 
nazwie, gdzie w okolicznych lasach prowadzono niegdyś 
polowania na niedźwiedzie, w jednym z nich, nieudanym 
zresztą, brał udział Henryk Sienkiewicz.

Rusinowa Polana – popularne miejsce wędrówek z prze-
piękną panoramą Tatr Bielskich i Wysokich. Po latach prze-
rwy znów prowadzony jest tu wypas owiec. Na skraju 
polany stoi szałas pasterski, w którym można zakupić ser-

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę przewodnika górskiego
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki    

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ bilet wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego - ok. 3 zł/os.

TATRY: Rusinowa Polana
Wycieczka piesza

od 77 zł
od 74 zł

od 111 zł

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 
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Osoba Papieża Jana Pawła II nierozerwalnie 
związana jest z Beskidem Małym. To tutaj,  
u stóp Jaworzyny w Wadowicach, urodził się 
i pobierał naukę Karol Wojtyła. W Beskidzie 
Małym rozpoczynał swoje pierwsze wędrówki 
górskie, które prowadzone były przez Czesła-
wa Panczakiewicza - nauczyciela wychowania 
fizycznego. Na stokach Gronia Jana Pawła II 
znajduje się Kaplica Matki Bożej Królowej Gór 
oraz schronisko PTTK. 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Rzyk Jagó-
dek. 

Przejście na trasie: 
Rzyki Jagódki – schr. PTTK na Leskowcu - Groń Jana Pawła 
II – Rzyki Jagódki (trasa ok. 8 km)

Spacer Szlakiem Serduszek nazywany Szlakiem Pielgrzy-
mów to najktótszy szlak prowadzący na szczyt Leskowca. 
Trasa wiedzie przez bukowo-sosnowy las z licznymi ka-

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Gór - kaplica powstała 
jako wotum dziękczynne za uratowanie życia JP II po za-
machu w Rzymie.  

Hrabskie Buty - kamienne tablice z odbitymi stopami  
hr. Adama Potockiego.

pliczkami przedstawiającymi Chrystusa Frasobliwego. Ze 
szczytu rozciągają się przepiękne widoki na dolinę Poni-
kwii oraz Beskid Mały, Beskid Żywiecki, Gorce i Tatry. Czas 
wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakre-
sie. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

Atrakcje na trasie: 
Groń Jana Pawła II – jedyny szczyt na świecie, którego na-
zwa została nadana dla upamiętnienia Karola Wojtyły, pa-
pieża Polaka. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę przewodnika górskiego
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki  

BESKID MAŁY: Groń Jana Pawła II
Wycieczka piesza

od 50 zł
od 45 zł

od 69 zł

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 



Orawa znajduje się na terenie Polski i Słowacji 
i jest najdalej na północ wysuniętą częścią Sło-
wacji. Region obfituje w walory krajoznawcze, 
kulturowe i etnograficzne. Na terenie Słowac-
kiej Orawy znajdują się Tatry Zachodnie z Roha-
czami, słowacka część Babiej Góry, Mała Fatra 
i Góry Choczańskie. W wielu miejscowościach 
Orawy znajdują się zabytki architektury ludo-
wej, np. w Podbielu i skansen w Zubercu. Naj-
cenniejszym zabytkiem Orawy i jednocześnie 
jej symbolem jest Zamek Orawski. 

Morawski Kras uważany jest za najpiękniej-
szy region krasowy w Europie Środkowej.  
Na jego terenie znajduje się ponad 1100 ja-
skiń, z których tylko cztery zostały udostępio-
ne do zwiedzania. Największą popularnością 
cieszy się Jaskinia Punkevni i punkt widokowy 
nad Przepaścią Macocha. 

Tatry Bielskie i Magura Spiska to tereny bo-
gate w atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe. 
Zarówno Bachledka, jak i Jaskinia Bielańska 
to największe atrakcje Słowacji, znajdujące 
się nieopodal granicy z Polską. Stanowią ide-
alną alternatywę podczas pobytu w Tatrach 
czy Pieninach. 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Orawskie-
go Podzamcza. Zwiedzanie Zamku Orawskiego – śre-
dniowiecznej twierdzy górującej nad Orawą. W XV w. 
zamkiem władał polski „hrabia Liptowa i Orawy” - Piotr 
Komorowski. W XIX w. zamek pełnił rolę cieżkiego więze-
nia, gdzie karę odbywało wielu zbójników tatrzańskich. 
Dzisiaj zamek pełni rolę muzeum i pamiątki narodowej. 
Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym 
zakresie. Przejazd do Twardoszyna. Zwiedzanie drew-
nianego Kościoła Wszystkich Świętych (zabytek UNESCO) 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd na Morawy. 
Przejście nad Przepaść Macochy, znaną na całym świecie 
przepaść o głebokości ponad 130 metrów. Nad przepa-
ścią znajdują się dwa mostki, z których można spojrzeć 
w dno Macochy. Przejście do Jaskini Punkevni. Zwie-
dzanie najbardziej znanej jaskini w Czechach na terenie 
Morawskiego Krasu. Na uwagę zasługują ogromne stalak-
tyty, Sala Masaryka z najpiekniejszą szatą naciekową na 
Morawskim Krasie oraz podziemne jeziorka zasilanane 
wodą rzeki Punkevni,  od której pochodzi nazwa jaskini. 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Tatrzań-
skiej Kotliny. Zwiedzanie Jaskini Bielańskiej – jednej 
z najczęściej odwiedzanych jaskiń Słowacji. Znana jest 
z bogactwa form skalnych oraz fauny – w jaskini występu-
je 7 gatunków nietoperzy oraz głębinówka ślepa – relikt 
z okresu trzeciorządu. Na uwagę zasługuje tzw. Śpiewal-
nia, gdzie odbywają się koncerty muzyki poważnej. Jaski-
nia Bielańska była pierwszą jaskinią w Europie, w której 
zastosowano oświetlenie elektryczne. Uwaga: z parkingu 
do jaskini należy podejść ok. 15 minut pod górę. Czas 

płatny we własnym zakresie. Powrót na miejsce zbiórki 
w godzinach wieczornych. 

na terenie Republiki Czeskiej. Czas wolny na odpoczynek 
i posiłek – płatny we własnym zakresie. Powrót na miejsce 
zbiórki w godzinach wieczornych. 

z XV w. Kościół został zbudowany w stylu gotyckim z czer-
wonego świerka z sobotami. Przejazd do Slanickiej Osa-
dy. Rejs statkiem po Jeziorze Orawskim. Jezioro znajduje 
się u stóp Babiej Góry – Królowej Beskidów. Podczas rejsu 
podpłyniemy na Slanicką Wyspę Sztuki, znajdującą się na 
środku Orawskiej Zapory Wodnej. Na wyspie zobaczymy 
zabytkowy kościół z ekspozycjami tradycyjnej sztuki lu-
dowej. Wyspa, jak i kościół są pozostałościami wzgórza, 
które niegdyś stanowiło część wioski Slanica. Czas rejsu 
– ok. 1,5 godziny. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – 

Zwiedzanie obejmuje także spływ łódkami (możliwość 
zwiedzania bez spływu). Długość trasy to około 1250 
metrów. Czas zwiedzania: 60 minut. Czas wolny na odpo-
czynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Przejazd 
do Lysic. Zwiedzanie uroczego Pałacu Lysice z bogatą 
historią. Wewnątrz zamku znajdują się ciekawe zbiory 
mebli od renesansu do secesji, kolekcja czeskiego szkła, 
broni i przedmiotów orientalnych. W okresie letnim moż-
na zwiedzać ogrody zamkowe oraz zamkowe gospodar-
stwo ogrodnicze z pomarańczarnią – jedyny taki obiekt 

zwiedzania jaskini – ok. 70 minut. W jaskini panuje niska 
temperatura – ok. 5°C Przejazd do Bachledovej Doliny. 
Wjazd kolejką linową lub wejście piesze na Bachledkę ze 
Ścieżką w Koronach Drzew. Ścieżka znajduje się na grani-
cy Pienińskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego. Trasa 
ścieżki mierzy ponad 600 m, a jej łączna długość to ponad 
1200 metrów. Ze ścieżki rozpościera się przepiękny widok 
na Tatry Bielskie, Pieniny i Zamagurze. Czas wolny na od-
poczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Powrót 
na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 2 EUR/os.  

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 10 EUR/os. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 2 EUR/os. 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 400 CZK/os. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 2 EUR/os. 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 21 EUR/os. 

SŁOWACJA
Zamek Orawski – rejs statkiem po Jez. Orawskim

CZECHY
Jaskinia Punkevni – Pałac w Lysicach

SŁOWACJA
Ścieżka Koronami Drzew – Jaskinia Bielańska 

od 70 zł

od 90 zł

od 77 zł

od 63 zł

od 81 zł

od 69 zł

od 101 zł

od 132 zł

od 111 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Ołomuniec historyczna stolica Moraw, szczyci 
się drugim po Pradze zabytkowym zespołem 
architektonicznym w Czechach. Miasto znala-
zło się na pierwszym miejscu w opublikowa-
nym przez przewodnik Lonely Planet rankingu 
50 europejskich miast uznanych za te najpięk-
niejsze. Posiada wiele zabytków, które prze-
trwały próbę czasu podczas setek lat zawiro-
wań i wojen.

Wiedeń już w czasach średniowiecza peł-
nił znaczącą rolę w Europie. To jednocześnie 
miasto, które nieustannie kroczy do przodu, 
rozwija się i pozostaje otwarte na wszystko, 
co nowe. Zwiedzających naddunajska stolica 
przyciąga niezwykłym klimatem i ogromną 
ilością atrakcji. Odwiedzając Wiedeń, trzeba 
wiedzieć, że to miasto, które zrobi wszystko, 
by uwieść turystów. 

Drezno to miasto zwane perłą baroku lub Flo-
rencją nad Łabą. Tu odbywa się najstarszy bo-
żonarodzeniowy jarmark w Niemczech. Jodła, 
kominiarz na szczęście i największa na świecie 
świąteczna piramida to symbole drezdeń-
skiego jarmarku. Tu ożywają stare, rzemieśl-
nicze tradycje - jarmarczne zabawki z drewna 
z regionu Rudaw, malowane tkaniny i łużyckie 
wyroby garncarskie, wydmuchiwane ozdoby 
choinkowe, słynne ciasteczka z Pulsnitz i oczy-
wiście drezdeński Christstollen.

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Republi-
ki Czeskiej do miejscowości Bouzov. Zwiedzanie wnętrz 
miejscowego zamku będącego dawną siedzibą Zakonu 
Krzyżackiego. Zamek Bouzov zaliczany jest do najbardziej 
spektakularnych fortec Czech. Na terenie zamku rozgrywa-
ne były sceny do filmu „Fabryka Zła” oraz baśni filmowych o 
księżniczce Fantaghiro. Przejazd do Ołomuńca na zwiedza-
nie miasta w formie spaceru. Przejście przez Górny Rynek, na 
którym wzniesiono ratusz miejski i gdzie znajduje się impo-
nująca kolumna Trójcy Świętej będącą zabytkiem wpisanym 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Wiednia. Prze-
jazd bulwarami Ringstrasse, podczas którego będzie można 
zobaczyć neogotycki ratusz wzorowany na Ratuszu w Bruk-
seli, Teatr Narodowy, pomnik Marii Teresy, stojący między bu-
dynkami muzeów Historii Sztuki i Historii Naturalnej oraz par-
lament.Ważnym zabytkiem zabytkiem bulwarów jest Kościół 
Wotywny z XIX w., który powstał jako wotum dziękczynne za 
ocalenie życia Franciszka Józefa I podczas zamachu. Następ-
nie przejedziemy do zimowej rezydencji Habsburgów – zam-
ku Hofburg. Następnie spacer po starym mieście: kościół św. 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Miśni – zwie-
dzanie manufaktury pierwszej europejskiej porcelany – za-
kład założony w 1710 roku funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 
Przejazd do Drezna zwanego Florencją nad Łabą. Najważniej-
szym zabytkiem miasta jest barokowy Pałac Zwinger i Galeria 
Malarstwa, które stanowią arcydzieło architektury i jedno-
cześnie kolekcję dzieł sztuki. Wewnątrz murów pałacowych 
znajduje się najcenniejsza na świecie Galeria Starych Mistrzów 
z dziełami wielkich mistrzów, Gabinet Matematyczno-Fizycz-
ny oraz Kolekcja Porcelany. Zwiedzimy także Katedrę Świętej 

ALTERNATYWNIE 
Svety Kopecek – Święta Góra z Katedrą Nawiedzenia NMP o 
charakterze barokowym. Miejsce pątnicze na liście narodo-
wych zabytków kultury. 

JARMARK  BOŻONARODZENIOWY
W okresie adwentowym możliwość zorganizowania wyciecz-
ki na jarmark bożonarodzeniowy z degustacją potraw i zaku-
pem morawskich pamiątek świątecznych. 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY
W okresie adwentowym możliwość zorganizowania wyciecz-
ki na jarmark bożonarodzeniowy, który należy do najbardziej 
klimatycznych jarmarków w Europie. 

JARMARK WIELKANOCNY 
W okresie wiosennym możliwość zorganizowania wycieczki 
na jarmark wielkanocny, podczas którego można zobaczyć 
największą w Europię górę jajek zbudowaną z ponad. 40 tys. 
pisanek. 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY
W okresie adwentowym możliwość zorganizowania wy-
cieczki na jarmark bożonarodzeniowy – najstarszy jarmark 
adwentowy w Niemczech. Oprócz straganów z drezdeń-
skimi speacjałami i tradycyjną struclą na czele, zobaczymy 
m.in. Dom Baśni, Dom z Piernika oraz największą na świecie 
14-metrową świąteczną piramidę, wpisaną na listę Guinnes-
sa. Na uwagę zasługą także rudawskie zabawki z drewna oraz 
łużyckie wyroby garncarskie. 

na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Po zwiedzeniu 
kościoła przejście do Kaplicy Sarkandrowskiej, gdzie podczas 
tortur zmarł św. Jan Sarkander, a następnie do Katedry św. 
Wacława, gdzie znajdują się relikwie św. Sarkandra. Katedra 
jest głównym kościołem miasta, a jej organy należą do naj-
większych i najciekawszych w całych Czechach. Czas wolny 
na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Wy-
jazd z Ołomuńca w godzinach popołudniowych i powrót do 
Polski do miejsca wyjazdu w godzinach wieczornych.

Piotra  w którym w samotności modliła się cesarzowa Sissi, 
plac Szczepana z gotycką katedrą św. Szczepana – symbol 
Wiednia. Czas wolny na odpoczynek/na kawę/sławny tort 
Sachera – płatne we własnym zakresie. Następnie spacer 
Kärtnerstrasse – wiedeńską aleją gwiazd, na końcu której 
znajduje się Opera. Przejazd do letniej rezydencji cesarskiej 
rodziny Habsubrgów – Schönbrunn. Spacer po rozległym 
parku zwieńczonym arkadowym pawilonem zwanym Glo-
riettą. Wyjazd w godzinach wieczornych. Powrót do Polski w 
godzinach nocnych. 

Trójcy tzw. Katedrą Dworską. W krypcie świątyni znajdują się 
grobowce Wettynów oraz srebrna kapsuła z sercem polskie-
go króla, Augusta Mocnego. Nieopodal Katedry znajduje się 
Residenzschloss - dawna siedziba Rodu Wettynów. Następnie 
przejdziemy na Plac Teatralny, w centrum którego usytuowany 
jest przepiękny budynek Opery Drezdeńskiej – Semperoper. 
Podczas spaceru zobaczymy także  Fuerstenzug tzw. „Orszak 
Książęcy” . Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we 
własnym zakresie. Wyjazd w godzinach wieczornych. Powrót 
na miejsce zbiórki w godzinach nocnych. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide  – 60 KCZ/os.  
 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety  wstępu do zwiedzanych obiektów i ewentualnych 
    przewodników lokalnych – ok. 230 KCZ/os.  

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 2 EUR/os.  
 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 45 EUR/os.  

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 2 EUR/os. 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 25 EUR/os. 

CZECHY
Ołomuniec

AUSTRIA
Wiedeń 

NIEMCY
Drezno

od 109 zł

od 145 zł

od 155 zł

od 90 zł

od 119 zł

od 130 zł

od 155 zł

od 215 zł

od 230 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Ziemia Kłodzka położona jest w całości na 
terenie województwa dolnośląskiego na 
pograniczu polsko-czeskim. Jest to miejsce, 
które warto odwiedzić niezależnie od pory 
roku. Turystom oferuje swoje bogactwo 
przyrodnicze i kulturowe: uzdrowiska, jaski-
nie, liczne szlaki turystyczne w parkach na-
rodowych, obiekty sakralne i ciekawe muzea. 
Koniecznie trzeba odwiedzić także Kłodzko, 
aby samemu przekonać się dlaczego nazy-
wane jest „małą Pragą”.

Ziemia Sandomierska to teren bogaty w za-
bytki średniowiecza, ruiny zamków, atrakcje 
przyrodnicze z wąwozami i polami winorośli 
oraz sadami owocowymi. Sercem Ziemi San-
domierskiej jest Sandomierz, leżący na sied-
miu wzgórzach! Kazimierz Dolny uważany 
jest za miasto artystów, gdzie wielu malarzy 
ma swoje galerie, a w lecie odbywają się fe-
stiwale muzyczne i filmowe. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do  Złotego 
Stoku. Zwiedzanie Kopalni Złota - jednej z większych 
atrakcji turystycznych Kotliny Kłodzkiej. Spacer górniczy-
mi korytarzami z przewodnikiem, który przybliży dawne 
zwyczaje górnicze oraz pełną tajemnic historię wydo-
bycia złota na tych terenach. W programie także pod-
ziemny wodospad oraz przejażdżka kolejką. Czas wolny 
na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. 
Przejazd do Kletna. Zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej 
– uważanej za jedną z najpiękniejszych polskich jaskiń. 
Jest to najdłuższa jaskinia w polskiej części Sudetów. 
W jej wnętrzach znajdują się liczne nacieki. W trakcie jej 
odkrywania natrafiono na zaskakujące znaleziska - ponad 
dwadzieścia czaszek niedźwiedzi jaskiniowych. Przejazd 
do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Dusznik Zdroju. Zwiedzanie 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Sandomie-
rza. Przejście Podziemną Trasą Turystyczną - chodnikami 
znajdującymi się pod Starym Miastem, które pełniły rolę 
składów kupieckich na wino, sól i śledzie. Zwiedzanie Ba-
zyliki Katedralnej NMP z XIV wieku ufundowanej przez 
Kazimierza IIII Wielkiego oraz Bramy Opatowskiej – jedna 
z najlepiej zachowanych bram miejskich w Polsce, któ-
ra jest częścią zachowanych średniowiecznych murów 
obronnych. Czas wolny na odpoczynek i posiłek - płatny 
we własnym zakresie. Rejs statkiem po Wiśle, z którego 
można podziwiać sandomierskie zabytki oraz Góry Pie-
przowe. Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiado-
kolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Kazimierza Dolnego. Zwiedzanie 
Kościoła farnego pw. św. Jana Chrzciciela. Kościół został 
ufundowany przez Kazimierza Wielkiego. Przejście na 

Muzeum Papiernictwa, znajdującego się w zabytkowym 
młynie papierniczym. Jest to największa atrakcja histo-
ryczno-techniczna na terenie Ziemi Kłodzkiej. Papiernia 
do dziś wytwarza papier czerpany, papier ze znakiem 
wodnym i papiery artystyczne. Ekspozycje dostępne dla 
odwiedzających przybliżają historię papieru z ostatnich 
dwóch tysiącleci. Przejazd do Kudowy. Spacer po parku 
zdrojowym, wizyta w pijalni wód mineralnych. Czas wol-
ny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie.
Zwiedzanie Kaplicy Czaszek w Czermnej -  jedno z najbar-
dziej znanych miejsc sakralnych w Kudowie. Ściany ka-
plicy wyłożone są bielonymi i impregnowanymi kośćmi 
i czaszkami ludzkimi, pod podłogą również spoczywają 
szczątki ludzkie. Przejazd do Wambierzyc. Nawiedzenie 
Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Ro-
dzin. Sanktuarium to piękna barokowa budowla o impo-
nującej fasadzie, w centrum ołtarza głównego znajduje 
się figura Matki Bożej. Na zakończenie dnia zwiedzanie 
wystawy najstarszej ruchomej szopki w Polsce. Dla chęt-

Górę Trzech Krzyży, z której rozpościera się przepiękny 
widok na dolinę Wisły. Zwiedzanie ruin zamku - zespół 
fortyfikacji miejskich z Wieżą Łokietka. Zamek pełnił funk-
cję administracyjną, w której przebywał przedstawiciel 
władcy. Spacer po rynku z zabytkowymi kamieniczkami i 
studnią, która niegdyś była zdrojem publicznym. W czasie 
zwiedzania czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny 
we własnym zakresie. Powrót do miejsca zakwaterowania 
na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Puław. Zwie-
dzanie Muzeum Czartoryskich zlokalizowanego we wnę-
trzach klasycystycznego pałacu będącego siedzibą tego 
magnackiego rodu. Spacer po malowniczym parku pała-
cowym w stylu angielskim pośród drzew pomnikowych 
do Domku Gotyckiego oraz Świątyni Sybilli - zaaranżowa-
nych przez Izabelę Czartoryską i nawiązujących do minio-
nych epok. Czas wolny na odpoczynek i posiłek - płatny 

we własnym zakresie. Przejazd do Czarnolasu, gdzie żył 
i tworzył Jan Kochanowski. To tutaj powstały słynne Tre-
ny, nawiązujące do tragicznej śmierci jego córki Urszuli. 
Zwiedzanie Muzeum Jana Kochanowskiego, gromadzą-
cego zbiory związane z życiem i twórczością poety.
Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

nych – spacer po kalwarii. Powrót do miejsca zakwatero-
wania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Kłodzka. Spa-
cer po zabytkowej starówce, barokowa kamienica pod 
Wilkiem, most gotycki św. Jana. Zwiedzanie Twierdzy 
Kłodzko. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny 
we własnym zakresie. Przejazd do miejscowości Bardo. 
Nawiedzenie Sanktuarium Maryjnego z cudowną figurką 
Matki Bożej Bardzkiej i ruchomą szopką (w krypcie). 

ALTERNATYWNIE 
Kalwaria na Bardziej Górze oraz Źródło Maryi. Powrót na 
miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi
◦ wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 130 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi
◦ wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 45 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień 

ZIEMIA KŁODZKA
Jaskinia Niedźwiedzia – Kłodzko – Wambierzyce 

SANDOMIERZ – KAZIMIERZ DOLNY – PUŁAWY

od 363 zł

od 398 zł

od 346 zł

od 379 zł

od 442 zł

od 476 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Ziemia Chełmińska to region historyczny 
i geograficzny, który ściśle związany jest 
z Zakonem Krzyżackim. To właśnie w okoli-
cach dzisiejszego Torunia Krzyżacy zakładają 
swoją pierwszą osadę, której później nadają 
prawa miejskie. Wraz z Toruniem rozwijało 
się najważniejsze miasto Zakonu Krzyżackie-
go, Chełmno. Od nazwy tego miasta przyjęli 
miarę, którą posługiwali się przy budowaniu 
średniowiecznych rynków i nadawaniu praw 
miejskich. Ziemia Chełmińska jest więc peł-
na pokrzyżackich zabytków w postaci miast, 
ale przede wszystkim masywnych zamków. 

Warszawa to jedna z najmłodszych europej-
skich stolic, która w połowie XIII w. stała się 
miastem z fortyfikacjami. Na przełomie XVI 
i XVII w. została stolicą Polski. Historia War-
szawy, jest bardzo chwiejna, miasto było 
wielokrotnie burzone, a potem odbudowy-
wane. Warszawa jest miejscem, które każdy 
turysta powinien odwiedzić. Obecny wygląd 
tego miasta może wydawać się chaotyczny, 
ponieważ obok ocalałych lub odbudowa-
nych zabytków stoją budynki z wielkiej płyty 
z lat 70, a socrealistyczne gmachy sąsiadują 
z nowoczesnymi przeszklonymi konstrukcja-
mi.

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Torunia. 
Zwiedzanie Olenderskiego Parku Etnograficznego – 
pierwszego w Polsce skansenu osadnictwa olender-
skiego z XVI w., gdzie można zapoznać się z historią 
osadników z Fryzji i Niderlandów, którzy należeli do pro-
testanckiej grupy menonitów. Dzisiaj na ziemiach Polski 
możemy zobaczyć piękne chaty menonickie oraz drew-
niane młyny wodne będące świadectwem zamieszkiwa-
nia terenów naszego kraju przez przodków dzisiejszych 
Holendrów. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny 
we własnym zakresie. Przejazd na Stare Miasto do Toru-
nia, krótki spacer po starówce: mury miejskie z bramami 
i basztami, Krzywa Wieża, ratusz, pomnik Mikołaja Koper-
nika. Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiadoko-
lację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Chełmna – miasta zakochanych. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przyjazd do Warszawy. 
Spacer po Parku Łazienkowskim. To wspaniały zespół pa-
łacowo-parkowy pochodzący z XVIII w. Spacer: Belweder 
– dawna siedziba prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, po-
mnik Fryderyka Chopina, obok którego latem odbywają się 
koncerty fortepianowe, Stara Oranżeria z Teatrem Królew-
skim – służyła do przechowywania roślin tropikalnych, Pałac 
na Wyspie - letnia rezydencja Stanisława Augusta przebu-
dowana z dawnej Łazienki Lubomirskiego, Podchorążówka 
zwana inaczej Wielką Oficyną, Pałac Myślewickich, Amfite-
atr,  budynek Sejmu i Senatu RP.  Czas wolny na odpoczynek 
i posiłek – płatny we własnym zakresie. Zwiedzanie Muzeum 
Powstania Warszawskiego, które dokumentuje historię po-
wstania. Wystawa poświęcona jest dziejom powstania oraz 
historii i działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Prze-
jazd na Cmentarz Powązkowski - najsłynniejszy cmentarz 
Warszawy, który do dzisiaj jest miejscem pochówku znanych 
i zasłużonych Polaków. Obiadokolacja w restauracji na mie-

Chełmno słynie z zabytków epoki gotyku, będące częścią 
Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego: mury obronne, 
dawna fara, kościół św. Ducha - najstarszy kościół w Cheł-
mnie z okresu średniowiecza z ekspozycją rycerską, Park 
Miniatur Zamków Krzyżackich oraz ratusz - jeden z naj-
cenniejszych zabytków renesansu w północnej Polsce. 
Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym 
zakresie. Przejazd do miejscowości Świecie. Zwiedzanie 
„wodnego” zamku krzyżackiego, znajdującego się w wi-
dłach Wisły i Wdy. Najsłynniejszym mieszkańcem zamku 
był Henryk von Plauen, wielki mistrz krzyżacki. Nawiedze-
nie Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej i św. Stani-
sława w Świeciu tzw. „Stara Fara”, wybudowana w XV w. 
w stylu gotyckim. Najważniejszym elementem świątyni 
jest obraz MB Częstochowskiej, który pojawił się w Świe-
ciu w wyniku cudu za wstawiennictwem MB Częstochow-
skiej. Powrót do  miejsca zakwaterowania na obiadoko-
lację i nocleg. 

ście. Przejazd do miejsca zakwaterowania na nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Wilanowa. Zwiedzanie Pałacu – XVII-
-wiecznej letniej rezydencji króla Jana III Sobieskiego w Wi-
lanowie - zwana początkowo Villa Nuova. W pałacu można 
zwiedzić apartamenty króla i królowej Marii Kazimiery. Na 
szczególną uwagę zasługują wspaniałe ogrody otaczające 
pałac. Przejazd na Stare Miasto: Plac Zamkowy, Kolumna 
Zygmunta - najstarszy świecki pomnik w Polsce, Zamek 
Królewski - dawna siedziba władców Polski z królewskimi 
apartamentami oraz Salą Tronową. Czas wolny na odpoczy-
nek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Dalsze zwiedza-
nie: Pomnik Małego Powstańca, Barbakan –  wzniesiony na 
przejściu ze Starego do Nowego Miasta, Rynek Starego Mia-
sta – niegdyś główny plac Warszawy, Warszawska Syrenka – 
niezaprzeczalny symbol Warszawy,  Katedra św. Jana Chrzci-
ciela, Trakt Królewski, Krakowskie Przedmieście – jedna 
z najbardziej znanych i reprezentacyjnych ulic historycznej 

DZIEŃ III
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Bydgoszczy. 
Zwiedzanie Bazyliki Mniejszej św. Wincentego a Paulo – 
największej świątyni Bydgoszczy i jednej z największych 
w Polsce, zaprojektowanej na wzór rzymskiego Panteonu. 
Spacer po mieście: Katedra Bydgoska – najstarszy ko-
ściół oraz najstarszy budynek miasta, Most Jana Kiepury, 
spichrze nad Brdą – symbol miasta, pomnik 18. grudnia, 
kościół Klarysek – najbardziej charakterystyczny obiekt 
Bydgoszczy, stary rynek, pomnik Flisaka. Rejs Bydgoskim 
Tramwajem Wodnym – jedna z największych atrakcji Byd-
goszczy dająca możliwość podziwiania miasta od strony 
rzeki. Tramwaj mija bydgoską Katedrę, Operę Novą, Młyń-
ską Wyspę i przepływa obok zabytkowej śluzy miejskiej. 
Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym 
zakresie. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczor-
nych. 

części Warszawy, Pałac Prezydencki – jedna z rezydencji pre-
zydenta Rzeczpospolitej Polskiej; Grób Nieznanego Żołnie-
rza, Pomnik Mikołaja Kopernika. Obiadokolacja w restauracji 
na mieście. Przejazd do miejsca zakwaterowania na nocleg.

DZIEŃ III
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd na Stadion Naro-
dowy z tarasem widokowym. To najnowocześniejsza are-
na wielofunkcyjna w Europie. Spacer bulwarami nad Wisłą, 
miejsce gdzie w centrum miasta można odpocząć. Czas wol-
ny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. 
Zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich – dokumentu-
je wielowiekową historię Żydów w Polsce. Muzeum ukazuje 
wkład Żydów w rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki. 
Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi
◦ wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 25 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi
◦ wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 130 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień 

TORUŃ – CHEŁMNO – BYDGOSZCZ 

WARSZAWA 

od 407 zł

od 468 zł

od 386 zł

od 451 zł

od 501 zł

od 552 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Podlasie nazywane jest „zielonymi płucami 
Polski”. To kraina wspaniałych krajobrazów 
z lasami, puszczami, czterema parkami na-
rodowymi, jeziorami i rzekami. To jednocze-
śnie region, w którym przetrwały odrębności 
kulturowe i zachowała się tradycyjna archi-
tektura – drewniane domy, cerkwie, kościoły. 
Tutaj czas płynie znacznie wolniej niż w in-
nych częściach Polski.  

Roztocze to miejsce, gdzie czas płynie wol-
niej, gdzie pośród sielskiego krajobrazu 
dominują lasy, pola i meandrujące rzeki 
z uskokami skalnymi. Głównym punktem 
Roztocza jest Zamość, znajdujący się na 
liście światowego dziedzictwa UNESCO. 
Oprócz pięknych, renesansowych miast, 
Roztocze przyciąga licznymi atrakcjami 
przyrodniczymi, gdzie na czoło wysuwają się 
spływy kajakowe i obserwowanie koników 
polskich – symbol Roztoczańskiego Parku 
Narodowego. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do miejsco-
wości Kurowo, gdzie w zabytkowym dworze mieści się 
siedziba Narwiańskiego Parku Narodowego. Zwiedzanie 
ekspozycji przyrodniczej, która prezentuje faunę i florę 
doliny Narwi. Następnie przejście „kładką wśród bagien” 
(ok. 1 km), wejście na wieżę widokową oraz prelekcja na 
temat  ”Wody Narwi ”. Przejazd do miejsca zakwaterowa-
nia na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Wasilków. Zwie-
dzanie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej 
Wodzie i Góry Krzyży. Przejazd do Kruszynian – wsi po-
łożonej na Szlaku Tatarskim. Zwiedzanie Meczetu Mu-
zułmańskiego z XVIII w. i cmentarza muzułmańskiego.                                                                                                                    
Wizyta w Tatarskiej Jurcie - dla chętnych degustacja po-
traw kuchni tatarskiej np. kołdunów, pierekaczewników, 
trybuszoków – płatne we własnym zakresie. Przejazd do 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Zamościa. 
Przejście Trasą w Podziemiach Oficyn Ratusza, która pre-
zentuje historię ratusza oraz przedstawia obraz prac ar-
cheologicznych, podczas których odkryto zabytki z XIX w. 
Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym 
zakresie. Spacer po mieście: renesansowy rynek i ratusz, 
pozostałość murów obronnych, Katedra Zmartwychwsta-
nia Pańskiego i św. Tomasza Apostoła z kaplicą Zamoy-
skich i dzwonnicą z punktem widokowym. Przejazd do 
miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Lublina. Zwiedzanie Zamku Kró-
lewskiego - siedziba Muzeum Narodowego w Lublinie. 
Najcenniejszym obiektem jest Kaplica Trójcy Świętej wy-
budowana z fundacji Kazimierza Wielkiego, a pokryta fre-
skami na zamówienie Władysława Jagiełły. Kaplica należy 
do najcenniejszych zabytków Polski. Czas wolny na odpo-

Supraśla. Spacer po uzdrowisku, zwiedzanie Muzeum 
Ikon i  Prawosławnego Monasteru Zwiastowania Przenaj-
świętszej Bogurodzicy – pierwsze w Polsce interaktywne 
muzeum sztuki sakralnej prawosławia. Powrót do miejsca 
zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie. Przejazd do Białegostoku. Spacer po mieście: 
Pałac Branickich zwany Polskim Wersalem, park, rynek, 
ratusz, pomnik Zamenhofa, Kościół Farny, Cerkiew św. 
Mikołaja. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we 
własnym zakresie. Przejazd do Tykocina – z najstarszym 
zespołem urbanistycznym  Podlasia z zachowanym ukła-
dem miasteczka żydowskiego. Zwiedzanie XV-wiecznego 
zamku królewskiego z największym piecem kaflowym 
w Polsce oraz wieżą więzienną. Spacer po mieście: duży 
rynek, kościół św. Trójcy, Synagoga Wielka, zespół klasz-
torny bernardynów. Powrót do miejsca zakwaterowania 
na obiadokolację i nocleg. 

czynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Spacer po 
mieście: staromiejski rynek z bryłą dawnego ratusza i Try-
bunału Koronnego, Brama Grodzka stanowiąca niegdyś 
granicę między polską a żydowską częścią Lublina, Brama 
Krakowska z XIV w. w linii dawnych murów obronnych, 
Lubelska Trasa Podziemna – przejście pod piwnicami 
Trybunału Koronnego na Plac po Farze, Bazylika św. Jana 
Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela z obrazem Matki Bożej 
Płaczącej. Powrót do miejsca zakwaterowania na obiado-
kolację i nocleg. 

DZIEŃ IIII
Śniadanie. Przejazd do Krasnobrodu. Zwiedzanie Sank-
tuarium M.B. Krasnobrodzkiej z cudownym obrazem, 
dawnym klasztorem Dominikanów i Kaplicą na Wodzie, 
na miejscu której doszło do objawienia Matki Bożej. Miej-
sce zostało rozsławione dzięki uzdrowieniu żony Jana III 
Sobieskiego za wstawiennictwem Matki Bożej Krasno-
brodzkiej. Przejazd do Zwierzyńca – siedziby ordynacji 

DZIEŃ IV
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do miejscowości 
Koryciny, znanej pod nazwą Ziołowy Zakątek. To uni-
katowe miejsce w samym sercu najczystszego regionu 
Polski, gdzie znajdziemy charakterystyczną dla Podlasia 
zabudowę, oryginalne rękodzieło, a przede wszystkim 
zioła, które są podstawą regionelnej kuchni i ziołolecznic-
twa. Zwiedzanie ziołowych ogrodów, gawęda o ziołach, 
„Domek Szeptuchy”, wizyta w firmie „Dary Natury” spe-
cjalizującej się w wytwórstwie ekologicznych produktów. 
Czas wolny na odpoczynek i posiłek w karczmie – płatny 
we własnym zakresie. Obiekt oferuje szeroką gamę her-
batek ziołowych, kaw i napojów oraz deserów. Powrót na 
miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

Zamoyskich. Zwiedzanie Muzeum Roztoczańskiego Par-
ku Narodowego. Przejście nad Stawy Echo – ostoję ko-
nika polskiego. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach 
wieczornych. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ zakwaterowanie: 3 noclegi
◦ wyżywienie: 3 śniadania,  3 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 45 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi
◦ wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 50 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień

PODLASIE
Kruszyniany – Supraśl – Tykocin  

ROZTOCZE I ZAMOŚĆ
Zamość – Lublin – Krasnobród

od 549 zł

od 416 zł

od 509 zł

od 388 zł

od 659 zł

od 511 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Trójmiasto to niezwykle atrakcyjny region 
nadmorski leżący nad Zatoką Gdańską, 
obejmujący trzy ciekawe ośrodki miejskie: 
historyczny Gdańsk, nowoczesną Gdynię 
i rozśpiewany Sopot. Trójmiasto to jeden 
z ważniejszych ośrodków kulturalnych, na-
ukowych i przemysłowych w Polsce, ale 
zdecydowanie najważniejszą rolę odgrywa 
turystyka. 

Kanał Elbląski położony jest w malowniczej 
krainie Żuław Wiślanych oraz Pojezierza 
Iławskiego. Oficjalnie przyjmuje nazwę Ka-
nału Ostródzko-Elbląskiego. Ta historyczna 
żeglowna droga wodna powstała w XIX w. 
i miała na celu transport towaru z Pojezie-
rza Iławskiego do Gdańska, a dalej na Bał-
tyk. Dzisiaj jest zabytkiem hydrotechniki na 
skalę światową, głównie dzięki zabytkowym 
pochylniom. Na trasie Kanału Elbląskiego 
zobaczymy zabytkowe śluzy, akwedukty, 
mosty i tunele. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Wejherowa. 
Zwiedzanie klasztoru i kościoła franciszkańskiego pw. Mat-
ki Bożej Uzdrowienia Chorych na Duszy i Ciele, Kalwaria 
Wejherowska, Park Miejski, Pałac Przebendowskich i Key-
serlingów oraz spacer Szlakiem Nut Kaszubskich. Przejazd 
do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Gdańska. Zwiedzanie Europejskie-
go Centrum Solidarności z tarasem widokowym na tereny 
dawnej Stoczni Gdańskiej. Spacer po mieście: Długi Targ, 
Dwór Artusa, Fontanna Neptuna, zabytkowe kamienicz-
ki, ratusz, Żuraw Gdański. Czas na odpoczynek i posiłek - 
płatny we własnym zakresie. Rejs statkiem z Gdańska na 
Westerplatte. Powrót do miejsca zakwaterowania na obia-
dokolację i nocleg.

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Malborka – 
dawnej stolicy państwa krzyżackiego. Zwiedzanie zamku 
krzyżackiego – dawnej siedziby wielkich mistrzów krzy-
żackich, znajdującej się na liście światowego dziedzictwa 
UNESCO. Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiado-
kolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Buczyńca. Zwiedzanie Izby Historii 
Kanału Elbląskiego w pobliżu Pochylni Buczyniec. W Mu-
zeum zapoznamy się z historią Kanału Elbląskiego oraz 
zasadami działania urządzeń hydrotechnicznych, w tym 
mechanizmu pochylni. Na koniec obejrzymy film o historii 
kanału. Rejs  „Statkiem Po Trawie” na trasie Buczyniec – Elbląg  
(ok. 4 godziny). Spacer po Elblągu: starówka z Bramą Tar-
gową, Katedra św. Mikołaja, zamek krzyżacki – dzisiejsze 
Muzeum Archeologiczno – Historyczne. Powrót do miejsca 
zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.  

DZIEŃ III
Śniadanie. Przejazd na dalsze zwiedzanie Gdańska. Wizyta 
w Archikatedrze Oliwskiej (Pomnik  Historii). W Bazylice 
wysłuchamy koncertu organowego. Przejazd do Gdyni. 
Przejście na Skwer Kościuszki z Molo Południowym – re-
prezentacyjną ulicę, będącą ulubionym miejscem spa-
cerów turystów i mieszkańców miasta. Przy nadbrzeżu 
cumują zabytkowe okręty i statki żeglarskie, m.in. Dar 
Pomorza, ORP Byskawica. Czas na odpoczynek i posiłek – 
płatny we  własnym zakresie. Powrót do miejsca zakwate-
rowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ  IV
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Sopotu. Spacer 
ulicą Bohaterów Monte Cassino (słynny Monciak), Krzywy 
Domek, Dom Zdrojowy, Sofitel Grand Hotel, spacer po molo. 
Czas na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. 
Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.   

                                                                                                                                                                               
DZIEŃ III
Śniadanie. Przejazd do Fromborka. Zwiedzanie Bazyliki 
Archikatedralnej Wzniebowzięcia NMP i św. Andrzeja (Po-
mnik Historii). Bazylika jest miejscem pochówku Mikołaja 
Kopernika. Od kilku lat odbywa się tutaj Międzynarodo-
wy Festiwal Muzyki Organowej. Przejazd do Tolkomicka 
– portu miejskiego nad Zalewem Wiślanym. Czas wolny 
na odpoczynek i posiłek – płatny we wlasnym zakresie. 
Przejazd do Kadyn, dawnej letniej rezydencji cesarza Wil-
helma II. Dzisiaj Kadyny znane są z portu morskiego nad 
Zalewem Wiślanym. Spacer na plażę kadyńską tzw. srebr-
ną riwierę, która należy do najładniejszych nad Zalewem. 
Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i  
nocleg. 

DZIEŃ IV
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Grudziądza. 
Spacer po mieście: średniowieczny układ Starego Miasta, 
mury miejskie z Bramą Wodną, ruiny zamku krzyżackiego 

i wieża „Klimek”, zabytkowe spichlerze, spacer bulwarami 
nad Wisłą. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny 
we własnym zakresie. Powrót na miejsce zbiórki w godzi-
nach wieczornych. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ zakwaterowanie: 3 noclegi
◦ wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 60 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ zakwaterowanie: 3 noclegi
◦ wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 60 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień 

TRÓJMIASTO
Gdańsk – Sopot – Gdynia 

KANAŁ ELBLĄSKI
Statkiem Po Trawie – Malbork – Frombork

od 559 zł

od 545 zł

od 529 zł

od 523 zł

od 689 zł

od 658 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Beskid Sądecki rozciąga się pomiędzy  
Dunajcem, a dolinami Kamienicy, Moch-
naczki, Muszynki i Przełęczą Tylicką. Region 
ten jest niezwykle atrakcyjny pod względem 
turystycznym przede wszystkim ze względu 
na przepiękne krajobrazy, liczne uzdrowiska 
oraz bogate dziedzictwo kulturowe regionu. 
Największymi ośrodkami turystycznymi są 
powstałe w pobliżu źródeł oraz ujęć wód 
mineralnych miasta oraz wsie uzdrowiskowe 
takie jak Krynica- Zdrój, Muszyna, Piwniczna-
-Zdrój . Odkryj je z nami!

Park Mużakowski to przepiękny XIX-wieczny 
park w stylu angielskim. Nysa Łużycka dzieli 
go na część polską i niemiecką. W parku mo-
żemy zobaczyć wzniesienia morenowe wraz 
z kolorowymi jeziorkami, powstałymi po eks-
ploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunat-
nego. Ze względu na wartości geologiczne 
i krajobrazowe obszar Parku został wpisany 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Nowe-
go Sącza, położonego w centrum Kotliny Sądeckiej. 
Zwiedzanie Miasteczka Galicyjskiego w Sądeckim Parku 
Etnograficznym oraz spacer po mieście:  zamek królew-
ski z murami obronnymi, kościół św. Ducha, kościół św. 
Małgorzaty, rynek, ratusz, dom gotycki, dawna synago-
ga czy rezydencja Lubomirskich. Czas wolny na odpo-
czynek i posiłek - płatny we własnym zakresie. Przejazd 
do Kamiannej, która do 1947 roku zamieszkiwana była 
przez Łemków. Pozostałością po dawnych mieszkańcach 
jest cerkiew prawosławna z 1892 r. - dzisiaj kościół rzym-
sko-katolicki. W 1960 roku do Kamiannej przybył ks. dr 
Henryk Ostach z Kongregacji Ojców Filipinów – pasjonat 
pszczelarstwa i wielki społecznik. Od tego momentu za-
czyna się prawdziwy rozkwit tej miejscowości. Powstaje 
Dom Pszczelarza i Pasieka „Barć” – ośrodek apiterapii. 
Zwiedzanie Pasieki „Barć” z degustacją miodów i wyro-
bem świec. Przejazd do Krynicy Zdroju. W mieście znaj-

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w okolice Łęk-
nicy. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we 
własnym zakresie. Zwiedzanie Geoparku „Łuk Mużakowa”. 
Spacer ścieżką geoturystyczną „Dawna kopalnia Babina” 
biegnąca przez tereny dawnej podziemnej i odkryw-
kowej eksploatacji węgla brunatnego oraz pomiędzy 
malowniczymi różnokolorowymi jeziorkami. Szlak wypo-
sażony jest w pomosty, schody, ławeczki i barierki poma-
gające przemierzać szlak. Na trasie liczącej 5 km (wska-
zane buty z twardą podeszwą) znajdziemy także tablice 
dydaktyczne z zakresu geologii, fauny i flory. Wejście na 
wieżę widokową. Przejazd do miejsca zakwaterowania na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ II
Śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie Parku Muża-
kowskiego: części leżącej na terenie Polski, następnie 
przejście nad Nysą Łużycką, jednym z dwóch mostków 

dują się liczne sanatoria i szpitale uzdrowiskowe, a także 
pijalnie i rozlewnie wód mineralnych. Zwiedzanie Mu-
zeum Nikifora, gdzie zgromadzono pamiątki po słynnym 
malarzu, Nikiforze Krynickim. Muzeum ulokowane jest 
w zabytkowym budynku „Romanówka”. Czas wolny na 
odpoczynek. Przejazd do miejsca zakwaterowania na 
obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Powroźnika, 
miejscowości położonej w dolinie potoku Muszynka. Jej 
nazwa wskazuje na funkcję służebną i wywodzi się od wy-
rabianych tu w przeszłości powrozów. Powroźnik był wsią 
łemkowską. Zachowało się tu wiele świeckich zabytków 
kultury łemkowskiej, takich jak drewniane spichlerze, 
murowane piwniczki, czy domy mieszkalne – tzw. chyże. 
Jednak niewątpliwie najcenniejszym obiektem zabyt-
kowym w tym rejonie jest cerkiew pw. św. Jakuba Apo-
stoła (obiekt UNESCO) – zwiedzanie cerkwi. Spacer po 

- Mostem Podwójnym - do niemieckiej części ze Starym 
i Nowym Zamkiem. Zwiedzanie renesansowego zamku 
Bad Muskau, w którym najbarwniejszą postacią był ksią-
żę Hermann von Pückler – ogrodnik, pisarz i podróżnik, 
który przeszedł do historii jako kosmopolita z rozmachem 
rozbudowując romantyczną rezydencję jakiej jeszcze 
w świecie nie było. Spacer po Mużakowie – przygranicz-
nym miasteczku po stronie niemieckiej. Czas wolny na 
odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Po-
wrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

ALTERNATYWNIE
Chociebuż i Pałac w Branitz – drugie dzieło właściciela 
Zamku w Mużakowie z imponującym ogrodem.

Żary – stolica Łużyc ze średniowiecznym układem urba-
nistycznym i licznymi zabytkami wpisanymi do rejestru 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 

uzdrowisku. Przejazd do Muszyny, która posiada status 
uzdrowiska dzięki wydobywanym tu leczniczym wodom 
mineralnym. Spacer po Ogrodach Biblijnych – atrakcja 
ekumeniczna skłaniająca do modlitwy poprzez treści 
biblijne ukazane w ogrodach. Przejazd do Piwnicznej 
Zdroju – popularnego uzdrowiska w dolinie Popradu. 
Rozwój idei uzdrowiskowego charakteru miasta dopro-
wadził do utworzenia Parku Zdrojowego i pijalni wód 
mineralnych. Urokliwe alejki parku pozwalają wyciszyć 
się i zrelaksować, a szum płynącego nieopodal Popradu 
dodaje temu miejscu wyjątkowego uroku. Czas wolny na 
odpoczynek i posiłek - płatny we własnym zakresie. Po-
wrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ zakwaterowanie: 1 nocleg 
◦ wyżywienie: 1 śniadanie,  1 obiadokolacja 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 30 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ zakwaterowanie: 1 nocleg
◦ wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 12 EUR/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień

UZDROWISKA BESKIDU SĄDECKIEGO
Nowy Sącz – Krynica-Zdrój – Muszyna    

PARK MUŻAKOWSKI 

od 246 zł

od 259 zł

od 234 zł

od 245 zł

od 299 zł

od 329 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Mazowsze to bogaty teren pod względem 
historycznym, kulturowym i przyrodniczym. 
Historyczne miejsca bitew, zamków i pała-
ców owiane są legendami, które jak magnes 
przyciągają turystów. Z Mazowszem były 
związane wszystkie najważniejsze wyda-
rzenia Polski. Dzisiejsza kultura regionu po-
wstała z połączenia bogatej przeszłości oraz 
współczesnej kultury. 

Mazury są regionem etnograficznym położo-
nym w północno - wschodniej części Polski. 
Obszar ten został zasiedlony w XIV-XVII w. 
przez osadników z Mazowsza. Mazury są czę-
ścią Pojezierza Mazurskiego, które charakte-
ryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu z licz-
nymi jeziorami polodowcowymi. Potocznie 
używa się nazwy Kraina Tysiąca Jezior, która 
doskonale odzwierciedla charakter regionu. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Szymano-
wa. Zwiedzanie Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny 
Jazłowieckiej. Podczas zwiedzania zapoznamy się z histo-
rią pojawienia się figury Matki Bożej w Szymanowie, co 
było wynikiem działania sióstr niepokalanek. Matka Boża 
Jazłowiecka poprzez swoją historię zwana jest „Wygnanką 
z Jazłowca”. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny 
we własnym zakresie. Przejazd do Żelazowej Woli. Zwie-
dzanie Dworu Skarbków - Domu Urodzenia Fryderyka 
Chopina – jednego z największych geniuszy w dziejach 
muzyki. W obiekcie zobaczymy wnętrza stylizowane na 
polski dworek mające przypominać o związkach Chopina 
z rodzimą muzyką. Przejazd do Czerwińska nad Wisłą, 
gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Pociesze-
nia – cenny zabytek architektury romańskiej. Kościół jest 
częścią klasztoru Kanoników Regularnych istniejącego od  
XII w. Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiadoko-
lację i nocleg. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Ostrowi 
Mazowieckiej. Zwiedzanie Muzeum Garnizonu i Ziemi 
Ostrowskiej, gdzie zostały zgromadzone eksponaty i pa-
miątki związane z historią jednostek wojskowych stacjo-
nujących na terenach dzisiejszego powiatu ostrowskiego, 
mówiące o dziejach Ziemi Ostrowskiej. Celem muzeum 
jest przywrócenie pamięci o dziele życia rtm. Witolda Pi-
leckiego oraz upamiętnienie Rodziny Pileckich i jej zasług 
dla Polski. Przejazd do miejsca zakwaterowania na obia-
dokolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Krutyń na terenie 
Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Spływ pychówka-
mi po Krutyni – napopularniejszym szlaku kajakowym 
w Polsce i Europie. Przejazd do Wojnowa – symbolu 
polskich staroobrzędowców. Zwiedzanie Klasztoru Staro-
obrzędowców – męskiego monasteru nad Jeziorem Duś. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Płocka – jednego z najważniej-
szych miast Mazowsza – za czasów Bolesława Krzywo-
ustego stolica Polski. Sercem miasta jest Wzgórze Tumskie 
z bazyliką katedralną Wniebowzięcia NMP – najstarszą 
świątynią w mieście. Zwiedzanie Bazyliki, która jest miej-
scem spoczynku Bolesława Krzywoustego, Władysława 
Hermana oraz książąt mazowieckich. Podczas spaceru 
zobaczymy także ruiny opactwa benedyktynów i zamku 
książąt mazowieckich. Czas wolny na odpoczynek i posiłek 
– płatny we własnym zakresie. Przejazd do Sierpca. Zwie-
dzanie Muzeum Wsi Mazowieckiej. Na terenie jednego 
z największych w Polsce skansenów zobaczymy zagrody 
chłopskie z elementami ludowego malarstwa oraz tzw. 
„Pohulankę”, w której kręcono sceny do filmu „Pan Ta-
deusz”. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we 
własnym zakresie. Przejazd do Opinogóry. Zwiedzanie 
Muzeum Romantyzmu w dawnym Dworku Krasińskich. 
Była to pierwsza polska siedziba artystokratyczna pierw-

Przejazd do miejscowowości Ruciane Nida. Czas wolny 
na odpoczynek i posiłek - płatny we własnym zakresie. 
Zwiedzanie Muzeum K .I. Gałczyńskiego w Leśniczówce  
- Pranie + prelekcja „Walizka Gałczyńskiego”. Powrót do 
miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.  
                                                                                                                                                                                     
DZIEŃ III
Śniadanie. Przejazd do Świętej Lipki. Zwiedzanie Sank-
tuarium Maryjnego z krużgankami. Na uwagę zasługują 
organy z XVIII w. uważane za najpiękniejsze z epoki ba-
roku. Podczas zwiedzania koncert organowy. Czas wolny 
na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. 
Przejazd do Wilczego Szańca. Zwiedzanie kwatery Hitle-
ra, gdzie dokonano nieudanego zamachu na jego życie. 
Przejazd do Mrągowa - spacer po rynku, molo, widok na 
amfiteatr na brzegu Jeziora Czos, gdzie corocznie odby-
wa się „Picnic Country”. Powrót do miejsca zakwaterowa-
nia na obiadokolację i  nocleg. 

szej połowy XIX w. Przy dworku znajduje się jedyny w Pol-
sce pomnik Zygmunta Krasińskiego. Powrót do miejsca 
zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.  
                                                                                                                                                                                     
DZIEŃ III
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Sannik. Zwie-
dzanie Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Cho-
pina, w którym kompozytor spędzał wakacje i koncerto-
wał. W pałacu znajduje się ośrodek chopinowski i małe 
muzeum poświęcone Chopinowi. W przypałacowym 
parku znajduje się jego pomnik. Przejazd do Szydłowca. 
Zwiedzanie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycz-
nych. Placówka znajduje się w renesansowej rezydencji 
magnackiej rodu Szydłowieckich. W Szydłowcu zobaczy-
my także średniowieczny kościół farny i ratusz należący do 
najlepiej zachowanych późnorenesansowych zabytków 
w Polsce. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we 
własnym zakresie. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach 
wieczornych. 

DZIEŃ IV
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Mikołajek  
– żeglarskiej stolicy Polski. Rejs po Jeziorze Śniardwy.  
Po rejsie czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we 
własnym zakresie. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach 
wieczornych. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi
◦ wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 50 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ zakwaterowanie: 3 noclegi
◦ wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 45 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień

MAZOWSZE
Żelazowa Wola – Opinogóra – Sanniki 

MAZURY
Krutyń – Święta Lipka – Mikołajki 

od 418 zł

od 560 zł

od 397 zł

od 534 zł

od 513 zł

od 674 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Dolny Śląsk – część historycznej krainy Ślą-
ska, położona w południowo-zachodniej 
Polsce nad środkową Odrą. Dolny Śląsk to 
region pełen niespodzianek, bogatej historii 
i niesamowitej przyrody. Tajemnice Dolnego 
Śląska od dawna podsycają wyobraźnię wie-
lu turystów. Odkryj je z nami!

Dolnośląskie uzdrowiska skupione są przede 
wszystkim na Ziemi Kłodzkiej w otoczeniu 
sudeckich grzbietów, gdzie wody mineralne 
znane są już od średniowiecza, a najstarszym 
uzdrowiskiem jest Lądek Zdrój. Z uwagi na 
liczne źródła mineralne, górski mikroklimat 
oraz położenie w bezpośrednim sąsiedztwie 
Parku Narodowego Gór Stołowych, kurorty 
przyciągają zarówno kuracjuszy jak również 
miłośników turystyki górskiej, wypoczynku, 
a zimą narciarzy. Sezon trwa tu cały rok!

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Kamieńca 
Ząbkowickiego. Zwiedzanie neogotyckiego pałacu Ma-
rianny Orańskiej z XIX w., nazywanego perłą architektury. 
Czas wolny na odpoczynek i posiłek - płatny we własnym 
zakresie. Przejazd do Ząbkowic Śląskich. Spacer po mie-
ście:  Krzywa Wieża - jedna z kilku w Polsce, będąca obec-
nie punktem widokowym, ruiny zamku renesansowego, 
Ratusz z wysoką, strzelistą wieżą górującą nad Rynkiem 
i Starówką, średniowieczne mury miejskie i kościół św. 
Anny. Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiadoko-
lację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Świdnicy – miasta o ponad 
750-letniej tradycji ze średniowiecznym układem urba-
nistycznym rynku oraz pięknymi kamienicami reprezen-
tującymi mieszaninę stylów i atmosferą dawnego ku-
pieckiego miasta. Najcenniejszym zabytkiem miasta jest 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Polanicy 
Zdroju, którą odwiedzali znani artyści, m.in. Mieczysław 
Fogg, Maria Dąbrowska i Mieczysława Ćwiklińska. Spacer po 
uzdrowisku: Park Zdrojowy z tzw. Parkiem Szachowym, gdzie 
miłośnicy tej gry mogą rozegrać rozgrywkę figurami nieba-
gatelnej wielkości; pijalnia wód mineralnych, gdzie można 
skosztować „Wielkiej Pieniawy”. Czas wolny na odpoczynek 
i posiłek – płatny we własnym zakresie. Przejazd do Dusznik 
Zdroju – kolejnej miejscowości uzdrowiskowej, która wraz 
z Polanicą oraz Kudową, stanowi Zespół Uzdrowisk Kłodz-
kich. Duszniki słyną przede wszystkim z Międzynarodowe-
go Festiwalu Chopinowskiego, który co roku odbywa się 
w Teatrze Zdrojowym. Spacer po uzrowisku: Park Zdrojowy 
z wieloma okazami pomnikowych drzew oraz ogrodem 
fenologicznym podzielonym na 4 pory roku, dzięki czemu 
wystrój parku zmienia się w zależności od sezonu, zalewając 
park dywanami kwiatów, pijalnia wód mineralnych z wodami 
szczawiowymi, które pozytywnie wpływają na układ krąże-

Kościół Pokoju pw. św. Trójcy (Zabytek UNESCO). Przejazd 
do Wałbrzycha. Zwiedzanie Zamku Książ - to jeden z naj-
większych zamków zarówno w Polsce, jak i w Europie 
określny niegdyś „Perłą Śląska”. Zamek posiada ponad 
400 pomieszczeń, łącząc w sobie różne style architekto-
niczne. Czas wolny na odpoczynek i posiłek - płatny we 
własnym zakresie. Przejazd do Palmiarni w Wałbrzychu, 
którą Jan Henryk XV von Hochberg ofiarował swojej żo-
nie, Księżnej Daisy. Obecnie w palmiarni rośnie ponad 250 
gatunków roślin, a jej zwiedzanie to fascynująca podróż 
przez wszystkie kontynenty i strefy klimatyczne. Warto 
wiedzieć, że Palmiarnia w Wałbrzychu jest jedynym ogro-
dem zimowym w Polsce zachowanym w swojej historycz-
nej konstrukcji. Powrót do miejsca zakwaterowania na 
obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Krzeszowa, 
gdzie znajduje się dawne opactwo cystersów (Pomnik 

nia i drogi oddechowe, Dworek Chopina, który co roku gości 
uczestników Festiwalu Chopinowskiego. Przejazd do miejsca 
zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Muzeum Papiernic-
twa – jest jedną z największych atrakcji regionu. Zlokalizowa-
ne w budynku oryginalnego młyna papierniczego z począt-
ku XVII w. zawiera eksponaty z dziedziny produkcji papieru 
– formy czerpalne, drewniane prasy, ale także kolekcję pa-
pieru czerpanego i znaków wodnych. Ponadto umożliwia 
zwiedzającym własnoręczne wykonanie papieru. Przejazd 
do Czermnej. Zwiedzanie Kaplicy Czaszek ze ścianami i skle-
pieniami wyłożonymi ludzkimi czaszkami. Przejazd do Kudo-
wy Zdrój – leżącej przy granicy polsko-czeskiej miejscowości 
uzdrowiskowej. Dzięki łagodnemu klimatowi oraz obecności 
wód mineralnych, można tu prawdziwie wypocząć i nabrać 
sił witalnych. Spacer po uzdrowisku:  Park Zdrojowy – ogrom-
ny teren zielony założony w XVIII w., nawiązujący do ogro-

Historii). Jest ono jednym z najstarszych i najbardziej 
znaczących klasztorów na Śląsku. Na skutek barokowej 
rozbudowy przekształcone zostało w ogromny, złożony 
z wielu uzupełniających się elementów zespół klasztorny. 
Czas wolny na odpoczynek i posiłek - płatny we własnym 
zakresie. Przejazd do Jawora. Zwiedzanie Kościoła Poko-
ju - to na nim miasto opiera swoje działania promocyjne. 
Wybudowany został po wojnie trzydziestoletniej (1618-
1648) na mocy pokoju westfalskiego. Temu wydarzeniu 
obiekt zawdzięcza też swoją nazwę. Powrót na miejsce 
zbiórki w godzinach wieczornych. 

dów angielskich z wieloma okazami pomnikowych drzew. 
To w ich cieniu biją znane kudowskie źródła mineralne, 
których możemy zaczerpnąć w Pijalni Wód zlokalizowanej 
w pięknym secesyjnym budynku z początku XX w. będącym 
jednocześnie sanatorium. Czas wolny na odpoczynek i posi-
łek - płatny we własnym zakresie. Powrót na miejsce zbiórki 
w godzinach wieczornych.

ALTERNATYWNIE
Muzeum Zabawek –  kolekcja zabawek zawierająca elementy 
zabawkarstwa od starożytności aż po lata 80-te XX w. 

Altana Miłości – drewniana altanka z XX w. położona na Gó-
rze Parkowej.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi
◦ wyżywienie: 2 śniadania,  2 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 75 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ zakwaterowanie: 1 nocleg
◦ wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 35 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień 

PEREŁKI DOLNEGO ŚLĄSKA
Kamieniec Ząbkowicki – Zamek Książ       

UZDROWISKA DOLNEGO ŚLĄSKA
Polanica-Zdrój – Duszniki-Zdrój – Kudowa-Zdrój 

od 370 zł

od 223 zł

od 353 zł

od 211 zł

od 439 zł

od 278 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Bieszczady to pasmo górskie we wschodniej 
części polskich Karpat. Rozległe panoramy 
z charakterystycznych grzbietów połonin – 
rozległych polan w partiach szczytowych, są 
wdzięcznym celem fotografów. Bieszczady 
są mieszanką kulturową, jednak zdecydo-
wanie wyróżniają się tu wpływy wschodu. 
Malownicze cerkwie łemkowskie i bojkow-
skie oraz folklor znajdziemy w małych biesz-
czadzkich wioskach jak również w obiek-
tach muzealnych. Różnorodność krajobrazu 
i terenu czyni z Bieszczad atrakcyjny cel po-
dróży zarówno dla turystów szukających ci-
szy wśród bieszczadzkich lasów, jak i dla mi-
łośników aktywnego wypoczynku lub wręcz 
ekstremalnych wrażeń.

Region łódzki bogaty w ciekawe atrakcje 
turystyczne o unikalnych wartościach. Na 
jego atrakcyjność wpływa tożsamość kultu-
rowa ziemi łęczyckiej, rawskiej i sieradzkiej. 
Każda z wyodrębnionych kultur wnosi inny 
wymiar z żywymi tradycjami sztuki ludowej. 
Na czele wysuwa się zespół pałacowo-parko-
wy Nieborowa i Arkadii, które są wizytówką 
ziemi łódzkiej, Łowicz jako stolica dawnego 
Księstwa Łowickiego, miasto Tum z unikalną 
budowlą romańską i Łódź jako centrum kul-
tury, nauki i administracji. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Sanoka 
zwanego Bramą w Bieszczady. Miasto zostało założone na 
szlaku handlowym między wschodem i zachodem Europy. 
Zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego, jednego 
z najpiękniejszych w Polsce muzeów na wolnym powie-
trzu, w którym prezentowana jest kultura polsko-ukraiń-
skiego pogranicza wschodniej części Karpat. Czas wolny 
na odpoczynek i posiłek we własnym zakresie.  Przejazd 
do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd Wielką Pętlą Bieszczadzką, czyli sa-
mochodową obwodnicą Bieszczad, obejmującą najważ-
niejsze miejscowości turystyczne na bardzo widokowej 
trasie liczącej 147 km. Prowadzi przez Lesko, Baligród, 
Cisną, Wetlinę, Ustrzyki Górne, Smolnik i Ustrzyki Dolne. 
Atrakcje na trasie: Retorty w Stężnicy – miejsca wypału 
węgla drzewnego, które są już rzadko używane w Biesz-

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do miejscowo-
ści Maurzyce. Zwiedzanie Skansenu Wsi Łowickiej, który 
gromadzi zabytki architektury z dawnego Księstwa Ło-
wickiego. W zabytkowych zabudowaniach zapoznamy się 
z charakterystycznym dla regionu wyposażeniem wnętrz, 
sposobami dekoracji oraz narzędziami codziennego użyt-
ku. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we wła-
snym zakresie. Przejazd do Łowicza. Spacer po mieście: 
Bazylika Katedralna tzw. Mazowiecki Wawel, Brama Pry-
masowska z XVII w., Stary i Nowy Rynek z zabytkowymi 
zabudowaniami oraz zwiedzanie muzeum, w którym za-
poznamy się z historią miasta i Żydów łowickich. Przejazd 
do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Arkadii. Spacer 
po Parku Romantycznym ze Świątynią Diany. W Świątyni 
można zobaczyć kolekcję sztuki antycznej zgromadzo-

czadach, Cisna – stanowi bazę wypadową dla miłośników 
górskich wędrówek, „Siekierezada” -  bar, w którym poczuć 
można prawdziwy klimat dawnych Bieszczad, uraczyć się 
lokalnymi smakołykami i poznać historię barwnych po-
staci związanych niegdyś z tym miejscem. Czas wolny na 
odpoczynek i posiłek - płatny we własnym zakresie. Biesz-
czadzka Kolejka Leśna tzw. Ciuchcia Bieszczadzka służąca 
niegdyś do przewozu drewna z okolicznych lasów. Dziś 
stanowi dużą atrakcję wożąc turystów na trasie z Majdanu 
do Balnicy lub Przysłupia malowniczymi dolinami, Wetlina 
– prowadzą stąd szlaki turystyczne na Połoninę Wetlińską 
oraz w pasmo graniczne, Ustrzyki Górne – wieś w sercu 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego z siedzibą parku na-
rodowego oraz duża placówka Straży Granicznej, cerkiew 
pw. św. Michała Archanioła w Smolniku (zabytek UNESCO) 
– greckokatolicka drewniana świątynia z końca XVIII w. 
stanowi rzadki przykład budownictwa cerkiewnego Boj-
ków, zbudowana z wykorzystaniem tradycyjnych form 
ruskich budowli drewnianych, Ustrzyki Dolne nazywane 

nej przez Helenę Radziwiłłową. Przejazd do Nieborowa. 
Zwiedzanie Zespołu Pałacowo-Parkowego, w którym 
mieści się muzeum Nieborowa i Arkadii. Na dzisiejsze mu-
zeum składa się Pałac Radziwiłłów z ogrodem w Niebo-
rowie i Ogród Romantyczny Heleny Radziwiłłowej w Ar-
kadii. Przejazd do miejscowości Lipce Reymontowskie, 
która swoją nazwę zawdzięcza polskiemu literatowi i no-
bliście – Władysławowi Reymontowi. To właśnie w Lip-
cach Reymontowskich rozgrywa się akcja najsłynniejszej 
powieści Reymonta - „Chłopi”. Czas wolny na odpoczynek 
i posiłek – płatny we własnym zakresie. Powrót na miejsce 
zbiórki w godzinach wieczornych. 

ALTERNATYWNIE
Manufaktura Majoliki w Nieborowie – historyczne miej-
sce, trudniące się zdobieniem glinianych form motywami 
dekoracyjnymi dawnych wytwórni włoskich, francuskich 
i holenderskich. Zdobieniem trudnił się sam książę Radzi-
wiłł. 

stolicą Bieszczad, a jednocześnie najdalej na południowy 
wschód wysunięte miasto w Polsce, Sanktuarium Matki 
Bożej Bieszczadzkiej w Jasieniu związane z bizantyjską iko-
ną Matki Bożej, napisanej na przełomie XV i XVI w. Przejazd 
do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ III
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Soliny – miej-
scowości wypoczynkowej w sercu Bieszczad nad ma-
lowniczym Jeziorem Solińskim, zwanym „Bieszczadzkim 
morzem”, otoczonym zalesionymi wzgórzami. Spacer po 
koronie zapory, która spiętrza wody rzeki San. Ta imponu-
jąca budowla piastuje miano najwyższej zapory wodnej 
w Polsce. Rejs widokowy statkiem po Jeziorze Solińskim, 
które jest jednym z największych sztucznych zbiorników 
wodnych w kraju. To znak rozpoznawczy regionu  i jedna 
z największych bieszczadzkich atrakcji o wysokich wa-
lorach rekreacyjno – krajobrazowych. Powrót na miejsce 
zbiórki w godzinach wieczornych.

Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich w Sromowie  
– w rodzinnej placówce muzealnej zapoznamy się z lipo-
wymi rzeźbami, kolorowymi wycinankami, obrazami oraz 
haftami, które przedstawiają sceny z życia łowickiej wsi. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi
◦ wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 65 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ zakwaterowanie: 1 nocleg
◦ wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 40 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień

BIESZCZADY
Sanok – Wielka Pętla Bieszczadzka  

ŁOWICZ – NIEBORÓW

od 399 zł

od 230 zł

od 380 zł

od 217 zł

od 486 zł

od 283 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 

23www.indexpolska.com.pl WYCIECZKI WIELODNIOWE



Od kilku lat w turystyce polskiej rozwija się 
etnoturystyka, czyli turystyka winiarska. Re-
gion lubuski, który przoduje w polskiej et-
noturystyce, nazywany jest Polską Toskanią. 
Nie trzeba więc jechać do Włoch czy Francji 
żeby poznać tajniki winiarstwa czy skoszto-
wać wysokogatunkowego wina. Obowiąz-
kowym punktem na trasie Szlaku Winia 
i Miodu jest Zielona Góra, gdzie corocznie 
odbywa się Święto Winobrania z kolorowym 
korowodem, na czele którego kroczy Bóg 
wina – Bachus. 

Szlak Piastowski to jedna z najciekawszych 
i najliczniej odwiedzanych tras historyczno 
– krajoznawczych w Polsce. Przebiega przez 
ziemie, które stanowią kolebkę polskiej 
państwowości. Symbolem szlaku jest orzeł 
piastowski z XII w., znaleziony na Ostrowie 
Lednickim podczas prac wykopaliskowych. 
Nazwa szlaku pochodzi od Piastów – rodu 
władającego tymi ziemiami w okresie wcze-
snośredniowiecznym, kiedy zapoczątkowa-
ne zostały dążenia do zjednoczenia ziem 
polskich.

DZIEŃ I
Wyjazd  w godzinach porannych. Przejazd do Legnicy. 
Zwiedzanie Sanktuarium Św. Jacka, gdzie doszło do wy-
darzenia, które ma znamiona cudu eucharystycznego. 
Przejazd do miejscowości Zabór z największą w Polsce 
samorządową winnicą. Zwiedzanie Lubuskiego Centrum 
Winiarstwa, gdzie grupa odkryje tajniki produkcji wina, 
szczepów winorośli i pozna ciekawostki na temat winiar-
stwa. Przejazd do miejscowości Przylep - „Pasieka Rodzi-
ny Żegleń”, która kontynuuje rodzinne tradycje pszczelar-
skie. W pasiece można zakupić różne gatunki lubuskich 
miodów odznaczonych w 2015 r. jako „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo - Smaki  Regionów”. Przejazd do miejsca za-
kwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Świebodzina pod pomnik Chry-
stusa Króla oraz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Prze-
jazd do Cigacic. Spacer po przystani, rejs galarami (pła-

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przyjazd do Gniezna  
– pierwszej stolicy Polski. Ta wyjątkowa miejscowość 
została zbudowana podobnie jak Rzym, na siedmiu 
wzgórzach. Zwiedzanie Muzeum Początków Państwa 
Polskiego, w którym możemy poznać historię Gniezna 
i ziemi gnieźnieńskiej. Czas wolny na odpoczynek i po-
siłek – płatny we własnym zakresie. Zwiedzanie Katedry 
Gnieźnieńskiej, znajdującej się na Wzgórzu Lecha. Ka-
tedra Gnieźnieńska, czyli Bazylika Prymasowska Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny nazywana „Matką 
kościołów polskich”, jest miejscem pochówku świętego 
Wojciecha, głównego patrona Polski oraz miejscem koro-
nacji królewskich. W środku znajdziemy bezcenny skarb 
sztuki romańskiej – Drzwi Gnieźnieńskie ukazujące żywot 
patronującego świętego Wojciecha. Przejście pod Pomnik 
Bolesława Chrobrego, Pałac Biskupi oraz na Stare Miasto 
z Rynkiem. Przejazd do miejsca zakwaterowania na obia-
dokolację i nocleg. 

skodenne łodzie z silnikiem) Odrą do urokliwej zatoczki 
w kształcie serca. Podczas rejsu zobaczymy winnice, sie-
dliska bobrów i wiele gatunków ptaków. Przejazd do Mo-
zowa. Zwiedzanie winiarskiego gospodarstwa ”Winnica 
Mozów”, które zajmuje się produkcją wina, szkółkarstwem 
oraz przetwórstwem winnym. Na zakończenie gospodarz 
zaprasza na degustację 3 gatunków win. Specjalnie dla 
grup z B.P INDEX szkolenie  i pokaz sommelierski. Powrót 
do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do miejscowości 
Klępsk. Zwiedzanie kościoła pw. Nawiedzenia  Najświęt-
szej Maryi Panny – jedna z najlepiej zachowanych świą-
tyń ewangelickich w środkowej Europie. Najcenniejszymi 
elementami świątyni są dekoracje malarskie oraz bogato 
wyposażone wnętrza. Przejazd do Zielonej Góry. Spacer 
po mieście: Stary Rynek, Ratusz, Konkatedra  Św. Jadwi-
gi Śląskiej pomnik Bachusa, pomnik Winiarki. Zwiedza-

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd kolejką wąskotorową Żnin-Bisku-
pin, która na przełomie XIX i XX w. była podstawowym 
środkiem komunikacji w regionie. Zwiedzanie Muzeum 
Archeologicznego w Biskupinie, będące jednym z naj-
większych w Europie (Pomnik Historii). Czas wolny na od-
poczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Przejazd 
na Ostrów Lednicki, gdzie kiedyś znajdował się jeden 
z najważniejszych grodów państwa Piastów. W pozosta-
łościach po pałacu książęcym i jego kaplicy znaleziono 
baseny chrzcielne, które wskazują na miejsce prawdopo-
dobnego chrztu Mieszka I. Zwiedzanie Wielkopolskiego 
Parku Etnograficznego z oryginalnymi budynkami prze-
niesionymi z różnych regionów Wielkopolski. Park przed-
stawia bogaty zbiór wiejskiej architektury drewnianej. 
Powrót do  miejsca zakwaterowania na obiadokolację 
i nocleg. 

nie Muzeum Ziemi Lubuskiej, które gromadzi i chroni 
duchowe oraz materialne dziedzictwo kulturowe ziemi 
lubuskiej. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wie-
czornych.

DZIEŃ III
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Poznania, w któ-
rym rozpoczęła się historia naszego Państwa. To właśnie 
tutaj Mieszko I postanowił zbudować swój gród i  założył 
pierwsze na ziemiach polskich biskupstwo. Przejazd na 
Ostrów Tumski – najstarszą część Poznania, na której ok. 
1050 lat temu powstał pierwszy gród - siedziba pierw-
szych władców. Zwiedzanie Katedry – miejsca pochówku 
pierwszych władców Polski i siedziba pierwszego polskie-
go biskupstwa. Przejście na Stary Rynek z renesansowym 
Ratuszem, gdzie uwagę przykuwa zegar ze słynnymi ko-
ziołkami,  Góra Przemysła z Zamkiem Królewskim, niegdyś 
często odwiedzanym przez polskich królów, Kościół Farny 
– prawdziwe barokowe arcydzieło, mury miejskie Pozna-
nia z czasów średniowiecza. Czas wolny na odpoczynek 
i posiłek – płatny we własnym zakresie. Przejście do Dziel-
nicy Cesarskiej – miejsca, które pamięta czasy, kiedy Po-
znań był miastem - rezydencją cesarza Niemiec. Powrót na 
miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi
◦ wyżywienie: 2 śniadania,  2 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 45 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi
◦ wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 60 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień

SZLAK WINA I MIODU
Zielona Góra – Cigacice – Mozów       

SZLAK PIASTOWSKI
Gniezno – Ostrów Lednicki – Poznań  

od 391 zł

od 419 zł

od 364 zł

od 401 zł

od 481 zł

od 507 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Warmia i Mazury to region Polski, który każ-
demu kojarzy się przede wszystkim z jezio-
rami i pięknymi lasami. Jednak może się on 
poszczycić nie tylko urokami przyrody, lecz 
również ogromnym bogactwem historycz-
nym. To właśnie na tych ziemiach znajduje 
się kilka słynących cudami miejsc. Wybiera-
jąc się w ten rejon Polski, warto odwiedzić 
liczne sanktuaria, ale i monumentalne zamki 
budowane w państwie zakonu krzyżackiego. 

Szlak Zamków Krzyżackich obejmuje dzisiej-
sze tereny Pomorza, Warmii i Mazur oraz re-
gion kujawsko-pomorski. Pełna nazwa szla-
ku brzmi Szlak Zakonu Najświętszej Maryi 
Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, 
bo tam też został utworzony. Organizacja 
władzy cywilnej państwa krzyżackiego obej-
mowała tworzenie diecezji a tym samym bi-
skupstw, które także wznosiły zamki, wcho-
dzące w skład Szlaku Zamków Krzyżackich. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Gietrzwałdu 
zwanego „Polskim Lourdes”. Zwiedzanie Sanktuarium Mat-
ki Bożej Gietrzwałdzkiej z cudownym obrazem. Gietrzwałd 
stał się słynny po objawieniach w XIX w. Na terenie Kalwa-
rii znajduje się źródełko z wodą uznaną za cudowną. Czas 
wolny na odpoczynek i spacer po Kalwarii. Przejazd do 
miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Olsztyna. Zwiedzanie Zamku Kapi-
tuły Warmińskiej z XIV w. Dzisiaj wewnątrz murów zamko-
wych znajduje się Muzeum Warmii i Mazur oraz pamiątki 
po Mikołaju Koperniku, który dwa razy piastował urząd 
administratora kapituły. Najważniejszym elementem 
zamku jest oryginalna tablica astronomiczna, na której 
pracował Kopernik. Spacer po mieście: Wysoka Brama, ba-
zylika św. Jana Apostoła, zabytkowe mosty kolejowe. Czas 
wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym za-

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Golu-
bia-Dobrzynia. Zwiedzanie XIV-wiecznego zamku 
z krużgankami wokół barokowego dziedzińca. Najwięk-
szy rozkwit zamku przypada na czasy panowania Anny 
Wazówny w XVII w., której duch podobno widywany jest 
do dnia dzisiejszego. Najsłynniejszym obiektem w zamku 
jest obszerna klatka schodowa z tzw. końskimi schodami, 
po których rycerze konno wjeżdżali do zamku. Przejazd 
do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Gniew. Zwiedzanie 
jednej z największych warowni na lewym brzegu Wisły, 
a zarazem najlepiej zachowanego zamku krzyżackiego 
na Pomorzu. Przed zajęciem tronu królewskiego, starostą 
zamku był Jan Sobieski. W późniejszych czasach w zamku 
znajdowało się niemieckie więzienie dla Polaków. Czas 
wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym za-

kresie. Przejazd do Lidzbarka Warmińskiego. Zwiedzanie 
Zamku Biskupów Warmińskich, jednego z najcenniejszych 
zamków architektury gotyckiej w Polsce. Najsłynniejszym 
mieszkańcem zamku był biskup Watzenrode – wuj Mi-
kołaja Kopernika. Przejazd do Stoczka Warmińskiego. 
Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju 
z cudowanym obrazem Matki Najświętszej. Spacer po od-
restaurowanym ogrodzie w stylu barokowym. Możliwość 
obejrzenia osobistych pamiątek po Prymasie Polski Stefa-
nie Kardynale Wyszyńskim więzionym w murach klasztoru 
w Stoczku w l. 50-tych. Powrót do miejsca zakwaterowania 
na obiadokolację i nocleg. 
                                                                                                                                                                                     
DZIEŃ III
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Olsztynka. 
Zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego – skansen 
przeniesiony z Królewca na początku XX w. Wśród eks-
ponatów znajdują się typowe dla Powiśla, Sambii, Małej 
Litwy zagospodarowania domowe. Czas wolny na odpo-

kresie. Przejazd do Malborka – dawnej stolicy państwa 
krzyżackiego. Zwiedzanie dawnej siedziby wielkich mi-
strzów krzyżackich, znajdującej się na liście światowego 
dziedzictwa UNESCO. Przejazd do miejsca zakwaterowa-
nia na obiadokolację i nocleg. 
                                                                                                                                                                                 
DZIEŃ III
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Kwidzynia. 
Zwiedzanie zamku z XIII w. nazywanego Starym Zamecz-
kiem. W muzeum zapoznamy się z ciekawą kolekcją et-
nograficzną, historyczną i przyrodniczą. Bezpośrednio do 
zamku przylega Katedra pw. św. Jana Ewangelisty z XIV 
w., w której pochowani są wielcy mistrzowie zakonu krzy-
żackiego. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we 
własnym zakresie. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach 
wieczornych. 

czynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Powrót na 
miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

ALTERNATYWNIE
Zamek w Radzyniu Chełmińskim – ruiny zamku krzyżac-
kiego nad Jeziorem Zamkowym, kilka lat temu wygrał 
w plebiscycie na najciekawszy zamek w Polsce. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd  autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi
◦ wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje
◦ rezerwacje wstępów 
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna
◦ miejsce gratis dla kierownika grupy

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 50 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi
◦ wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 80 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień

WARMIA
Olsztyn – Lidzbark Warmiński – Gietrzwałd

SZLAK ZAMKÓW KRZYŻACKICH
Golub – Dobrzyń – Gniew – Malbork

od 425 zł

od 411 zł

od 396 zł

od 383 zł

od 523 zł

od 509 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Wiedeń już w czasach średniowiecza pełnił 
znaczącą rolę w Europie. To jednocześnie 
miasto, które nieustannie kroczy do przodu, 
rozwija się i pozostaje otwarte na wszystko, 
co nowe. Zwiedzających naddunajska stolica 
przyciąga niezwykłym klimatem i ogromną 
ilością atrakcji. 

Salzburg - miasto to uchodzi za najmniejsze 
ze wszystkich miast o światowej renomie, 
nie mniej jednak przesiąknięte jest duchem 
prawdziwej metropolii. Posiada też niepo-
wtarzalny urok. Sylwetka Starego Miasta, 
potężna twierdza królująca ponad rozległy-
mi placami i wąskimi zaułkami, dostojna ka-
tedra, gęsty las wież i iglic kościelnych oraz 
lśniąca zielonkawym blaskiem wstęga rzeki 
Salzach przyczyniły się do wpisania Salzbur-
ga na listę światowego dziedzictwa kultury 
UNESCO. Salzburg uchodzi za nieoficjalną 
stolicę piwną Austrii. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd na Morawy, 
gdzie czekają na nasze odkrycie przepiękne pałace rodu 
Lichtensteinów w Lednicach i Valticach (zabytki UNE-
SCO). Zwiedzanie zaczniemy od olśniewającej letniej 
rezydencji Lichtensteinów w Lednicach z imponującym 
pałacem i parkiem, na terenie którego zobaczymy pięk-
ne, romantyczne budowle, a także największy na świecie 
(poza krajami muzułmańskimi) minaret. Czas wolny na 
odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Prze-
jazd do Mikulova, będącego klejnotem południowych 
Moraw, ze wspaniałym zamkiem górującym nad mia-
stem. Spacer wąskimi brukowanymi uliczkami. Przejazd 
do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Wyjazd do Wiednia. Zwiedzanie Ringstras-
se - wspaniały bulwar wiedeński - okno wystawowe 
ówczesnej monarchii naddunajskiej, Parlament, gdzie 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Mariazell 
w Styrii - to najważniejsze miejsce ruchu pielgrzymko-
wego i kultu maryjnego w Austrii. Celem pielgrzymów 
jest niewielka drewniana figurka Madonny z Dzieciąt-
kiem, zwana „Magna Mater Austria”. Czas wolny na wizytę 
w bazylice. Przejazd w region Salzkammergut - piękne 
pojezierze pośród wapiennych gór, pełne uroczych, sta-
rych miasteczek. Przejazd do miejsca zakwaterowania na 
obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Salzburga. W czasie spaceru po 
starym mieście zobaczymy ogród i pałac biskupi Mirabell, 
najstarszą i jedną z najpiękniejszych ulic miasta - Getre-
idegasse, dom oraz pomnik Mozarta, Residentzplatz. 
Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym 
zakresie. Z rozkoszy kulinarnych szczególnie polecamy 
miejscowy Salzburger Nockerl - słynny suflet na słodko. 

spotykają się członkowie Austriackiego Zgromadzenia 
Narodowego, Ratusz - wzorowany na Ratuszu w Brukseli, 
Plac Marii Teresy z Muzeami Historii Naturalnej i Historii 
Sztuki, Hofburg - zimowa rezydencja cesarskiej rodziny 
Habsburgów, Ulica Graben z barokowym kościołem św 
Piotra, w którym w samotności modliła się cesarzowa Elż-
bieta Bawarska popularnie zwana Sissi, gotycka Katedra 
św. Szczepana, słynąca ze swoich kolorowych dachówek, 
Kärntnerstrasse - wspaniały bulwar otoczony eleganckimi 
sklepami i kawiarenkami, Opera – trzecia najważniejsza 
Opera po Metropolitan Opera i La Scali. Po zwiedzaniu 
czas wolny na filiżankę kawy w jednej ze słynnych wie-
deńskich kawiarni. Powrót do hotelu na obiadokolację 
i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie Wiednia: Wzgó-
rze Kahlenberg z polskim kościołem i piękną panoramą 
miasta. Przejazd przez Grinzing - dzielnicę winiarzy do 

Następnie udamy się do górującej nad miastem twierdzy 
Hohensalzburg. Proponujemy wejście lub wjazd kolejką 
na wzgórze z przepiękną panoramą Alp oraz zwiedzanie 
twierdzy. Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiado-
kolację i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie. Przyjazd do St. Gilgen - miasteczka w którym 
przyszła na świat matka Mozarta. Udamy się na prawie 
godzinny rejs Jeziorem Wolfgangsee (538 m.n.p.m) do St. 
Wolfgang, gdzie zobaczymy gotycki kościół z przepięk-
nym ołtarzem skrzydłowym. To piękne miasto zawdzięcza 
swoją sławę św. Wolfgangowi - biskupowi Regensburga, 
który w X w. przybył w te strony.  Przejazd do Hallstatt, 
uroczego miasteczka wpisanego na listę UNESCO. Prze-
jazd do Bad Ischl - ulubionej miejscowości wypoczyn-
kowej Franciszka Józefa. Zwiedzanie Kaiservilli - letniej 
rezydencji cesarza Franciszka Józefa. Czas wolny na od-
poczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Przejazd 

pałacu Schoenbrunn - letniej rezydencji cesarskiej rodzi-
ny Habsburgów, spacer po romantycznym parku z Glo-
riettą - punktem widokowym, ruiny rzymskie, fontanna 
Neptuna. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we 
własnym zakresie. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót na 
miejsce zbiórki w godzinach nocnych. 

do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ IV 
Śniadanie. Przejazd do Wachau - malowniczej doliny 
Dunaju, położonej wśród winnic i urokliwych średnio-
wiecznych miasteczek. Zwiedzanie zaczniemy od Melku 
i słynnego opactwa Benedyktynów. Następnie udamy 
się w rejs statkiem, w czasie którego przy kieliszku wina 
można się delektować widokiem najpiękniejszej strony 
doliny Wachau, w tym miasta Spitz i Durnstein ze śre-
dniowiecznym zamkiem zawieszonym na urwistym skali-
stym wzgórzu. Na zakończenie pojedziemy do Krems by 
pospacerować po uliczkach starego miasta. Dla smakoszy 
będzie też możliwość degustacji wina i miejscowej spe-
cjalności – likieru morelowego. Przyjazd do Polski w go-
dzinach nocnych. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi na Morawach
◦ wyżywienie: 2 śniadania,  2 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦  opłata programowa (przewodnik, zestawy słuchawkowe lub 
     system nagłaśniający, opłata klimatyczna i admin.) - 15 EUR/os.
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 40 EUR/os., 370 CZK/os.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 3 noclegi
◦ wyżywienie: 3 śniadania,  3 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦  opłata programowa (przewodnik, zestawy słuchawkowe lub 
     system nagłaśniający, opłata klimatyczna i admin.) - 15 EUR/os.
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 80 EUR/os.

AUSTRIA
Wiedeń – Morawy

AUSTRIA
Salzburg i Jeziora Alpejskie  

od 499 zł

od 989 zł

od 469 zł

od 939 zł

od 629 zł

od 1099 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Białoruś to dla Polaków kraj mało znany 
i przez to niedoceniany. A przyjechać tu na-
prawdę warto - na ponowne „odkrycie” cze-
kają m.in. wiekowe kościoły i cerkwie, nisz-
czejące synagogi, rezydencje szlacheckie, 
liczne polonika i relikty epoki komunizmu. 
Białoruś spod znaku krzyża i spod znaku 
sierpa i młota. Białoruś gospodarki planowej 
i dziewiczej przyrody. Białoruś to kraj, w któ-
rym na nowo odnajdziemy sens prawdziwej 
podróży. Białoruś to również kraj nieskażonej 
przyrody, pięknych krajobrazów i życzliwych 
ludzi. 

Morawy południowe to pagórki podzielo-
ne winnicami, kolorowe wsie i miasteczka 
wciąż pełne żywych tradycji, rozbrzmiewa-
jące tradycyjną muzyką wygrywaną na cym-
bałach i skrzypcach, skupiska wyszukanych 
architektonicznie piwniczek winnych, bie-
lonych i ozdobionych kolorowym ornamen-
tem, skrywających głęboko w ziemi płynne 
skarby - oto Południowe Morawy. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Tykocina, 
miasta które urzeka swą historią i wyjątkowym klimatem.  
Charakterystyczny układ miasteczka żydowskiego oraz 
jego zabytki powodują, że jest ono coraz częściej odwie-
dzane przez turystów. Obowiązkowo należy odwiedzić 
wielką synagogę - drugą co do wielkości i jedną z naj-
starszych synagog w Polsce. Przejazd do Białegostoku 
na ziemie zamieszkiwane niegdyś przez licznych polskich 
Tatarów. Zwiedzanie Pałacu Branickich i  kościoła pod we-
zwaniem świętego Rocha. Przejazd do miejsca zakwatero-
wania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II 
Śniadanie. Przejazd na Białoruś w kierunku Grodna. Zwie-
dzanie zaczniemy od grodzieńskiej synagogi, następnie 
przejdziemy do Starego Zamku Książąt Grodzieńskich - re-
zydencji książąt Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królów 
Polski, a następnie w kierunku dawnego rynku grodzień-

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Kromeriża 
– jednego z najpiękniejszych miast Republiki Czeskiej, 
miasta kwiatów, drzew i eleganckiej architektury. Podczas 
spaceru zwiedzimy rynek, barokowy Pałac Arcybiskupi, 
wyjątkowe ogrody – Ogród Kwiatowy i Ogród Zamkowy, 
które wraz z pałacem zostały wpisane na listę światowe-
go dziedzictwa UNESCO. Kolejnym punktem programu 
będzie Moravski Kras - najwspanialszy region krasowy 
w środkowej Europie. Na całym terenie znajduje się wię-
cej niż 1100 jaskiń, z których cztery udostępnione są dla 
zwiedzających. Przejście nad Przepaść Macochy - znaną 
na całym świecie przepaść o głebokości ponad 130 me-
trów. Nad przepaścią znajdują się dwa mostki, z których 
można spojrzeć w dno Macochy. Przejście do Jaskini Pun-
kevni. Zwiedzanie najbardziej znanej jaskini w Czechach 
na terenie Morawskiego Krasu. Na uwagę zasługują 
ogromne stalaktyty, Sala Masaryka z najpiękniejszą szatą 
naciekową na Morawskim Krasie oraz podziemne jeziorka 

skiego (obecny plac Sowiecki). Zwiedzimy też Katedrę 
diecezji grodzieńskiej - jedną z największych świątyń ba-
roku wzniesionych na ziemiach Rzeczypospolitej, cerkiew  
pw. św. Borysa i Gleba - jedną z najstarszych prawosław-
nych świątyń na terenie obecnej Białorusi. Dla chętnych 
proponujemy zwiedzanie Muzeum E. Orzeszkowej. Czas 
wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakre-
sie. Przejazd do wsi Stare Wasyliszki, gdzie odwiedzimy 
dom rodziny Wydrzyckich, w którym urodził się i wychował 
Czesław Niemen. Przejazd do miejsca zakwaterowania na 
obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie. Przejazd do Lidy. Zwiedzanie średniowieczne-
go zamku księcia Gedymina oraz barokowego kościoła 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Następnie przejedzie-
my szlakiem Adama Mickiewicza do Nowogródka, gdzie 
zwiedzimy jego rodzinny dom. Przejście na górę zamkową 
z pomnikiem i kopcem Mickiewicza oraz ruinami średnio-

zasilane wodą rzeki Punkevni,  od której pochodzi nazwa 
jaskini. Zwiedzanie obejmuje także spływ łódkami (moż-
liwość zwiedzania bez spływu). Długość trasy to około 
1250 metrów. Czas zwiedzania: 60 minut. Przejazd do 
miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. Fakul-
tatywnie: wieczór z degustacją wina morawskiego. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd na Morawy, gdzie czeka na nasze 
odkrycie przepiękny pałac rodu Lichtensteinów w Ledni-
cach (zabytek UNESCO). Zwiedzanie zaczniemy od olśnie-
wającej letniej rezydencji Lichtensteinów w Lednicach 
z imponującym pałacem i parkiem, na terenie którego 
zobaczymy piękne, romantyczne budowle, a także naj-
większy na świecie (poza krajami muzułmańskimi) mi-
naret. Dla zainteresowanych proponujemy zwiedzanie 
winnych piwnic pałacowych i degustację morawskich 
win. Przejazd do Ołomuńca. Spacer po mieście Rynek 
z Ratuszem i zegarem wnękowym. Czas wolny na odpo-

wiecznego zamku. Później zwiedzimy kościół farny pw. 
Przemienienia Pańskiego, w którym został ochrzczony 
Adam Mickiewicz i szkołę przyklasztorną, do której uczęsz-
czał. Dalej przejazd nad Jezioro Świteź, które opisał Adam 
Mickiewicz w swoich balladach. Przejazd do miejsca za-
kwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ IV 
Śniadanie. Przejazd do Brześcia nad Bugiem - jednego 
z najstarszych miast na Białorusi. Przejdziemy „Aleją latar-
ni” - główną promenadą miejską otoczoną historycznymi 
budynkami, w których mieszczą się kawiarenki i sklepiki 
z pamiątkami. W środkowej części ulicy dominuje po-
mnik „Tysiąclecia Brześcia”. Zwiedzimy największą atrak-
cję miasta - Twierdzę Brzeską – kompleks fortyfikacyjny  
z XIX w. z cytadelą i pomnikiem ku czci żołnierzy armii ra-
dzieckiej poległych w obronie Twierdzy. Czas wolny na od-
poczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Powrót 
na miejsce zbiórki w godzinach nocnych. 

czynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Wyjazd 
w drogę powrotną. Powrót na miejsce zbiórki w godzi-
nach wieczornych

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 3 noclegi 
◦ wyżywienie: 3 śniadania,  3 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦  opłata programowa (zwiedzanie miast, zestawy słuchawkowe lub 
     system nagłaśniający, opłata klimatyczna i admin.) - 110 zł/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 20 EUR/os., 20 zł/os.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 1 nocleg
◦ wyżywienie: 1 śniadanie,  1 obiadokolacja 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦  opłata programowa (zwiedzanie miast, zestawy słuchawkowe
      lub system nagłaśniający, opłata klimatyczna i admin.) - 200 CZK/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 660 CZK/os.

BIAŁORUŚ
Grodno – Nowogródek – Brześć

CZECHY
Morawy: Kromeriż – Lednice – Valtice

od 679 zł

od 279 zł

od 629 zł

od 259 zł

od 839 zł

od 359 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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PRAGA - stolica naszych południowych są-
siadów - Czech, nie bez przyczyny nazywa-
na jest „Złotą Pragą”. Wspaniały klimat tego 
miasta to efekt harmonii między sztuką ro-
mańską, gotycką, barokową, secesją i współ-
czesnością. 

Pomimo tego, że Holandia położona jest 
w depresji to kraj ludzi wesołych, a wśród 
nich są artyści, którzy wspięli się na wyżyny 
kultury i sztuki. Niepowtarzalny klimat, sza-
lony Amsterdam, kolorowy Keukenhof, tuli-
pany i charakterystyczne wiatraki – Holandia 
to królestwo kontrastów! 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Pragi. 
W ramach zwiedzania przejdziemy Bramą Prochową 
obok perły praskiej secesji - Domu Miejskiego, Traktem 
Królewskim na rynek Starego Miasta. W panoramie histo-
rycznego placu dominują ratusz z zegarem Orloj, kościół 
św. Mikołaja, pałac Golz-Kińskych, gotycki kościół Marii 
Panny oraz pomnik Jana Husa. Warto udać się stąd na 
spacer do dzielnicy żydowskiej ze starym cmentarzem, 
ratuszem, synagogami oraz odbyć niezapomniany rejs po 
Wełtawie. Kontynuując zwiedzanie przejdziemy obok Te-
atru Stanowego i Karolinum - najstarszego kolegium uni-
wersyteckiego w Europie Środkowej na Plac Wacława, na 
Nowym Mieście z konnym pomnikiem św. Wacława oraz 
Muzeum Narodowym. Przejazd do miejsca zakwaterowa-
nia na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Karlowych Warów, największe-

DZIEŃ I
Wyjazd z Polski w godzinach porannych. Przejazd do Pocz-
damu. Zwiedzanie rokokowego Pałacu Sanssouci (zabytek 
UNESCO) - letniej rezydencji Fryderyka II, Cecilienhof (zaby-
tek UNESCO) – ostatni pałac zbudowany przez Hohenzoller-
nów. W pałacu odbyła się konferencja pokojowa kończąca  
II wojnę światową. Czas wolny. Przejazd do miejsca zakwate-
rowania na obiadokolację i nocleg na terenie Niemiec. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Zaanse Schaan – miejsce, gdzie 
zgromadzono charakterystyczne dla tego regionu budynki. 
Podczas spaceru zobaczymy m.in. farmę serową i wytwórnię 
chodaków a nad rzeką zobaczymy tradycyjne holenderskie 
wiatraki. Czas wolny. Przejazd do Amsterdamu. Popołudnio-
wy rejs po amsterdamskich kanałach. Przejazd do miejsca 
zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.  

DZIEŃ III
Śniadanie. Przejazd do Amsterdamu. Przejście na Plac Mu-

go czeskiego uzdrowiska. Znajduje się tu 79 gorących 
źródeł, z których bije woda mineralna o właściwościach 
leczniczych i temperaturze między 41 a 73 °C. W czasie 
zwiedzania uzdrowiska zobaczymy słynne kolumnady – 
pijalnie wód uzdrowiskowych, eleganckie hotele, sece-
syjne kamienice, domy zdrojowe oraz 12-metrowy gejzer 
gorącej wody tzw. Zdrój (Vřídlo). Po spacerze promena-
dą degustacja leczniczych wód i czas wolny. Następnie 
wjazd kolejką na Wieżę Diana, skąd widać piękną panora-
mę miasta i okolic. Dla chętnych proponujemy zwiedza-
nie Muzeum Becherovki i degustację znanego na całym 
świecie likieru ziołowego, kąpiel w łaźniach termalnych 
lub czas wolny. Przejazd do miejsca zakwaterowania na 
obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie, wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie Pragi za-
czniemy od Hradczan, czyli królewskiego wzgórza. Zoba-
czymy klasztor na Strahowie z bogatą historią sięgającą 

zeów z najważniejszymi placówkami muzealnymi: Royal Co-
ster Diamonds, Rijkmuseum, Stadelijkmuseum czy Muzeum 
Van Gogha. Przejście w kierunku kanału Singel z najbardziej 
znanym na świecie pływającym targiem kwiatowy. Czas 
wolny. Przejście na Plac Dam z najważniejszymi zabytkami 
miasta: Bazylika św. Mikołaja, Nieuwe Kerk - miejsce koronacji 
i ważnych uroczystości królewskich, Pałac Królewski - jeden 
z trzech pałaców, gdzie urzęduje para królewska. Spacer po 
najstarszej dzielnicy Amsterdamu – De Wallen z Dzielnicą 
Czerwonych Latarni. Przejazd na miejsce zakwaterowania na 
obiadokolację i nocleg.  

DZIEŃ IV
Śniadanie. Przejazd do Hagi. Spacer po mieście:  Międzynaro-
dowy Trybunał Sprawiedliwości, Pałac Królewski Noordeien-
de, Nieuwe Kerk - kościół z XVII w., Binnenhof - najstarsza 
budowla w mieście. Wizyta w Madurodam – Park Miniatur. 
Przejście do Scheveningen – słynny nadmorski kurort. Czas 
wolny. Przejazd do Rotterdamu. Spacer po największym 
porcie morskim w Europie: Euromast, Ratusz. Market Hall 

XII w., Sanktuarium Loretańskie z wierną kopią domu Mat-
ki Bożej w Nazarecie - inspirowane legendą o cudownym 
przeniesieniu domu z Nazaretu do Loreto, uroczystą od-
prawę warty przed Pałacem Prezydenta, katedrę św. Wita 
(Kaplica św. Wacława i Krypta Królewska), Zamek Kró-
lewski, spacer Złotą Uliczką do wieży Daliborka, będąca 
częścią zamkowych umocnień, która niegdyś pełniła rolę 
więzienia (swoją nazwę zawdzięcza pierwszemu więźnio-
wi). Przejdziemy na Małą Stranę - do 1784 było to samo-
dzielne miasto położone u stóp Zamku na Hradczanach, 
z pięknym rynkiem i kościołem św. Mikołaja.W programie 
zwiedzania Wyspa Kampa, Čertovka – ślepy kanał rzeki 
Wełtawy - miejsce to nazywane jest Praską Wenecją, most 
Karola - najsłynniejszy i najstarszy most na Wełtawie, Kle-
mentinum, czyli dawny jezuicki klasztor i uniwersytet, 
Plac Krzyżowców z pomnikiem cesarza Karola IV. Wyjazd 
z Pragi w godzinach popołudniowych. Powrót na miejsce 
zbiórki w późnych godzinach wieczornych. 

-  „Róg Obfitości”; Erasmusburg - most wiszący. Przejazd do 
miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ V
Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do 
Polski. Na trasie zwiedzanie Zamku Marienburg koło Ha-
noweru – neogotycki zamek książąt hanowerskich, dzisiaj 
mieści muzuem wnętrz i historii Królestwa Hanoweru. Prze-
jazd do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg 
w Niemczech. 

DZIEŃ VI
Śniadanie. Powrót do Polski w godzinach popołudniowych. 

ALTERNATYWNIE
Keukenhof - największy ogród na świecie.
Kinderdijk - niewielkie miasto słynące z najpiękniejszych wia-
traków holenderskich (zabytek UNESCO).

TAŃSZA WERSJA WYCIECZKI Z NOCNYMI PRZEJAZDAMI

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi 
◦ wyżywienie: 2 śniadania,  2 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦  opłata programowa (zwiedzanie miast, zestawy słuchawkowe lub 
  system nagłaśniający, opłata klimatyczna i admin.) - 400 CZK/os.   
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 1000 CZK/os.
◦ rejs z obiadokolacją na statku – ok. 90 zł/os. 
◦ czeski wieczór w lokalnym browarze – ok. 90 zł/os. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 5 noclegów
◦ wyżywienie: 5 śniadań,  5 obiadokolacji 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦  opłata programowa (przewodnik, zestawy słuchawkowe lub 
     system nagłaśniający, opłata klimatyczna i admin.) - 35 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 115 EUR/os.

CZECHY
Praga – Karlowe Wary 

HOLANDIA
Amsterdam – Haga – Rotterdam 

od 459 zł

od 1869 zł

od 429 zł

od 1799 zł

od 579 zł

od 2099 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Wycieczka do jednych z najpiękniejszych i pełnych słońca miejsc na południu Europy - do 
Costa Brava w Hiszpanii przez Prowansję po Lazurowe Wybrzeże we Francji. Zachwyca tu-
taj wszystko - piękne plaże, skaliste zatoczki, błękitne wody Morza Śródziemnego i pyszna 
kuchnia. Zobaczymy najważniejsze miejsca tego regionu - Monako, Cannes czy Barcelonę. 

DZIEŃ I
Zbiórka uczestników wycieczki i wyjazd z kraju we 
wczesnych godzinach rannych. Całodzienny przejazd 
przez Czechy, Austrię i dojazd do Włoch. Przejazd na 
miejsce zakwaterownia w północnych Włoszech na 
obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Werony. Zwiedzanie miasta 
Romea i Julii. Zobaczymy Castelvecchio - zamek rodzi-
ny Della Scala. Następnie przejdziemy przez stare mia-
sto spacerując śladami Romea i Julii, mijając kilka prze-
pięknych zakątków: dziedziniec Cortile del Tribunale, 
który w średniowieczu stanowił część imponującego 
kompleksu mieszkalnego rodziny Della Scala, Piazza 
dei Signori i Piazza delle Erbe, malownicze place, na 
których w średniowieczu toczyło się życie miasta. 
Później odwiedzimy Dom Julii Capuleti i zakończymy 
wycieczkę na Piazza Bra - jednym z największych na 
świecie rzymskich amfiteatrów z I w. Przejazd do miej-
sca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie, wykawaterowanie. Przejazd na Riwierę 
Francuską do Księstwa Monako - jednego z naj-
mniejszych państw w Europie. W Monako zobaczy-
my między innymi: Pałac Książęcy z katedrą, w której 
pochowana jest księżna Grace, Ogrody Egzotyczne, 
Oceanarium oraz Port Herkulesa z luksusowymi jach-
tami. Na koniec wizyta w  Monte Carlo słynącym ze 
wspaniałych kasyn i wyścigu Grand Prix F1 Monaco.  
Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiadokola-
cję i nocleg.

DZIEŃ IV
Śniadanie. Przejazd do Cannes - najsławniejszego 
miasta Riwiery Francuskiej, gdzie zobaczymy m.in. 
promenadę La Croisette, Pałac Festiwalowy, stary 
port. Przejazd do Saint Tropez - słynnego kurortu na 
Lazurowym Wybrzeżu odwiedzanego przez gwiaz-
dy filmowe, modelki i artystów. Spacer po typowym 

prowansalskim miasteczku oraz malowniczym por-
cie. W godzinach wieczornych przyjazd na Wybrzeże 
Costa Brava. Przejazd do miejsca zakwaterowania na 
obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ V
Śniadanie. Spacer po Lloret de Mar - słynnym kata-
lońskim kurorcie na Costa Brava ze wspaniałymi pla-
żami, krystalicznie czystym morzem i licznymi rozryw-
kami. Zobaczymy gotycki kościół św. Romy z kolorową 
mozaikową kopułą, ratusz, pomnik Sardany - naro-
dowego tańca Katalonii, promenadę i zamek Castell 
d’en Plaja. Dla chętnych wycieczka do ogrodów św. 
Klotyldy – zachwycające ogrody położone na klifie 
lub odpoczynek na jednej z plaż. Powrót do miejsca 
zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ VI
Śniadanie. Przejazd do Barcelony. Zwiedzanie Ka-
tedry Sagrada Familia, arcydzieła Antonia Gaudiego. 
Następnie ruszymy do Parku Güell, skąd rozpościera 
się jeden z najpiękniejszych panoramicznych wido-
ków Barcelony. W tym niezwykłym parku zobaczymy 
fantazyjne budynki, egzotyczną przyrodę oraz od-
poczniemy na najdłuższej ławce świata. Dalej ruszamy 
autokarem na objazd miasta, w trakcie którego zoba-
czymy kolejne dzieła Gaudiego: Casa Batllo (zabytek 
UNESCO) oraz Casa Mila ze słynnym dachem i ka-
mienną fasadą. Następnie czeka nas spacer od Dziel-
nicy Portowej obok statuy Krzysztofa Kolumba na Las 
Ramblas – najpiękniejszą i najstarszą ulicę Barcelony, 
pełną handlarzy, kwiatów. Czas wolny na odpoczynek 
i posiłek – płatny we własnym zakresie. Na zakoń-
czenie przejdziemy wąskimi uliczkami do najstarszej 
dzielnicy miasta Barri Gotic z katedrą św. Eulalii - jed-
ną z najpiękniejszych gotyckich budowli w Hiszpanii. 
Powrót do miejsca zakwaterowania na obiadokolację 
i nocleg.

DZIEŃ VII
Śniadanie. Przejazd do Montserrat, gdzie będziemy 

podziwiać zapierające dech w piersiach widoki, ma-
lownicze krajobrazy i niesamowite formacje skalne 
o niespotykanych kształtach. Na wysokości 720 m 
zwiedzimy klasztor Benedyktynów i sanktuarium 
Czarnej Madonny z cudowną figurką la Morenetą.
Po południu przejazd do malowniczo położonej miej-
scowości nadmorskiej Blanes. Zwiedzanie Ogrodu 
Botanicznego, w którym znajduje się ok. 7.000 gatun-
ków roślin z różnych stref klimatycznych. Powrót do 
miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ VIII
Śniadanie. Rejs statkiem wzdłuż dzikiego i malowni-
czego wybrzeża Costa Brava do Tossy de Mar -  perełki 
tego regionu. Ruszamy spacerem przez średniowiecz-
ne centrum Tossy - Vila Vella - malowniczo otoczone 
ruinami fortyfikacji, klimatycznymi uliczkami, gwarny-
mi placykami i domkami z kamienia, zwiedzamy ruiny 
zamku w Tossa de Mar. Czas wolny na odpoczynek na 
jednej z malowniczych plaż Tossy. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ IX
Śniadanie. Wyjazd z Hiszpanii. Przejazd w kierunku 
Prowansji. Postój w  Arles,  miasta które swą urodą 
i klimatem podbiło serce wielu artystów, min. Van Go-
gha, Gauguina i Picassa. Zwiedzanie ogromnej areny 
z czasów rzymskich, ruin amfiteatru i łaźni miejskich 
oraz kościoła St-Trophime – arcydzieła architektury 
romańskiej. Czas wolny na filiżankę kawy w Café La 
Nuit, uwiecznionej na jednym z najbardziej znanych 
obrazów Van Gogha. Przejazd przez Francję do Włoch. 
Przejazd na miejsce zakwaterownia w północnych 
Włoszech na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ X
Wczesne śniadanie i wyjazd w drogę powrotną. Prze-
jazd przez Austrię, Czechy do Polski. Powrót do kraju 
w godzinach nocnych.

TAŃSZA WERSJA WYCIECZKI Z NOCNYMI PRZEJAZDAMI

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 9 noclegów
◦ wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadokolacji ( w czasie pobytu 
    w Hiszpanii wyżywienie w formie bogatego bufetu ) 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦ opłata programowa (zwiedzanie miast, metro, 
     zestawy słuchawkowe lub system nagłaśniający, 
     opłata klimatyczna) - 45 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP 
 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów -  50 EUR/os.

FRANCJA – WŁOCHY – HISZPANIA od 1989 zł
od 1889 zł

od 2399 zł

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 
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Paryż - stolica Francji, kolebka kultury europejskiej, miasto o niepowtarzalnej atmosferze, nie-
zliczonych zabytkach. Nieustannie dyktuje wszelkie mody, przyciąga, wyzwala wyobraźnię, 
pobudza talent artystów. Dolina Loary, historyczna kraina Francji, na obszarze której znajduje 
się ponad 300 średniowiecznych i renesansowych zamków. Dawna siedziba królów, w której 
niegdyś kwitło życie towarzyskie, a dziś możemy podziwiać kunszt rzeźbiarzy, architektów, 
malarzy czy ogrodników tamtych osławionych lat. Zapraszamy na fantastyczną przygodę, 
która dostarczy wielu emocji oraz wspomnień, które na zawsze pozostaną w pamięci. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd przez Niem-
cy. Podczas przejazdu planowane są krótkie postoje    
i   jeden dłuższy na ewentualny obiad – płatny we wła-
snym zakresie. Przejazd do Francji na nocleg.   

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do stolicy Szampanii, Reims. 
Zwiedzanie Katedry Koronacyjnej Notre – Dame, 
spacer po Pałac Tau, bazylika St-Rémi, opactwo Saint 
Rémi  Następnie przejazd do Epernay –  ojczyzny naj-
słynniejszych na świecie producentów szampana. Pod 
miastem w 100 km labiryncie piwnic leżakuje 200 mi-
lionów butelek szampana. Wizyta w piwnicy połączo-
na jest z degustacją szampana. Przejazd do miejsca 
zakwaterowania na obiadokolację i nocleg w okolicy 
Paryża. 

DZIEŃ III 
Śniadanie. Przyjazd do Paryża. Całodzienne zwiedza-
nie zaczniemy od symbolu Francji - Wieży Eiffela. Dla 
chętnych proponujemy wjazd na wieżę, rejs statkiem 
po Sekwanie lub odpoczynek na Polach Marsowych. 
Następnie z pobliskiego Placu Trocadero udamy się 
do centrum historycznego Paryża na wyspę Ile de La 
Cité. W trakcie spaceru zwiedzimy najciekawsze za-
bytki kolebki Paryża, m.in. katedrę Notre Dame, Saint 
Chapelle, pałac Sprawiedliwości i Conciergerie, Pont 
Neuf – najstarszy istniejący most w Paryżu. Na zakoń-
czenie przejdziemy do dzielnicy łacińskiej, w której 
zobaczymy Pałac i Ogrody Luksemburskie, Panteon – 

miejsce spoczynku Marii Skłodowskiej Curie i innych 
zasłużonych dla Francji oraz Sorbonę - najznakomit-
szy uniwersytet we Francji i jeden z czołowych na 
świecie. Po zwiedzaniu odpoczniemy na Placu Sain-
t-Michel i bulwarze Saint-Germain z licznymi restau-
racjami, kawiarniami i butikami. Powrót do miejsca 
zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ IV 
Śniadanie. Przejazd do Wersalu - miasteczka, poło-
żonego zaledwie ok. 20 km od centrum Paryża. Zwie-
dzimy Pałac wersalski – wizytówkę Francji – okazałą, 
pełną przepychu barokową posiadłość należącą daw-
niej do królów Francji. Następnie pospacerujemy po 
przylegających do pałacu ogrodach. Ogrody wersal-
skie stanowią kwintesencję ogrodów w stylu francu-
skim, gdzie prawie wszystko jest zaplanowane - rów-
ne ścieżki i aleje, rabaty o geometrycznych kształtach, 
równo przystrzyżone drzewa i krzewy. Powrót do Pa-
ryża. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we 
własnym zakresie. Następnie dalszą część zwiedzania 
rozpoczniemy przy Łuku Triumfalnym, skąd przejdzie-
my reprezentacyjną aleją Champs Elysees pełną eks-
kluzywnych restauracji i sklepów do Placu Concorde, 
ogrodów Tuilieres i dawnego pałacu królewskiego 
- Luwru. Zainteresowanym proponujemy zwiedzanie 
Muzeum Luwru - jednej z najbogatszych kolekcji rzeź-
by i malarstwa na świecie.  Powrót do miejsca zakwa-
terowania na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ V
Śniadanie. Przejazd do Doliny Loary, gdzie zobaczy-
my zamki uznane za kolebkę renesansu francuskiego: 
Amboise - jeden z najważniejszych zamków w historii 
Francji (zabytek UNESCO), związany z życiem Leonar-
do da Vinci. Imponująca budowla rozciąga się nad 
samym brzegiem Loary; Chenonceaux - najbardziej 
romantyczny zamek Doliny Loary zwany „zamkiem 
na rzece” oraz spacer wysadzaną platanami aleją do 
ogrodów zamkowych. Na zakończenie proponujemy 
zwiedzanie Chambord tzw. „perłę w koronie” króla 
Franciszka I - jedną z najpotężniejszych a zarazem 
najpiękniejszych posiadłości królewskich we Francji,  
którego autorstwo przypisuje się miedzy innymi Le-
onardo da Vinci. Powrót do miejsca zakwaterowania 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ VI
Śniadanie. Przejazd do Blois. Zwiedzanie zamku  
- ulubionej rezydencji francuskich królów. Spacer po 
malowniczej starówce miasta, nabrzeże Loary, kate-
dra St-Louis. Po zwiedzaniu czas wolny na odpoczy-
nek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Przejazd 
w kierunku granicy francusko-niemieckiej na obiado-
kolację i nocleg tranzytowy. 

DZIEŃ VII
Wczesne śniadanie. Przejazd przez Niemcy. Podczas 
przejazdu planowane są krótkie postoje i postój na 
ewentualny obiad - płatny we własnym zakresie. Po-
wrót do Polski w godzinach nocnych.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 6 noclegów
◦ wyżywienie: 6 śniadań (francuskie - na słodko), 5 obiadokolacji
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦ opłata programowa (zwiedzanie miast, metro, 
     zestawy słuchawkowe lub system nagłaśniający, 
     opłata klimatyczna) - 40 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP 
 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów -  90 EUR/os
◦ wieczór Francuski: kolacja z typową francuska kuchnią – od 35 EUR/os.

FRANCJA
Szampania: Zamki nad Loarą – Paryż    

od 1669 zł
od 1589 zł

od 1959 zł

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 
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U podnóża Alp, na styku trzech krajów 
Szwajcarii, Niemiec i Austrii  znajduje się 
jedno z najpiękniejszych europejskich jezior 
- Jezioro Bodeńskie (Bodensee).  Fotogenicz-
ności dodaje mu fakt, że w jego bliskim są-
siedztwie znajdują się Alpy. Dlatego też każ-
dego roku odwiedzają go tłumy turystów, 
które spragnione są relaksu i możliwości po-
dziwiania wspaniałych widoków. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Austrii, podczas 
przejazdu planowane są krótkie postoje. Przyjazd do miejsca 
zakwaterowania w Austrii na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Innsbrucka - pięknego alpejskiego 
miasta, stolicy Tyrolu. Spacer po zabytkowym centrum: ozdo-
biony złotym dachem Goldenes Dachl, rezydencja Habsbur-
gów, bulwar Marii Teresy oraz urocze zaułki starówki. Czas 
wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. 
Przejazd do Liechtensteinu, niewielkiego państwa słynące-
go z wina, rodziny książęcej i znaczków pocztowych. Spacer 
po stolicy księstwa – Vaduz. Przejazd do miejsca zakwatero-
wania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie. Przyjazd do miejscowości Stein nad Renem. 
Spacer średniowieczną  starówką uważaną za jedną z naj-
piękniejszych w całej Szwajcarii. Czas wolny na opoczynek 

i posiłek – płatny we własnym zakresie. Przejazd Szafuzy. 
Spacer po zabytkowej części miasta słynącego z charakte-
rystycznych kamienic z oknami wykuszowymi. Przejście nad 
największy w Europie wodospad Rheinfall nazywany „Eu-
ropejską Niagarą”.  Przejazd do miejsca zakwaterowania na 
obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ IV
Śniadanie. Przejazd nad Jezioro Bodeńskie i zwiedzanie 
malowniczo położonych nad jego brzegiem miasteczek: 
Konstancji, Meersburga i Lindau. W Konstancji zobaczymy 
mury miejskie, ratusz z historycznymi freskami, rynek Sta-
rego Miasta oraz przepłyniemy promem na drugą stronę 
jeziora do Meersburga. Zobaczymy Miasto Górne z góru-
jącymi nad całym jeziorem Nowym i Starym Pałacem, taras 
widokowy. Przejazd do Lindau – miasta zwanego „Wenecją 
Szwabii”z uroczymi budynkami, zabytkowymi placami i bru-
kowanymi uliczkami, które tworzą klimat włoskich miaste-
czek. Czas wolny w porcie z najsłynniejszym widokiem na 
Jezioro Bodeńskie i Alpy Szwajcarskie. Przejazd do miejsca 

zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ V
Śniadanie. Przejazd malowniczym szlakiem nad pięknie 
położone na tle Alp Szwajcarskich Jezioro Bodeńskie. Wi-
zyta na Wyspie Reichenau (zabytek UNESCO), która słynie 
z mikroklimatu, dzięki któremu jest doskonałym miejscem 
do wypoczynku. Zwiedzanie słynnej Wyspy Kwiatów Ma-
inau, zapoznanie się z botanicznymi ciekawostkami wyspy: 
Arboretum, Palmiarnie, ogrody kwiatowe oraz sławny dom 
egzotycznych motyli. Przejazd do miejsca zakwaterowania 
na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ VI
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Przejazd przez teryto-
rium Niemiec, Austrii i Czech. Podczas przejazdu planowane 
są krótkie postoje. Przyjazd do Polski w godzinach nocnych. 

TAŃSZA WERSJA WYCIECZKI Z NOCNYMI PRZEJAZDAMI

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 5 noclegów
◦ wyżywienie: 5 śniadań,  5 obiadokolacji 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦  opłata programowa (zwiedzanie miast, zestawy słuchawkowe lub 
     system nagłaśniający, opłata klimatyczna i admin.) - 30 CHF/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 7 CHF/os., 30 EUR/os

JEZIORO BODEŃSKIE 
Austria – Lichtenstein – Niemcy – Szwajcaria

od 1525 zł
od 1449 zł

od 1769 zł

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

Z Litwą, która przez wieki tworzyła z Polską 
jeden organizm państwowy, łączą nas trady-
cje kulturowe i wspólna historia. W Wilnie czy 
Kownie na każdym kroku zobaczymy polskie 
ślady i na nowo odkryjemy zapomniane dzie-
dzictwo przeszłości. Miłośnicy zabytków, im-
prez kulturalnych i festiwali powinni odwie-
dzić Wilno, które zachwyca urokliwą Starówką 
i barokowymi zabytkami, malowniczo położo-
ne Troki i jedno z najważniejszych litewskich 
centrów kulturalnych - Kowno. Jednak Litwa 
to nie tylko pamiątki dawnej świetności. Wy-
swobodzona z więzów reżimu komunistycz-
nego, przechodzi zmiany polityczne, ekono-
miczne i społeczne, rozwija się i zaskakuje na 
każdym kroku. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach nocnych. Przejazd do Augustowa 
- według legendy to tutaj miała miejsce pierwsza randka 
króla Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny. Zwie-
dzanie miasta rozpoczniemy od spaceru po rynku Zyg-
munta z pomnikiem - kolumną, gdzie zobaczymy charak-
terystyczne kamienice m.in. tę w której nocował Napoleon 
Bonaparte, Bazylikę Mniejszą, pamiątki po społeczności 
żydowskiej, budynek i park wokół Starej Poczty, która była 
w XIX w. stacją przeprzęgową na 16 koni. Na koniec rejs 
statkiem po kanale Augustowskim. W trakcie zwiedzania 
czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym 
zakresie. Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiado-
kolację i nocleg.

DZIEŃ II 
Śniadanie. Przejazd do Wilna. Wizyta na cmentarzu na 
Rossie z kwaterą wojskową i grobem matki Piłsudskiego. 
Następnie przejazd do najpiękniejszego w Wilnie kościoła 

Piotra i Pawła i spacer po starym mieście wpisanym na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. W trakcie zwiedzania 
czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym 
zakresie. Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiado-
kolację i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Wilna: plac Katedralny z ar-
chikatedrą wileńską, pomnik Giedymina - założyciela Wilna 
i Trok, Zamek Górny z basztą Giedymina, rynek Starego 
Miasta, ratusz, pomnik Adama Mickiewicza, kościół św. 
Anny, kościół bernardynów, kościół św. Jana, kościół św. 
Kazimierza. Zwiedzanie kaplicy w Ostrej Bramie ze słyn-
nym obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej, Muzeum Ada-
ma Mickiewicza, kościół św. Piotra i Pawła, archikatedra św. 
Stanisława, Uniwersytet Wileński, kościół św. Teresy, cer-
kiew Świętego Ducha. W trakcie zwiedzania czas wolny na 
odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Prze-
jazd do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ IV 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Trok. Zwiedzanie 
średniowiecznego Zamku Wielkich Książąt Litewskich ma-
jącego opinię najbardziej fotogenicznego zamku w krajach 
nadbałtyckich. W trakcie zwiedzania czas wolny na odpo-
czynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Wyjazd 
w drogę powrotną w godzinach południowych. Przyjazd 
do Polski w godzinach nocnych. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 3 noclegi (1 nocleg tranzytowy w okolicy 
    Augustowa, 2 noclegi w Wilnie) 
◦ wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦ opłata programowa (przewodnik, zwiedzanie miasta, 
     zestawy słuchawkowe lub system nagłaśniający, 
     opłata klimatyczna) - 15 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP
 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - 50 zł/os., 25 EUR/os. 
◦ wieczór litewski - 35 EUR/os.

LITWA
Wilno – Troki 

od 789 zł
od 749 zł

od 939 zł

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 
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Berlin to metropolia kultury i nowych tren-
dów, przyciągająca gości z całego świata. 
Niepowtarzalną i  fascynującą atmosferę 
tego miasta tworzą renomowane muzea, 
galerie sztuki, teatry, imprezy kulturalne 
zasługujące na miano wydarzeń światowej 
kultury, a także zaskakująca subkultura z jej 
legendarnym życiem nocnym. Czarującą at-
mosferę możemy poczuć w Poczdamie pod-
czas zwiedzania przepięknego pałacu Sans-
souci, znajdującego się na liście światowego 
dziedzictwa UNESCO. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Berlina. Zwie-
dzanie miasta zaczniemy od Alexanderplatz z zegarem 
Weltzeituhr podającym aktualny czas w wielu miejscach na 
świecie. Symbolem placu jest Czerwony Ratusz oraz Wieża 
Telewizyjna z obrotowym tarasem widokowym. Czas wolny 
na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Po-
lecamy skosztować tradycyjnych niemieckich kiełbasek np. 
„berlińskie currywurst”. Następnie spacer aleją Unter den Lin-
den z imponującą katedrą protestancką, zamkiem i uniwer-
sytetem. Warto zwiedzić imponujące wnętrza katedry, gro-
bowce Hohenzollernów oraz spojrzeć na panoramę miasta 
z widocznej z oddali kopuły o średnicy 33 metrów. Zobaczy-
my Wyspę Muzeów znaną z niesamowitej antycznej kolekcji 
z bramą Isztar na czele. Obowiązkowym punktem wycieczki 
jest przejście przez Bramę Brandenburską obok siedziby nie-
mieckiego rządu - Reichstag. Zobaczymy także tzw. kolumnę 
zwycięstwa. Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiado-
kolację i nocleg. 

DZIEŃ II 
Śniadanie. Przejazd na dalsze zwiedzanie Berlina. Odwie-
dzimy kultowe przejście graniczne Checkpoint Charlie 
i fragmenty Muru Berlińskiego, Potsdamer Platz z superno-
woczesną architekturą, Sony Center. Możliwość podziwiania 
panoramy Berlina z Panorama Punkt - tarasu widokowego. 
Na pożegnanie miasta udamy się reprezentacyjną ulicą Ber-
lina Zachodniego - Kurfurstendamm z charakterystycznym 
Kościołem Pamięci z nietypowo zachowaną wieżą, która 
przypomina o skutkach wojny. Kolejną atrakcją będzie go-
dzinny rejs po Szprewie - zobaczymy najpiękniejsze budowle 
miasta od strony rzeki. Przejazd do miejsca zakwaterowania 
na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ III 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Poczdamu. Zwie-
dzanie rozpocznie się od pałacu Cecylienhof, gdzie podpi-
sano Układ Poczdamski. Następnie przejazd na zwiedzanie 
ogrodów i wnętrz pałacu Sanssouci. Dzień zakończymy 

spacerem malowniczymi uliczkami zabytkowego centrum 
– Alter Markt. Wyjazd do Polski. Powrót na miejsce zbiórki 
w godzinach wieczornych.

ALTERNATYWNIE
Poczdam - rejs statkiem po Haweli szlakiem UNESCO. 

Filmpark Babelsberg w Poczdamie - wytwórna filmów, gdzie 
powstały takie arcydzieła jak Metropolis czy Błękitny Anioł. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi
◦ wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦  opłata programowa (zestawy słuchawkowe lub 
     system nagłaśniający, opłata klimatyczna i admin.) - 15 EUR/os. 
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 60 EUR/os.
◦ biesiada bawarska z muzyką na żywo – od. 21 EUR/os.

NIEMCY
Berlin – Poczdam

od 639 zł
od 599 zł

od 759 zł

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

Położona nad Łabą Szwajcaria Saksońska 
to kraina wzgórz, lasów i skał o niesamowi-
tych kształtach. Jej wschodnia część nale-
ży do Czech, natomiast zachodnia do Nie-
miec. Stolicą Saksonii jest Drezno, która ze 
względu na okazałą barokową architekturę, 
skarby sztuki i czarujące pod kątem krajo-
brazowym położenie nazywana jest także 
„Florencją Północy”. Z kolei „Białe złoto”, 
czyli porcelana z charakterystycznym sym-
bolem skrzyżowanych niebieskich mieczy 
nadało Miśni rangę światową i do dziś przy-
sparza miastu splendoru. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Szwajca-
rii Saksońskiej i rezerwatu Bastei nad Łabą z punktami 
widokowymi i niewiarygodnie pięknymi formacjami skal-
nymi, kamiennym mostem oraz ruinami zamku. Przejazd 
do twierdzy Koenigstein, gdzie na platformie skalnej 
o powierzchni 13 boisk piłkarskich wznosi się niezdobyta 
twierdza. Ponad 50 budowli i liczne zielone zakątki zapra-
szają w podróż po dawnym codziennym życiu twierdzy. 
Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiadokolację 
i nocleg. 

DZIEŃ II 
Śniadanie. Przyjazd do Drezna. Zwiedzanie miasta: pałac 
Zwinger mieszczący kilka muzeów (Kolekcja Porcelany; 
Salon Matematyczno-Fizyczny z kolekcją dawnych globu-
sów, zegarów i przyrządów naukowych; Galeria Obrazów 
Starych Mistrzów z najsłynniejszymi dziełami włoskiego 
renesansu, Residenzschloss - główna rezydencja pała-

cowa elektorów i królów Saksonii (a w nim m.in. Zielony 
Skarbiec - jeden z najcenniejszych skarbców Europy), 
Hofkirche - zwany także katedrą, Plac Teatralny z repre-
zentacyjnym budynkiem Opery Sempera, Fürstenzug  
– najdłuższy na świecie porcelanowy obraz, Nowy Rynek 
z imponującym Frauenkirche (dla chętnych wejście na 
67-metrową platformę widokową). W czasie zwiedzania 
czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym 
zakresie. Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiado-
kolację i nocleg. 

DZIEŃ III 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd na dalsze zwie-
dzanie Drezna: dzielnica Neustadt, pomnik „Złotego 
Jeźdźca”, wizyta w „najpiękniejszym sklepie mleczarskim 
świata”, którego ściany pokrywa blisko 250 m ręcznie 
malowanych kafelek. W czasie zwiedzania czas wolny 
na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. 
W drodze powrotnej przejazd autokarem lub rejs stat-

kiem po Łabie do pałacu Pillnitz w stylu azjatycko-baro-
kowym, położony w egzotycznym parku, nad brzegiem 
Łaby oraz spacer ogrodami. Wyjazd do kraju w godzinach 
popołudniowych. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach 
nocnych.

ALTERNATYWNIE
Radebeul - wizyta w najstarszej i najsłynniejszej w Sak-
sonii winnicy, z pięknymi tarasowymi winnicami oraz 
świetnie zaopatrzonym sklepem firmowym (możliwość 
zorganizowania degustacji). Następnie przejedziemy do 
Moritzburga w którym znajduje się „najbardziej fotoge-
niczny” zamek Saksonii. Trasę Radebeul - Moritzburg mo-
żemy pokonać autokarem lub historyczną kolejką wąsko-
torową (ciągle jeszcze ciągniętą parowozem – przejazd 
ok. 30 minut, cena 7 EUR/os.) 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi w Czechach
◦ wyżywienie: 2 śniadania,  2 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦  opłata programowa (zestawy słuchawkowe lub 
     system nagłaśniający, opłata klimatyczna i admin.) - 15 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 50 EUR/os. 

NIEMCY
Szwajcaria Saksońska: Koenigstein – Drezno 

od 499 zł
od 459 zł

od 619 zł

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 
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Bawaria urzeka turystów zabytkowymi 
miastami, stolicą Monachium - światową 
metropolią o wielkim sercu, baśniowymi 
zamkami, malowanymi alpejskimi domami, 
opactwami o bogatej przeszłości. Stanowi 
także w potocznym odczuciu kwintesencję 
Niemiec z obrazem mężczyzn w krótkich 
spodenkach z kuflami piwa, kapustą, kiełba-
skami i alpejskimi krowami z zawieszonymi 
na szyi dzwoneczkami.

Wycieczka w góry Harzu to podróż do serca 
Niemiec. Pełne tajemniczego piękna góry 
Harzu obrosły mitami i legendami, inspiro-
wały artystów. Bogate natomiast złoża rud 
metali przyniosły dochody władcom, czy-
niąc z pobliskich miejscowości kolebkę nie-
mieckiej państwowości. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Marktl am Inn, 
gdzie znajduje się dom rodzinny papieża Benedykta XVI. Spa-
cer pod kościół św. Oswalda, gdzie został ochrzczony Ojciec 
Święty oraz kolumnę Benedykta stojącą przed rodzinnym 
domem. Zwiedzanie sanktuarium maryjnego w Altötting, 
gdzie w zabytkowej kaplicy znajdują się urny z sercami bi-
skupów, książąt i królów Bawarii oraz słynny posąg Czarnej 
Madonny. Czas wolny na modlitwę, zwiedzanie i odpoczy-
nek. Przejazd do miejsca zakwaterownia na obiadokolację 
i nocleg.  

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Ettal – jednego z najstarszych miejsc 
pielgrzymkowych w Niemczech. Zobaczymy Bazylikę z pięk-
nym, barokowym wystrojem. Przejazd do Garmish-Parten-
kirschen - zimowej stolicy Alp Bawarskich u podnóża Zu-
gspitze, gdzie zobaczymy imponującą skocznię narciarską. 
W trakcie zwiedzania czas wolny na odpoczynek i posiłek 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach nocnych. Przyjazd do Quedlinbur-
ga, miasteczka z zabudową szachulcową z budynkami 
z XV i XVI w. Na wzgórzu nad miastem wznosi się ro-
mańska kolegiata i renesansowy kompleks zamkowy (za 
czasów Hitlera - kultowa świątynia obrzędów SS). Miasto 
wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego 
UNESCO. W trakcie zwiedzania czas wolny na odpoczynek 
i posiłek – płatny we własnym zakresie. Przejazd do miej-
sca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.  

DZIEŃ II  
Śniadanie. Wycieczka jedną z najpiękniejszych tras wido-
kowych w Górach Harzu przełomem rzeki Bode - Bode-
tal - zwanym  też „Grand Conyonem Harzu”. W programie: 
Jaskinie w Rubeland - dwie jaskinie naciekowe. Wjazd 
kolejką linową z miejscowości Thale na Hexentanzplatz 
- zawieszoną na urwisku skalnym platformę, z której cza-
rownice wylatywały na sabat w Noc Walpurgii. Następnie 

– płatny we własnym zakresie. Powrót do miejsca zakwatero-
wania na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ III
Śniadanie. Przejazd do jednego z najpiękniejszych i najsłyn-
niejszych zakątków Bawarii – Hohenschwangau, gdzie od 
XII wieku wznosi się zamek i letnia rezydencja króla Ludwika 
II. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym 
zakresie. Spacer do baśniowego Zamku Neuschwanstein - 
najbardziej znanego zamku Ludwika II, symbolu zamków ba-
warskich, który był inspiracją dla Disneya. Przejazd do Fussen 
– średniowiecznego, malowniczego miasta z górującym nad 
nim zamkiem biskupim. Powrót do miejsca zakwaterowania 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ IV
Śniadanie. Przejazd do Monachium - zwiedzanie monachij-
skiej starówki: Plac Karola i Karlstor, wizyta m.in. w kościele 
Mariackim - symbol stolicy Bawarii, kolumna mariacka, 

spacer w  Goslar, mieście które ze względu na duże walo-
ry architektoniczne zostało wpisane na listę światowego 
dziedzictwa kulturowego UNESCO. W trakcie zwiedzania 
czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym 
zakresie. Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiado-
kolację i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie. Wyjazd do Wernigerode, kolorowego miasta 
Harzu, min. ratusz, Dom Gotycki, młyn „Krzywy Dom”, zaułki 
starego miasta z wielobarwnymi kamieniczkami szachulco-
wymi. Wjazd zabytkową kolejką wąskotorową na Brocken. 
Pociąg prowadzony przez parowóz wspina się malowniczą, 
krętą trasą na najwyższy szczyt Harzu. Widokowa linia poko-
nuje 600 m różnicy wzniesień. Następnie wyjazd do Halber-
stadt - jednego z najstarszych miast niemieckich. Zwiedzanie 
katedry gotyckiej, domów kanoników, romańskiego kościoła 
NMP. W trakcie zwiedzania czas wolny na odpoczynek i po-
siłek – płatny we własnym zakresie. Przejazd do miejsca za-

Nowy i Stary Ratusz, Odeonsplatz – miejsce puczu hitlerow-
skiego, kościół Teatynów, w którym pochowana jest polska 
księżniczka Teresa Kunegunda - córka Jana III Sobieskiego, 
Rezydencja Książąt i Królów Bawarskich, gmach Bawarskiej 
Opery Narodowej, najbardziej znana piwiarnia na świecie 
Hofbräuhaus. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny 
we własnym zakresie. Przejazd do Parku Olimpijskiego, 
gdzie w roku 1972 odbyły się XX Letnie Igrzyska Olimpijskie. 
Wjazd na Olympiaturm – wieżę olimpijską, skąd rozciąga się 
wspaniały widok na rozległe miasto. Powrót do miejsca za-
kwaterowania na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ V
Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd w drogę powrotną. 
Przyjazd do Polski w godzinach nocnych.

ALTERNATYWNIE
Wjazd kolejką na Zugspitze (2962 m n.p.m.) - najwyższy 
szczyt Alp Bawarskich. 

kwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ IV
Śniadanie. Przejazd do Gernrode, gdzie znajduje się 
przedromańskie żeńskie opactwo św. Cyriaka - jeden 
z najstarszych kościołów Niemiec ze Świętym Grobem 
i grobowcem margrabiego Gerona. Zobaczymy także 
budynek fabryki zegarów z kukułką – przykład miejsco-
wej sztuki ludowej. Przejazd do Ballenstedt z zamkiem 
romańskim w pięknym parku zamkowym. Czas wolny 
na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. 
Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Powrót na miejsce 
zbiórki w  godzinach nocnych.

MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA WYCIECZKI BEZ 
NOCNYCH PRZEJAZDÓW

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 4 noclegi
◦ wyżywienie: 4 śniadania,  4 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦  opłata programowa (zestawy słuchawkowe lub 
     system nagłaśniający, opłata klimatyczna i admin.) - 30 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 60 EUR/os.
◦ wieczór bawarski – ok. 19 EUR/os.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 3 noclegi
◦ wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦  opłata programowa (zestawy słuchawkowe lub 
     system nagłaśniający, opłata klimatyczna i admin.) - 30 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 70 EUR/os.

NIEMCY
Bawaria: Monachium – Zamek Neuschwanstein

NIEMCY
Góry Harzu: Quedlinburg – Wernigerode – Gernrode

od 1205 zł

od 1149 zł

od 1129 zł

od 1099 zł

od 1379 zł

od 1319 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Jeden z najpiękniejszych zakątków Europy, 
leży w samym sercu Niemiec. Nazywana zie-
lonym sercem Niemiec kusi turystów lasami, 
parkami przyrody i rezerwatami biosfery, 
licznymi strumieniami, rzekami, jeziorami, 
tamami i łańcuchem położonych w tej nie-
mal idyllicznej scenerii zabytkowych miast.  
Ze względu na ogromną tradycję kulturalną 
Bacha, Goethego, Schillera, Lutra i Wagnera 
- można także uznać, że jest kulturowym ser-
cem kraju. Wszyscy oni inspirowali się tutej-
szym krajobrazem, co więcej, krajobraz ten 
odnaleźć można również w ich dziełach. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Jeny z najstar-
szym planetarium na świecie, które prezentuje unikalne, 
pełnokopułowe projekcje laserowe. Niezwyką historię tego 
miejsca rozpoczął w 1846 roku Carl Zeiss - słynny niemiecki 
optyk i przedsiębiorca, który założył w Jenie przedsiębior-
stwo noszące jego imię: Carl Zeiss AG. Wizyta w planetarium 
na udział w wybranym multimedialnym pokazie laserowym. 
Przejście na rynek. W trakcie zwiedzania czas wolny na od-
poczynek i posiłek we własnym zakresie. Przejazd do miejsca 
zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Erfurtu – stolicy Turyngii. Miasto 
związane jest z Marcinem Lutrem - niemieckim reformato-
rem religijnym, teologiem i inicjatorem reformacji. W mieście 
zobaczymy m.in.: gotyckie kościoły Placu Katedralnego - Ka-
tedrę Najświętszej Marii Panny, kościół św. Sewera, Most Kra-
marzy - najdłuższy zabudowany i zamieszkały średniowiecz-
ny most w Europie, Starą Synagogę - najstarszą zachowaną 

w całości synagogę w Europie. Czas wolny na odpoczynek  
i posiłek we własnym zakresie.  Przejazd do Weimaru, który 
od XIV w. stanowił rezydencję książąt. Ich działania uczyniły 
z miasta stolicę niemieckiej klasyki. Mieszkał tu Johann Wol-
fgang von Goethe, Fryderyk Schiller i Franz Liszt. W Weimarze 
została założona szkoła nowoczesnego wzornictwa Bauhaus, 
a także ustanowiono w 1919 roku konstytucję Rzeszy. W mie-
ście zobaczymy monumentalny zamek, okazały późnogotyc-
ki kościół św. Piotra i Pawła, pomniki Goethego i Schillera, czy 
domy Goethego, Schillera i Liszta. Zobaczymy też budynek 
Zielonego Pałacu, gdzie znajduje się słynna Biblioteka Księż-
nej Anny Amalii. Przejazd do miejsca zakwaterowania na 
obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie. Przejazd do Eisenach, gdzie zobaczymy wielki, 
potężny i przesycony historią zamek Wartburg (zabytek 
UNESCO). Kompleks należy do najlepiej zachowanych zam-
ków średniowiecza. Nazwa zamku kojarzona jest także z mar-
ką samochodu produkowanego  w czasach NRD w pobliskiej 

fabryce w Eisenach. Spacer po mieście pozwoli zobaczyć 
dom, w którym młodzieńcze lata spędził Marcin Luter, miejski 
zamek czy kościół Św. Jerzego, w którym został ochrzczony 
Jan Sebastian Bach. Czas wolny na odpoczynek i posiłek we 
własnym zakresie. Przejazd do Parku Narodowego Hainich 
– najbardziej rozległy w Europie las bukowy (najmłodszy 
w Niemczech obiekt na liście UNESCO). Spacer szlakiem ”da-
chem puszczy” zwany Baumkronenpfad Hainich, na którym 
poprowadzono ścieżki na wysokości 44 metrów!  Przejazd do 
miejsca zakwaterowania na  obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ IV
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd w kierunku Polski.  
Po drodze zatrzymamy się w Kyffhauser – najmniejszych 
górach Niemiec. Zwiedzanie ruin średniowiecznego zamku 
cesarskiego oraz wysokiego na 81 metrów pomnika dwóch 
cesarzy -  Wilhelma I i Fryderyka  I Barbarossy. Powrót na miej-
sce zbiórki w godzinach nocnych. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 3 noclegi
◦ wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦  opłata programowa (zestawy słuchawkowe lub 
     system nagłaśniający, opłata klimatyczna i admin.) - 15 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 50 EUR/os.

NIEMCY
Turyngia: Erfurt – Weimar

od 995 zł
od 949 zł

od 1145 zł

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

Region tatrzański o przepięknych alpejskich 
krajobrazach to jeden z  najbardziej atrak-
cyjnych turystycznie regionów Słowacji. Na 
uwagę zasługują jedyne w swoim rodzaju 
zamki, jaskinie, źródła termalne, architektu-
ra ludowa, historyczne i malownicze osady 
oraz dzika przyroda, których na próżno szu-
kać gdzie indziej. 

DZIEŃ I
Przejazd na słowacką Orawę do Oravskiego Podzamku  
– poznamy historię oraz ekspozycje muzealne najwięk-
szego i najpiękniejszego zamku na Orawie. Przejazd do 
Liptowskiego Mikulasza. Miasto może poszczycić się 
barwną historią. To tutaj 300 lat temu więziono i osądzo-
no Janosika. Spacer Starówką i wizyta w janosikowej izbie 
tortur. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we 
własnym zakresie.  Przejazd do Bešeňowej położonej 
w uroczym zakątku regionu Liptowa, słynącej z gorą-
cych źródeł wód leczniczych, gdzie na powierzchni woda 
osiąga temperaturę 60,5°C. Na terenie kompleksu będzie 
możliwość skorzystania z basenów odkrytych z wodą 
termalną, basenów krytych z czystą wodą, jacuzzi w hali 
basenowej, outdoor fitness, basenu ze sztuczną falą, 
kompleks wellness z dużym wyborem kąpieli wodnych, 
parowych, możliwości masażu, a także zabiegów i saun. 
Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiadokolację 
i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd magistralą tatrzańską do pięknie po-
łożonego Šťrbskégo Plesa (Szczyrbskie Jezioro). Wjazd 
kolejką pod schronisko na Solisku (1840 m.n.p.m). Czas 
wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym za-
kresie. Przejazd do Doliny Demianowskiej - najbardziej 
znanej i najczęściej odwiedzanej doliny Tatr Niskich, 
o długości 15 km. Dolina jest częścią parku narodowe-
go, w którym oprócz interesujących krajobrazów można 
podziwiać podziemne piękno jaskiń. Najdłuższy system 
jaskiń na Słowacji tworzą Jaskinie Demianowskie. Zwie-
dzanie Demianowskiej Jaskini Lodowej, gdzie znajdują 
się nagromadzenia lodu w formie lodowych kolumn, sta-
laktytów i stalagmitów. Dawniej jaskinia nazywana była 
Jaskinią Smoczą ze względu na liczne pozostałości kości 
niedźwiedzia jaskiniowego, które uważane były za kości 
smoków. Jaskinia czynna jest od maja do października. 
Przejście tradycyjnej trasy zajmuje około 50-60 min. Tem-
peratura powietrza w jaskini waha się od -4°C do 7,0 °C. 

Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym 
zakresie. Powrót do Polski w godzinach wieczornych. 

ALTERNATYWNIE
Park Miniatur Słowacji (Liptovski Jan), Skansen Wsi Oraw-
skiej, Orawska Kolejka Leśna (wąskotorowa), Ścieżka 
w koronach drzew. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 1 nocleg
◦ wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦  opłata programowa (zestawy słuchawkowe lub system 
      nagłaśniający, opłata klimatyczna i admin. ubezpieczenie
      górskie) - 10 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 40 EUR/os.

SŁOWACJA
Orawa i Tatry Niskie  

od 269 zł
od 249 zł

od 329 zł

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 
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Słowenia to kraj mniejszy niż niejedno na-
sze województwo i liczący niewiele więcej 
mieszkańców niż polska stolica. A jednak na 
tak małym obszarze skupiła się niesłychana 
różnorodność krajobrazów, klimatów i zabyt-
ków przeszłości, którą można by obdzielić 
kilka państw. Znajdziemy tu krajobrazy tak 
płaskie jak Wielka Nizina Węgierska, wzgó-
rza zajęte przez rozległe winnice, drogi wiją-
ce się między kamiennymi wioskami, adria-
tyckie miasteczka, które żywo przypominają 
Dalmację lub niedalekie Włochy, fascynujący 
świat krasu i wreszcie skryte w chmurach, 
niebotyczne szczyty alpejskie. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Wiednia. Prze-
jazdu bulwarami Ringstrasse, podczas którego zobaczymy 
neogotycki ratusz, parlament oraz pomnik Marii Teresy. 
Krótki spacer po starym mieście: gotycka katedra świętego 
Szczepana, Kärntnerstrasse - wspaniały bulwar otoczony 
eleganckimi sklepami i kawiarenkami. Po zwiedzaniu czas 
wolny na odpoczynek i filiżankę kawy w jednej ze słynnych 
wiedeńskich kawiarni. Przejazd do miejsca zakwaterowania 
na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II 
Śniadanie. Przejazd na Słowenię. Spacer do wąwozu Vintgar 
- jednej z największych atrakcji turystycznych Słowenii. Prze-
jazd do Bled -  urokliwego miasteczka wypoczynkowego 
w Alpach, położonego nad Jeziorem Bled. Przejażdżka tra-
dycyjną łodzią pletna na wyspę Bled, stanowiącą największą 
atrakcję w Słowenii. Krótki spacer wzdłuż brzegu jeziora, czas 
na relaks i odpoczynek w jednej z kawiarni, w której można 
spróbować pysznego tradycyjnego ciasta kremšnita. Dla 

chętnych: zwiedzanie kościoła Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny z dzwonem życzeń. Przejazd do miejsca zakwa-
terowania na obiadokolację i nocleg. Fakultatywnie: degu-
stacja win słoweńskich  w 100-letniej piwnicy w Bled. 

DZIEŃ III
Śniadanie. Przejazd do Jaskini Postojnej i zwiedzanie jednej 
z największych jaskiń na świecie. Przejście trasy turystycznej 
z przewodnikiem oraz przejazd podziemną kolejką. Przejazd 
pod Predjamski Grad - zamek wpisany do Księgi rekor-
dów Guinnessa jako największy zamek powstały w jaskini. 
Przejazd do miasteczka Piran - prawdziwej perełki Słowenii. 
Zobaczymy urokliwe uliczki kamiennej starówki, Tartinijev 
Trg, najstarszą kamienicę „Wenecjanka”. Czas wolny nad wy-
brzeżem z pięknym widokiem na morze i Alpy oraz wieloma 
restauracjami. Przejazd do miejsca zakwaterowania na obia-
dokolację i nocleg. 

DZIEŃ IV
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do stolicy Słowenii 

– Ljubljany. Zwiedzanie miasta o bogatej historii, które za-
chwyca bogactwem zabytków, galerii, kawiarenek. Zobaczy-
my najciekawsze miejsca: starówka, plac Prešeren, Smoczy 
Most, Potrójny Most nad rzeką Ljubljanica, Kolumnada Pleč-
nika, katedra, Wzgórze Zamkowe. Przejazd do Škofja Loka, 
uznawanego za najbardziej urokliwe miasteczko Słowenii. 
Spacer po najlepiej zachowanym słoweńskim średniowiecz-
nym starym mieście, nad którym malowniczo góruje zamek 
Loka. Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiadokolację 
i nocleg. 

DZIEŃ V
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Wizyta 
w Ołomuńcu – historycznej stolicy Moraw, jednym z najpięk-
niejszych czeskich miast. Spacer po starówce i zabytkowej 
części miasta: rynek z białym, pięknym ratuszem i zegarem 
astronomicznym oraz Kolumnę Przenajświętszej Trójcy (za-
bytek UNESCO). Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny 
we własnym zakresie. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach 
wieczornych. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 4 noclegi
◦ wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦  opłata programowa (zestawy słuchawkowe lub 
     system nagłaśniający, opłata klimatyczna i admin.) - 30 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 85 EUR/os.
◦ kolacja regionalna z regionalnymi specjałami  – ok. 80 zł/os.

SŁOWENIA
Jaskinia Postojna – Piran – Ljubliana  

od 1079 zł
od 1029 zł

od 1269 zł

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

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

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach wieczornych. Przejazd przez Czechy 
i Austrię. Podczas przejazdu planowane są krótkie postoje. 

DZIEŃ II
W godzinach rannych przyjazd do Słowenii. Zwiedzanie 
zaczniemy od Jaskini Postojnej, jednej z największych jaskiń 
na świecie. Z przewodnikiem przejdziemy trasą turystyczną, 
gdzie część trasy pokonamy podziemną kolejką. Następnie 
ruszamy na Wybrzeże Dalmatyńskie z piękną plażą i bogatą 
historią. Przejazd na miejsce zakwaterowania na obiadokola-
cję i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie. Przejazd do Szybenika, malowniczo usytuowane-
go nad Rzeką Krka, gdzie zobaczymy unikatową architekturę 
i liczne zabytki. Miasto zostało wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Podczas spaceru zobaczymy m.in. Ka-
tedrę Sveti Jakov oraz Twierdzę św. Michała. Czas wolny na 
odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Następ-

nie odwiedzimy najpiękniejsze wodospady w Europie w Par-
ku Narodowym Krka. Przejdziemy po specjalnie przygoto-
wanych drewnianych kładkach do największej atrakcji parku 
– wodospadu Skradinski Buk. Podczas spaceru zobaczymy 
bogactwo tutejszej przyrody. Powrót do miejsca zakwatero-
wania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ IV
Śniadanie. Przejazd do Splitu. Zwiedzanie ruin pałacu ce-
sarza Dioklecjana, na konstrukcji którego zbudowano śre-
dniowieczne miasto. Dawne korytarze i komnaty letniej 
rezydencji Dioklecjana, to dziś uliczki i placyki starówki. Czas 
wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. 
Następnie pojedziemy do Trogiru, malowniczo położonego 
na wyspie miasta słynącego z pięknej starówki (zabytek UNE-
SCO). W czasie spaceru zobaczymy Bramę Morską, katedrę 
św. Wawrzyńca, gotycki pałac Cipiko, ratusz, średniowieczne 
mury miejskie, wąskie klimatyczne uliczki, urokliwe placyki 
z kawiarniami oraz charakterystyczny nadmorski deptak. Po-
wrót do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ V
Śniadanie, wykwaterowanie. Krótki czas na plażowanie 
i zakupy. W godzinach południowych wyjeżdżamy do Pli-
twickiego Parku Narodowego o unikalnym układzie jezior 
kaskadowych w krystalicznym błękitno-zielonym kolorze. 
Przejdziemy trasą prowadzącą przez drewniane kładki łączą-
ce jeziora, wodospady i wąskie ścieżki, będziemy podziwiać 
otaczający nas krajobraz oraz podwodny świat. W czasie 
zwiedzania przewidziany jest również krótki rejs statkiem. 
Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym 
zakresie. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę 
powrotną. 

DZIEŃ VI
Planowany przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach poran-
nych. 

MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA WYCIECZKI BEZ NOC-
NYCH PRZEJAZDÓW

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 3 noclegi 
◦ wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦ opłata programowa (przewodnik, zwiedzanie miasta, 
     zestawy słuchawkowe lub system nagłaśniający, 
     opłata klimatyczna) - 30 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP 
 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - 30 EUR/os., 335HRK/os.

SŁOWENIA – CHORWACJA     od 819 zł
od 759 zł

od 1029 zł

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 
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Lwów to miasto, w którym na każdym kroku 
natknąć się można na ślady dawnej polsko-
ści, a język polski w swej szczególnej odmia-
nie, jaką jest gwara lwowska, jest wciąż w po-
wszechnym użyciu. W przeszłości w mieście 
tym mieszkało wielu wybitnych Polaków, 
takich jak Maria Konopnicka, Gabriela Za-
polska, Adam Grottger. O tym, że znamy slo-
gan „Nie ma jak Lwów” jest wciąż aktualny 
przekonują liczne rzesze naszych rodaków 
pragnących odwiedzić miejsce znane dotąd 
tylko z podręczników historii.

DZIEŃ I
Wyjazd we wczesnych godzinach porannych. Planowany 
przyjazd do Lwowa w godzinach popołudniowych. Zwie-
dzanie najciekawszych zabytków Lwowa, miasta wpisanego 
na listę dziedzictwa UNESCO. W programie między innymi 
spacer wokół lwowskiego Rynku, kilka jego najciekawszych 
kamieniczek (kamienice Bandinellich, Czarna, Królewska, 
Dziedziniec włoski), Ratusz, Apteka Pod Czarnym Orłem – 
Muzeum Farmacji – najstarsza, działająca do dziś apteka we 
Lwowie oraz muzeum aptekarstwa w jednym (do dziś moż-
na tu kupić „żelazne wino”, czyli wino dla osób z niedoborem 
żelaza), Katedra Łacińska z piękną renesansową Kaplicą Bo-
imów. Czas na zakupy, filiżankę aromatycznej lwowskiej cze-
kolady w „Fabryce Czekolady” lub kawy w jednej z najwięk-
szych lwowskich kawiarni „Kopalnia Kawy”. Spacer elegancką 
aleją Swobody od pomnika Mickiewicza do gmachu Teatru 
Wielkiego Opery i Baletu i dalej Wałami Hetmańskimi. Prze-
jazd do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II 
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie starego miasta Lwowa, 
w programie min: katedra Ormiańska z bogato zdobionym 
wnętrzem mozaikami Mehoffera i zaułek ormiański, kościół 
Dominikanów, renesansowy zespół cerkwi wołoskiej, Arsenał 
Królewski, Baszta Prochowa, Klasztor Bernardynów. Czas wol-
ny na odpoczynek i posiłke – płatny we własnym zakresie. Na-
stępnie zwiedzanie najsłynniejszych lwowskich cmentarzy: 
Cmentarz Orląt Lwowskich i Cmentarz Łyczakowski - obecnie 
muzeum rzeźby kamiennej i historii kultury, gdzie znajdują 
się groby wybitnych osób dla polskiej kultury: Marii Konop-
nickiej, Gabrieli Zapolskiej, Stefana Banacha, Seweryna Gosz-
czyńskiego, Karola Szajnochy czy Artura Grottgera.  Przejazd 
do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 
 
DZIEŃ III 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Objazd Lwowa, w trak-
cie którego zobaczymy Sobór Przemienienia Pańskiego, pol-
ską szkołę, sobór Świętego Jury, kościół Św. Elżbiety, gmach 

dworca kolejowego. Na zakończenie wycieczki spojrzymy na 
Lwów z góry, przejdziemy spacerem na Wysoki Zamek, z któ-
rego roztacza się malownicza panorama miasta. Czas wolny 
na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Wy-
jazd do Polski w godzinach południowych. Powrót w godzi-
nach nocnych. 

ALTERNATYWNIE
Wieczorny spektakl w operze lwowskiej (w zależności od  
repertuaru) – ok. 30-40,00 zł/os. 
Ukraińska kolacja z  muzyką na żywo lub występem baciarów 
- ok. 80-100,00  zł/os.
Zwiedzanie i degustacja piwa w lwowskim Muzeum Piwa  
- Lwiwiarnia – ok. 110 UAH/os.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi 
◦ wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦  opłata programowa (przewodnik, zestawy słuchawkowe lub 
     system nagłaśniający, opłata klimatyczna i admin.) - 550 UAH/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok.300 UAH/os

UKRAINA
Lwów

od 489 zł
od 459 zł

od 589 zł

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

Zapraszamy na wycieczkę szlakiem bohate-
rów Trylogii Henryka Sienkiewicza. Zobacz-
my miejsca, gdzie walczył Wołodyjowski, 
Skrzetuski, po których wędrował Zagłoba. 
Świadkami tamtych wydarzeń są wspania-
łe zamki i twierdze m.in. Zbaraż, Kamieniec 
Podolski, które można podziwiać „ku po-
krzepieniu serc”. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Lwowa. Prze-
jazd do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II 
Śniadanie. Zwiedzanie Lwowa. Spacer wokół lwowskiego 
Rynku, Ratusz, apteka - muzeum, gdzie pracował Ignacy Łu-
kasiewicz, Katedra Łacińska z piękną renesansową Kaplicą 
Boimów, katedra Ormiańska z mozaikami Mehoffera i zaułek 
ormiański. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we 
własnym zakresie. Polecamy filiżankę aromatycznej lwow-
skiej kawy w „Lwowskiej Kopalni Kawy”. Spacer elegancką 
aleją Swobody od pomnika Mickiewicza obok gmachu Te-
atru Wielkiego Opery i Baletu do Wałów Hetmańskich. Na 
zakończenie panorama miasta ze wzgórza Wysoki Zamek 
(Kopiec Unii Lubelskiej). Przejazd do miejsca zakwaterowania 
na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie. Przejazd do Zbaraża, gdzie zwiedzimy zamek 

Zbaraskich oraz kościół bernardynów. Następnie przejazd do 
Tarnopola i spacer po starówce: barokowy kościół Domini-
kanów, zamek Tarnowskich nad Seretem. Przejazd do miej-
sca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ IV
Śniadanie. Przejazd do Kamieńca Podolskiego i spacer po 
mieście - muzeum: Nowy Most, Rynek Polski,  ratusz, katedra 
łacińska św. Piotra i Pawła, kompleks klasztorny franciszka-
nów. Następnie zwiedzanie największej atrakcji, jednego 
z siedmiu cudów Ukrainy - twierdzy w Kamieńcu Podolskim. 
Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym 
zakresie. Przejazd do Chocimia, najpotężniejszej twierdzy 
Rzeczypospolitej, słynnej z dwóch zwycięskich bitew przeciw 
Turkom. Powrót do miejsca zakwaterowania na obiadokola-
cję i nocleg.

DZIEŃ V
Śniadanie. Przejazd do Jazłowca. Spacer uliczkami miastecz-
ka malowniczo położonego w rejonie jaru Dniestru. Zwiedza-

nie ruin zamku książąt Jazłowieckich oraz pałac Poniatow-
skich – obecna siedziba zakonu sióstr Niepokalanek. Przejazd 
do miasteczka Buczacz, dawnej sławnej twierdzy w dziejach 
Rzeczypospolitej, która w czasach swojej świetności po-
wstrzymywała ataki Tatarów i Turków. Zobaczymy najciekaw-
sze zabytki min: ratusz, zamek, klasztor bazylianów. Przejazd 
do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ VI
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Żółkwi, miastecz-
ka założonego przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego. 
Podczas spaceru zobaczymy najważniejsze zabytki miasta: 
Kolegiata p.w. Św. Wawrzyńca, Cerkiew bazylianów, Cerkiew 
Św. Trójcy (zabytek UNESCO), Synagoga, pozostałości mu-
rów miejskich, Brama Glińska i Zwierzyniecka. Czas wolny na 
ostatnie zakupy specjałów ukraińskich oraz posiłek - płatny 
we własnym zakresie. Przyjazd do Polski w godzinach wie-
czornych. 

TAŃSZA WERSJA WYCIECZKI Z NOCNYMI PRZEJAZDAMI

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 5 noclegów 
◦ wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦  opłata programowa (przewodnik, zestawy słuchawkowe lub 
     system nagłaśniający, opłata klimatyczna i admin.) - 550 UAH/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 330 UAH/os.
◦ wieczorny spektakl w operze lwowskiej – ok. 30 - 40 zł/os.
◦ wieczór ukraiński   – ok. 80 - 100 zł/os.
◦ zwiedzanie i degustacja piwa w Muzeum Piwa   – ok. 110 UAH/os.

LWÓW I PODOLE 
Szlakiem Sienkiewicza    

od 1029 zł
od 969 zł

od 1189 zł

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 
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Pełna życia stolica Węgier daje poczucie za-
równo wielkomiejskiego ducha, jak i powiew 
historii zapisanej w zabytkach. Budapeszt, 
położony nad rzeką Dunaj został utworzony 
w XIX w. poprzez połączenie trzech miast: 
Budy i Obudy - leżących na prawym brzegu 
Dunaju oraz Pesztu,  położonego na lewym 
brzegu rzeki. Budapeszt jest miastem, gdzie 
na każdym kroku spotyka się coś zaskakują-
cego, zabytki o wielowiekowej historii, gwar-
ne bulwary, romantyczne zaułki, eleganckie 
restauracje, nastrojowe winiarnie, kafejki 
i cukiernie.

Węgry to kraj bardzo nam przyjazny i chęt-
nie odwiedzany przez polskich turystów. Wy-
rusz w podróż do kraju pachnącego papryką, 
winem i zachwycającego przepięknymi kra-
jobrazami, i dowiedz się m.in. jak powstała 
nazwa najsłynniejszego czerwonego wina 
Egri Bikavér (Egerska Bycza Krew). 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Budapesz-
tu. Zwiedzanie miasta: Plac Bohaterów - najpiękniejszy, 
reprezentacyjny plac stolicy, Park Miejski, Zamek Vajda-
hunyad - bajkowa budowla malowniczo położona wśród 
drzew nad brzegiem jeziora, Szechenyi Fürdo - jeden 
z największych w Europie kompleksów basenowych 
(z zewnątrz). Przejazd autokarem 2,5 km aleją Andrassie-
go – najbardziej reprezentacyjną ulicą miasta, podczas 
którego zobaczymy Operę, Instytut Goethego, Pałac Dre-
schlera, Plac Oktogon. Przejazd pod Parlament. Spacer 
do placu Vörösmarty, Bazylika św. Stefana - największa 
świątynia Budapesztu, której zarys odpowiada formie 
greckiego krzyża. Przejazd do miejsca zakwaterowania na 
obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd przez Słowację 
na Węgry. Przyjazd do Egeru, jednego z największych re-
gionów winiarskich Europy. Zwiedzanie miasta: Bazylika 
św. Michała i Jana – największy zabytek neoklasycystycz-
ny i druga co do wielkości świątynia na Węgrzech z za-
chwycającymi malowidłami na sklepieniach. W egerskiej 
bazylice w 2002 roku odbyła się uroczysta msza św. dzięk-
czynna za przekazanie diecezji Eger relikwii św. Jadwigi 
Śląskiej przez kard. Macharskiego. Przejście pod Dobó 
István tér – zabytkowy plac z barokowym Kościołem Mi-
norytów, w którym znajdują się relikwie św. Jadwigi. Ko-
ściół jest jednym z najpiękniejszych barokowych budowli 
w Europie, a poświęcony został świętemu Antoniemu. 
Podczas spaceru zobaczymy także pomnik Istvana Dobó 
oraz miejski ratusz. Czas wolny na odpoczynek i zakupy. 
Przejazd do miejsca zakwaterownania na obiadokolację 
i nocleg. 

DZIEŃ II 
Śniadanie. Przejazd na dalsze zwiedzanie Budapesztu: 
Wzgórze Zamkowe – świadek wielu wydarzeń ważnych dla 
historii Węgier. Obecnie na terenie dawnej twierdzy można 
zobaczyć armaty z czasów oblężenia, a wewnątrz murów 
zamkowych mieści się Muzeum Zamkowe z salą bohaterów 
i symbolicznym zagrobkiem Dobó – węgierskiego bohatera 
narodowego. Podczas spaceru zobaczymy także Kościół Ko-
ronacyjny króla Macieja pw. Najświętszej Maryi Panny – jeden 
z najważniejszych i najbardziej znanych kościołów węgier-
skich, Baszta Rybacka z neogotyckim tarasem widokowym, 
z którego rozpościera się wspaniała panorama na zabytki 
Budapesztu, Zamek Królewski - trzykrotnie niszczony i odbu-
dowywany. Przejazd na Wzgórze Gellerta, z którego roztacza 
się przepiękny widok na Cytadelę i mosty na Dunaju. Przej-
scie na Vaci utca – najbardziej reprezentacyjny deptak miasta 
z mnóstwem straganów z pamiątkami i zabytkową halą tar-
gową Vásárcsarnok. Przejście do restauracji na obiadokolację. 
Powrót do miejsca zakwaterowania na nocleg. 

DZIEŃ II 
Śniadanie. Przejazd na dalsze zwiedzanie Egeru: Dobó 
utca – wąska brukowana uliczka pełna restauracji i ka-
wiarenek, Zamek - górująca nad Egerem warownia z XIII 
wieku widoczna z każdego miejsca miasta. Najwyższym 
punktem w obrębie murów obronnych jest Góra Kalwa-
ria z trzema krucyfiksami na szczycie.  Minaret - wieża 
o wysokości 40 m., na którą prowadzi 97 bardzo wąskich 
i stromych schodów. Z balkonu roztacza się fenomenalny 
widok na całe Eger i pobliskie łagodne zbocza Gór Buko-
wych. Jest pozostałością po meczecie tureckim. Przejazd 
do Doliny Pięknej Pani. Dolina jest rodzajem parku, wo-
kół którego rozmieszczone są winne piwniczki, oferujące 
najróżniejszego typu wina, produkowanego lokalnie 
w samym Egerze i okolicach. Każda z piwnic to osobny 
świat smaków i charakteru. Przejazd do miejsca zakwate-
rowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do uzdrowiskowej 
części Miszkolca – Tapolca. Kąpiel rekreacyjna i leczni-
cza w Kąpielisku w Grocie, które jest jedynym w Euriopie 
kąpieliskiem termalnym  w grocie. Podziemne korytarze 
wypełnione leczniczą wodą rozciągają się na 700 metrach 
i są klimatycznie oświetlone. Wyjątkową atrakcją są natu-
ralne bicze i prądy wodne. Na terenie kąpieliska znajdu-
je się cześć basenów (rekreacyjne, lecznicze i dziecięce). 
Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym 
zakresie. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót na miejsce 
zbiórki w godzinach wieczornych. 

DZIEŃ III 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd na baseny termalne 
(ok. 3 godzinny pobyt, bilet wstępu płatny dodatkowo). 
Przejazd do Szentendre – malowniczego miasteczka po-
łożonego na zboczach naddunajskich wzgórz. Spacer po 
centrum oraz zwiedzanie jedynego w Europie Muzeum 
Marcepanu. Muzeum nawiązuje do długoletniej tradycji 
wyrobu marcepanu z migdałów produkowanych w oko-
licach Budapesztu.Wyjazd w drogę powrotną. Powrót na 
miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

ALTERNATYWNIE
Budapeszt - Kąpielisko Gellerta – ok. 6100 HUF/os.
Budapeszt - Kąpielisko Palatinus – ok. 2500 HUF/os.
Budapeszt - Tropicarium – ok. 1700 HUF/os. 
Rejs statkiem po Dunaju – ok. 3000 HUF/os. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi 
◦ wyżywienie: 2 śniadania,  2 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦  opłata programowa (zwiedzanie miast, zestawy słuchawkowe lub 
     system nagłaśniający, opłata klimatyczna i admin.) - 5500 HUF/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 4000 HUF/os.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi
◦ wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦  opłata programowa (zwiedzanie miast, zestawy słuchawkowe lub 
     system nagłaśniający, opłata klimatyczna i admin.) - 5500 HUF/os.
◦  składki na TFG i TFP.

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 5350 HUF/os.
◦ kolacja regionalna z muzyką w Dolinie Pięknej Pani – 80 zł/os.

WĘGRY 
Budapeszt – Szentendre

WĘGRY
Eger – Miszkolc  

od 519 zł

od 560 zł

od 495 zł

od 529zł

od 595 zł

od 639 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Tokaju - stolicy 
tokajskiego regionu winnego (zabytek  UNESCO). Spacer po 
mieście i zwiedzanie najciekawszych miejsc m.in.: Pałac Ra-
koczi – Dessewffy, Ratusz, Piwnice Rakoczego. W piwniczce 
możliwość degustacji różnych rodzajów tego napoju królów: 
słodkiego Furmint, intensywnego Aszu oraz aromatycznego 
Samorodni. Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiado-
kolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Budapesztu. Spacer po Peszcie: Plac 
Bohaterów - najpiękniejszy, reprezentacyjny plac stolicy, Za-
mek Vajdahunyad - bajkowa budowla malowniczo położona 
nad brzegiem jeziora, Szechenyi Fürdo - kompleksów base-
nowych, aleja Andrassiego – najbardziej reprezentacyjna 
ulica miasta. Przejazd pod Parlament, spacer do Bazyliki św. 
Stefana - największej świątyni Budapesztu, a następnie do 
placu Vörösmarty gdzie rozpoczyna się deptak Vaci – najbar-

dziej reprezentacyjny deptak miasta z zabytkową halą targo-
wą Vásárcsarnok. Czas wolny na zakupy. Powrót do miejsca 
zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.  

DZIEŃ III
Śniadanie, wykwaterowanie. Spacer po Budzie: Wzgórze 
Zamkowe, Kościół Koronacyjny króla Macieja pw. NMP, 
Wzgórze Zamkowe, Baszta Rybacka z tarasem, z którego roz-
pościera się wspaniały widok na zabytki Budapesztu, Zamek 
Królewski - trzykrotnie niszczony i odbudowywany, stare 
kamieniczki Budy. Przejazd nad Balaton. Zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ IV 
Śniadanie, Przejazd do Keszthely. Zwiedzanie pałacu rodziny 
Festetics, z zachowanymi wnętrzami, biblioteką, kolacją bro-
ni, wystawą trofeów myśliwskich, powozów i modeli kolejek. 
Przejazd do uzdrowiska Heviz. Wysoka temperatura wody 
umożliwia uprawę tropikalnych lilii wodnych, sprowadzo-

nych tu w XIX wieku z Indii. Proponujemy 3 godziny czasu 
na korzystanie z kąpieli. Powrót do hotelu na obiadokolację 
i nocleg.  Fakultatywnie: Kolacja połączona z degustacją wina 
ze słynnym Szarym Braciszkiem (Sürkebarat) – białe wino 
charakterystyczne dla wulkanicznej gleby tego regionu.

DZIEŃ V
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Veszpremu. Spa-
cer po Starówce miasta: katedra św. Michała, kaplica królowej 
Gizelli - imitowana na średniowieczną, Brama Bohaterów, 
pomnik Króla Stefana I i księżniczki Gizeli oraz słynny baro-
kowy Pałac Arcybiskupi, wzgórze zamkowe. Wyjazd w drogę 
powrotną. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach późno-
-wieczornych.

ALTERNATYWNIE
Degustacja win w Tokaju – 7000 HUF/os. 
Degustacja win w  Badacsonyi – 4000 HUF/os.

Węgry - znane wszystkim z pięknej stolicy, 
gorących źródeł, papryki i wina kryją w so-
bie o wiele więcej atrakcji: Balaton zaprasza 
do żeglugi a malownicze wzgórza wieńczą 
zamczyska i gmachy opactw. Poszukiwanie 
pamiątek po Rzymianach, Turkach i wie-
lu innych nacjach może stać się wspaniałą 
przygodą. A wszystko to przy potrawach 
niezrównanej węgierskiej kuchni i kieliszku 
tokaju.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 4 noclegi
◦ wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦  opłata programowa (zwiedzanie miast, zestawy słuchawkowe lub 
     system nagłaśniający, opłata klimatyczna i admin.) - 5500 HUF/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 12 500 HUF/os.

WĘGRY 
Tokaj – Balaton – Heviz – Budapeszt

od 999 zł
od 955 zł

od 1130 zł

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

To jeden z najważniejszych punktów na kul-
turowej mapie Europy. To wyjątkowe miejsce, 
gdzie historia przypomina o sobie niemal 
na każdym kroku. Rzym - Wieczne Miasto 
- elegancki, wyrafinowany, a zarazem sza-
lony - perfekcyjnie łączy bogatą przeszłość 
ze współczesną żywiołowością, pochłania-
jąc turystę bez reszty. Wenecja to miasto na 
wodzie i 100 wyspach, które każdego roku 
rozpala zmysły milionów turystów. Kojarzy 
się z romantyzmem i karnawałową zabawą, 
a jej symbolem są sunące kanałami gondole, 
mosty, Plac św. Marka z Bazyliką i Pałacem 
Dożów.

DZIEŃ I 
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd przez Czechy, Au-
strię do Włoch. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Tarvisio. 

DZIEŃ II 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Wenecji. Przepły-
nięcie barką turystyczną na Plac św. Marka - serce i symbol 
miasta. Zwiedzanie Bazyliki św. Marka - sanktuarium z re-
likwiami św. Marka i Złotym Ołtarzem Pala d’Oro, Wjazd na 
Kampanillę – dzwonnicę, z której rozpościera się widok na 
Lagunę Wenecką, Pałac Dożów oraz Most Westchnień. Spa-
cer przez centrum historyczne do Ponte Rialto - najstarszego 
mostu na Canale Grande. Powrót na plac św. Marka. Czas wol-
ny na kawę i odpoczynek. Rejs powrotny barką turystyczną. 
Przejazd do hotelu na Riwierze Adriatyckiej na obiadokolację 
i nocleg. 

DZIEŃ III 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Asyżu - miasta św. 

Franciszka. Zwiedzanie Bazyliki S.Maria degli Angeli z Kaplicą 
Porcjunkuli - miejsca będącego kolebką zakonu franciszkań-
skiego, a także miejsca śmierci świętego. Wizyta w Bazylice 
Św. Franciszka. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny 
we własnym zakresie. Następnie udamy się na spacer przez 
centrum miasta, na koniec którego zwiedzimy Kościół Św. 
Klary. Przejazd do hotelu w okolicach Rzymu na obiadokola-
cję i nocleg. 

DZIEŃ IV 
Śniadanie. Przejazd autokarem na obrzeża Rzymu, a następ-
nie metrem do Bazyliki św. Jana na Lateranie oraz na Plac 
i Schody Hiszpańskie, skąd udamy się do najsłynniejszej 
fontanny świata - Fontanny di Trevi i Panteonu. Czas wolny 
na odpoczynek i posiłek we własnym zakresie. Przejście na 
Plac Wenecki oraz Kapitol – miejsce, które od czasów antycz-
nych uważane jest za serce duchowe, polityczne i kulturalne 
Rzymu. Z tarasu widokowego na Kapitolu ujrzymy antyczne 
Forum Romanum a następnie dotrzemy pod najsłynniejszy 

amfiteatr świata – Koloseum. Powrót do hotelu na obiado-
kolację i nocleg.

DZIEŃ V 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Watykanu. Zwie-
dzanie Muzeów Watykańskich, w których będziemy po-
dziwiać bogatą kolekcję dzieł sztuki zgromadzonych przez 
papieży wszystkich epok. Punktem kulminacyjnym naszego 
pobytu w Muzeach Watykańskich będzie zwiedzanie Kaplicy 
Sykstyńskiej. Wprost z Kaplicy Sykstyńskiej zejdziemy do Ba-
zyliki Św. Piotra - miejsca, w którym od 2 tys. lat spoczywają 
doczesne szczątki namiestnika Chrystusa na Ziemi, pierwsze-
go papieża - Św. Piotra. W bazylice nawiedzimy grób św. Jana 
Pawła II. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we wła-
snym zakresie. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ VI 
Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do 
Polski. Powrót na miejsce zbiórki przed północą.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 5 noclegów
◦ wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki   

OPŁATY OBOWIĄZKOWE:
◦ opłaty programowej (przewodnicy lokalni, statek do 
    Wenecji, zestawy słuchawkowe lub system nagłaśniający, 
    opłata klimatyczna i administracyjna, metro) - 70 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP 
 
OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ biletów wstępu – ok. 30 EUR/os.

WŁOCHY
Wenecja – Asyż – Rzym – Watykan

od 1169 zł
od 1075 zł

od 1450 zł

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 
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Włochy oszałamiają bogactwem zabytków 
i różnorodnością krajobrazów. Łagodne 
wzgórza Toskanii, malownicze plaże adria-
tyckiego wybrzeża, urocze Capri, a może 
Laguna Wenecka? Trudno zdecydować, któ-
ry zakątek jest piękniejszy, Jeszcze trudniej 
byłoby wybrać najciekawsze budowle, rzeź-
by czy obrazy, lepiej więc pozwolić sobie na 
zachwyt pięknem włoskich pejzaży i miast,  
niespiesznie podziwiać dzieła sztuki, cieszyć 
się aromatem espresso i chłonąć atmosferę 
tego wspaniałego kraju.

DZIEŃ I
Wyjazd we wczesnych godzinach porannych. Przejazd 
przez Czechy, Austrię do Włoch, obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Werony -  zwie-
dzanie miasta Romea i Julii - Arco dei Gavi - rzymski łuk 
triumfalny z I w. i bramą Borsarich, Piazza Bra ze słynnym 
rzymskim amfiteatrem  z I wieku, Piazza dei Signori, wie-
ża Torre dei Lamberti, dziedziniec domu Julii ze słynnym 
balkonem. W czasie zwiedzania czas wolny na odpoczynek 
i posiłek – płatny we własnym zakresie. Przejazd do miejsca 
zakwaterowanie na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ III
Śniadanie. Przejazd do Lukki, miasta słynnego ze swoich 
murów, kościołów i wież. Spacer po mieście: Plac Amfite-
atru, ulica handlowa via Fillungo, Piazza Napoleone, mury 
obronne miasta, średniowieczne wieże Giunigi i Ore. Prze-

jazd do Pizy. W programie zwiedzanie Campo dei Miracoli 
(czyli Pola Cudów) z katedrą o przepięknej wielopoziomo-
wej fasadzie, koliste Baptysterium oraz słynna Krzywa Wie-
ża (oglądana z zewnątrz), czyli dawna katedralna dzwonni-
ca, budowana przez prawie dwieście lat. Powrót do miejsca 
zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ IV
Śniadanie. Zwiedzanie San Gimignano - miasta, zwanego 
„Manhattanem średniowiecza”, w którym zobaczymy m.in. 
słynne kamienne wieże San Gimignano i Fortecę. Przejazd 
do Monteriggioni. Spacer po miasteczku, podziwianie 
architektury, którą opisywał Dante Alighieri w „Piekle“ Bo-
skiej Komedii. Następnie wyjazd do serca Toskanii, regionu 
Chianti słynącego z wybornych win. Przejazd trasą pełną 
najpiękniejszych pejzaży w Toskanii. Krótkie zwiedzanie 
miejscowości Greve In Chianti i Radda In Chianti - miej-
scowości uważanej za stolicę Chianti. Powrót do miejsca 
zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ V
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Florencji - koleb-
ki renesansu. Wjazd na taras widokowy z Placem Michała 
Anioła, z którego roztacza się przepiękna panorama miasta 
położonego w dolinie rzeki Arno. Zwiedzanie centrum: Ko-
ściół Santa Croce (Św. Krzyża) - miejsce pochówku najzna-
mienitszych Włochów z Michałem Aniołem na czele, Piazza 
Signoria z Galerią Uffizi oraz Palazzo Vecchio – przez wiele 
lat siedziba rodu Medyceuszy, gotycka Katedra Santa Maria 
del Fiore - najbardziej znany kościół Florencji, Wieża Giotta 
i Baptysterium. W programie zwiedzania również- „kipiące 
złoto” Ponte Vecchio zwany Mostem Złotników. Czas wolny 
na pamiątkowe zakupy. Przejazd do miejsca zakwaterowa-
nia na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ VI 
Śniadanie, wykwaterowanie. Powrót na miejsce zbiórki 
w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 5 noclegów
◦ wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki   

OPŁATY OBOWIĄZKOWE:
◦ opłaty programowej (przewodnik, komunikacja miejsca, 
    zestaw słuchawkowy lub system nagłaśniający, opłata 
    klimatyczna i administracyjna) – 60 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP 
 
OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ biletów wstępu – ok. 60 EUR/os.

WŁOCHY 
Toskania: Werona – Lukka – San Gimignano – Florencja

od 1290 zł
od 1199 zł

od 1559 zł

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

Dania to najmniejsze i położone najbardziej 
na południu państwo skandynawskie. Ze 
względu na dobre warunki do rozwoju rol-
nictwa, Dania przez wieki była o wiele bar-
dziej zamożna niż Norwegia, Szwecja oraz 
Finlandia. Dziś ten kraj nie posiada już tak 
wielkich politycznych wpływów, ale nadal 
jest liczącym się graczem w rejonie Morza 
Bałtyckiego. Warto nadmienić, że tylko kon-
tynentalna część Danii leży na styku Europy 
Północnej i Europy Zachodniej.

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Świnouj-
ścia. Spacer po mieście, a następnie zaokrętowanie. Obia-
dokolacja, nocny rejs do Szwecji do Ystad. 

DZIEŃ II
Przypłynięcie do Ystad. Przejazd do Kopenhagi mostem 
Oresund. Zwiedzanie miasta: Syrenka kopenhaska - naj-
bardziej znany symbol miasta, uroczysta odprawa warty 
Gwardii Królewskiej, barokowy Pałac Amalienborg - ofi-
cjalna rezydencja duńskiej rodziny królewskiej, pomnik 
Króla Fryderyka V, Fontanna Gefion - największa i najpięk-
niejsza fontanna Kopenhagi przedstawiającej mityczne 
powstanie Zelandii, Ogród Botaniczny, osiemnastowiecz-
na dzielnica portowa Nyhaven, Zamek Christiansborg - 
siedziba duńskiego parlamentu, budynek Borsen - stara 
giełda kopenhaska, Ratusz Miejski, spacer deptakiem 
Stroget - najdłuższą promenadą handlową północnej Eu-
ropy. Obiadokolacja. Nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie, a następnie dalsze zwiedzanie Kopenhagi. 
Zwiedzanie dzielnicy Christianshavn, która została zbu-
dowana w XVI w. przez Christiana IV jako twierdza mor-
ska z Christianią - 40 hektarowym terenem, który pełnił 
funkcję koszar. Po opuszczeniu przez wojsko zajęty został 
przez grupę hipisów. Fakultatywnie możliwy rejs kanała-
mi Kopenhagi lub czas wolny. Przejazd do Ystad, zaokrę-
towanie, obiadokolacja, nocny rejs do Świnoujścia. 

DZIEŃ IV
Przypłynięcie do Świnoujścia. Przejazd do Szczecina. 
Spacer po mieście: Wały Chrobrego, kościół św. Piotra 
i Pawła, gmach Filharmonii Szczecińskiej, Zamek Książąt 
Pomorskich, Katedra św. Jakuba, Nowe Stare Miasto - Sta-
ry Ratusz, Cmentarz Centralny - największy w Polsce, uwa-
żany za jeden z piękniejszych. Wyjazd w drogę powrotną. 
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach nocnych. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 3 noclegi (2 noclegi na promie w kabinach 4 os., 
    1 nocleg w Kopenhadze ) 
◦ wyżywienie: 3 śniadania (2 na promie w formie bufetu, 1 w hotelu) , 
    3 obiadokolacje
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦ opłata programowa (zestaw słuchawkowy, opłata za przejazd
     mostem Oresund, opłaty klimatyczne i admin.) - 15 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ Dopłata do kabiny 3-os. – 40 zł, do kabiny 2-os. - 50 zł/os.

WYCIECZKA PROMEM 
Świnoujście – Kopenhaga – Szczecin

od 1179 zł
od 1139 zł

od 1329 zł

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 
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Rejs przez Archipelag Sztokholmski składający się z ponad 20 tysięcy wysp i wysepek i sam 
Sztokholm - jednej z najpiękniejszych europejskich stolic położonej na 14 wyspach i stałym 
lądzie, który potrafi zaskoczyć i zachwycić. A do tego Finlandia i Helsinki najdalej na pół-
noc położona stolica kontynentalnej Europy, Estonia i klimatyczny Tallin z zachowanymi 
najdłuższymi w Europie murami obronnymi oraz Ryga miasto ze starówką wpisaną na listę 
UNESCO.

DZIEŃ I
Zbiórka uczestników wycieczki i wyjazd z kraju we 
wczesnych godzinach rannych. Przejazd w kierunku 
granicy z Litwą i dalej na Łotwę. Podczas przejaz-
du planowane są krótkie postoje i jeden dłuższy na 
ewentualny obiad – płatny we własnym zakresie. Przy-
jazd w okolice Rygi na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II 
Śniadanie. Przejazd do Rygi. Zwiedzanie jednej 
z większych nadbałtyckich stolic. Spacer rozpocznie-
my od Starego Miasta z unikalną architekturą sece-
syjną i klimatyczną starówką. W trakcie zwiedzania 
zobaczymy m.in.: kościół św. Piotra, Dom Bractwa 
Czarnogłowych - najbardziej rozpoznawalny budynek 
w Rydze, Dom Kotów, Ratusz, protestancka katedra 
NMP - największy kościół w krajach bałtyckich, Plac 
Katedralny, zespół średniowiecznych kamieniczek  
– Trzej Bracia. Późnym popołudniem zaokrętowanie 
na prom, rejs nocny z Rygi do Sztokholmu.

DZIEŃ III 
Śniadanie bufetowe na statku, wyokrętowanie 
w Sztokholmie. Zwiedzanie miasta zaczniemy od 
ratusza miejskiego i Pałacu Królewskiego, który jest 
oficjalną siedzibą Króla Szwecji. Następnie przejdzie-
my na Stare Miasto, czyli Gamla Stan. W centrum sta-
rówki zobaczymy przepiękną gotycką Katedrę Sztok-
holmską z majestatycznym posągiem św. Jerzego 
zabijającego smoka, gmach Muzeum Nobla a także 
klimatyczne uliczki ze sklepikami i restauracjami. Na-
stępnie udamy się na wyspę Djurgarden, gdzie zwie-
dzimy Muzeum Vasa, w którym znajduje się wydobyty 
w 1961 z dna morskiego i doskonale odrestaurowany 
okręt wojenny. Po zwiedzaniu powrót do portu i za-
okrętowanie na statek i obiadokolację. Nocny rejs do 
Turku.

DZIEŃ IV 
Po wczesnym śniadaniu na statku, wyokrętowanie 
w fińskim porcie Turku. Spacer po starówce najstar-
szego fińskiego miasta i historycznej stolicy Finlandii, 
które w XVI wieku było siedzibą Jana III Wazy i jego 
żony Katarzyny Jagiellonki: zamek Turun Linna, gotyc-
ka katedra, główny plac targowy. Przejazd do Helsi-
nek. Zwiedzanie współczesnej stolicy Finlandi: aleja 
Mannerheima i budynek Parlamentu, wykuty w ska-
le kościół protestancki Temppeliauko, Park Sibeliusa 
z oryginalnym pomnikiem kompozytora przypomina-
jącym gigantyczne organy i słynny stadion olimpijski 
z pomnikiem Paavo Nurmiego - najwybitniejszego 
długodystansowca świata lat 30-tych XX wieku. Spa-
cer po centrum: Plac Senacki z Katedrą Luterańską 
i pomnikiem cara Aleksandra II, prawosławny Sobór 
Uspienski. Obiad na mieście. Nocny rejs do Tallina.

DZIEŃ V 
Po śniadaniu wyokrętowanie w porcie w Tallinie. 
Zwiedzanie Starówki zaczniemy od Górnego Miasta 
I wzgórza Toompea, gdzie zobaczymy zamek z  pla-
cem zamkowym, Basztę Długi Hermann „Pikk Her-
mann”, Estoński Parlament „Rigikogu”, Estoński Prawo-
sławny Sobór moskiewskiego Patriarchatu, dwa tarasy 
widokowe, z których zobaczymy przepiękną panora-
mę na Dolne Miasto, baszty, port i zatokę. Następnie 
przejdziemy do Dolnego miasta, gdzie zobaczymy 
min. Kościół św. Mikołaja „Niguliste”, Plac Ratuszowy 
z Ratuszem,  Aptekę Magistracką - najstarszą nieprze-
rwanie funkcjonującą aptekę w Europie, Kamieniczkę 
Wielkiej Gildii, Kamieniczkę Bractwa Czarnogłowych, 
kamieniczki kupieckie Trzy Siostry, Bramę Morską 
z basztą Gruba Małgorzata i  tablicą upamiętniającą 
ucieczkę internowanego polskiego okrętu podwod-
nego ORP „Orzeł”, romantyczną uliczkę Św. Katarzyny, 
z Klasztorem Dominikańskim, mury obronne, Basztę 
Viru. Po zwiedzaniu przejazd na obiadokolację i noc-
leg w okolicach Rygi. 

DZIEŃ VI 
Śniadanie. Przejazd do Wilna. Zwiedzanie rozpoczy-
namy od spaceru po zabytkowym centrum miasta, 
wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
W programie zwiedzania: Ostra Brama z wejściem do 
kaplicy z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, Cela 
Konrada, ratusz, Uniwersytet założony przez Stefana 
Batorego,  miejsca, w których mieszkali i tworzyli  A. 
Mickiewicz, J. Słowacki, J.I Kraszewski, Cz. Miłosz i S. 
Moniuszko. Następnie przejdziemy spacerem po kli-
matycznych ulicach Starówki z pałacami Zawadzkich, 
Paców, Ogińskich, Chodkiewiczów aż do placu Kate-
dralnego z Archikatedra Wileńską. Zwiedzanie kate-
dry z Kaplicą Królewską, która jest miejscem pochów-
ku wielkich książąt litewskich i królów oraz królowych 
polskich. Przejazd do Wilna na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ VII 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Trok - zwie-
dzanie średniowiecznego Zamku Wielkich Książąt 
Litewskich mającego opinię najbardziej fotogenicz-
nego zamku w krajach nadbałtyckich. Czas wolny na 
odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. 
Wyjazd w drogę powrotną w godzinach południo-
wych. Podczas przejazdu planowane są krótkie posto-
je. Powrót w godzinach nocnych.

ALTERNATYWNIE  
Dopłata do kabiny 3 - os . - ok. 120 zł/os. 
Dopłata do kabiny 2 - os. - ok. 320 zł/os.
Rejs w Trokach – 12 EUR/os.

WYCIECZKA PROMEM
Ryga – Sztokholm – Turku – Helsinki  

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 3 noclegi na pokładzie luksusowych statków 
    wycieczkowych w kabinach wewnętrznych 4 osobowych z łazienką 
    wyposażoną w prysznic; 3 noclegi w hotelach
◦ wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦ opłata programowa (przewodnik, zestawy słuchawkowe lub system
    nagłaśniający, komunikacja miejska opłata klim. i admin.) - 40 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP
 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - 45 EUR/os.  

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

od 1589 zł
od 1519 zł

od 1819 zł
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Petersburg - dawny Piotrogród lub Leningrad to jedno z najpiękniejszych i najczęściej odwie-
dzanych miast w Rosji. Petersburg przyciąga turystów z wielu powodów. Jedni przyjeżdżają 
zobaczyć architekturę miasta, inni wysłuchać historię, a jeszcze inni po to, aby poznać bogatą 
kulturę. Są tu niezwykłe muzea i świątynie, w tym znany na całym świecie Ermitaż. Miejscem 
z niesamowitą historią jest Sobór Zmartwychwstania Pańskiego i Twierdza Pietropawłowska. 

DZIEŃ I
Wyjazd z kraju w godzinach porannych. Przejazd 
w kierunku granicy z Litwą i dalej na Łotwę. Podczas 
przejazdu planowane są krótkie postoje i  jeden dłuż-
szy na ewentualny obiad – płatny we własnym zakre-
sie. Przyjazd do do miejsca zakwaterowania w okoli-
cach Rygi na obiadokolację i nocleg.  

DZIEŃ II 
śniadanie. Przejazd do Parnawy - przepięknego nad-
morskiego kurortu i uzdrowiska. Spacer po starówce 
i zwiedzanie fragmentów murów obronnych z basz-
tami, siedemnastowiecznego ratusza, barokowego 
kościoła św. Elżbiety, cerkwi św. Katarzyny. Następnie 
czas wolny i odpoczynek na plaży. Obiadokolacja  
i nocleg. 
 
DZIEŃ III
śniadanie. Przejazd do Tallina. Zwiedzanie zacznie-
my od wzgórza Toompea, gdzie zobaczymy zamek  
z  placem zamkowym, Basztę Długi Hermann „Pikk 
Hermann”, Estoński Parlament „Rigikogu”, Estoński 
Prawosławny Sobór Moskiewskiego Patriarchatu, dwa 
tarasy widokowe z przepiękną panoramą na Dolne 
Miasto, baszty, port i zatokę. Przejście do Dolnego 
miasta, w którym zobaczymy min. Kościół św. Miko-
łaja „Niguliste”, Plac Ratuszowy z Ratuszem, Aptekę 
Magistracką - najstarszą nieprzerwanie funkcjonu-
jącą aptekę w Europie, Kamieniczkę Wielkiej Gildii, 
Kamieniczkę Bractwa Czarnogłowych, kamieniczki 
kupieckie Trzy Siostry, Bramę Morską z basztą Gruba 
Małgorzata i  tablicą upamiętniającą ucieczkę interno-
wanego polskiego okrętu podwodnego ORP „Orzeł”, 
romantyczną uliczkę Św. Katarzyny, z Klasztorem Do-
minikańskim, mury obronne, Basztę Viru. Obiad na 

mieście. Przeprawa promem Tallin - Helsinki, następ-
nie Helsinki - Petersburg. Nocleg na promie. 

DZIEŃ IV 
Śniadanie,  wyokrętowanie. Zwiedzanie Petersburga: 
zabytkowy sobór Św. Mikołaja, Teatr Maryjski, Plac św. 
Izaaka, Sobór św. Izaaka z niezapomnianymi wnętrza-
mi ozdobionymi mozaikami z kamieni półszlachet-
nych i bogatymi zdobieniami,  „Miedziany Jeździec”, 
nabrzeże Uniwersyteckie i Pałacowe, rejs po Newie 
i kanałach miejskich. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

DZIEŃ V
Śniadanie. Przejazd do Peterhofu. Wielki Pałac Pe-
terhof nie bez przesady nazywany jest jednym z naj-
piękniejszych i najbogatszych pałaców całego świa-
ta. Wokół Peterhofu rozciąga się park o powierzchni 
blisko 600 ha z licznymi fontannami, często złotymi. 
Zwiedzanie parku ze słynnymi fontannami. Powrót 
do Petersburga i dalsze zwiedzanie, m.in.: Twierdza 
Pietropawłowska z Katedrą św. Piotra i Pawła, krążow-
nik Aurora. Spacer po Newskim Prospekcie - jednej 
z najdroższych i najbardziej luksusowych ulic w Rosji. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

DZIEŃ VI  
Śniadanie. Zwiedzanie Pałacu Zimowego, w którym 
znajduje się Ermitaż – jedno z największych muzeów 
sztuki na świecie. W swoich zbiorach posiada imponu-
jącą kolekcję eksponatów gromadzoną już od czasów 
carycy Katarzyny II. W trakcie zwiedzania będziemy 
mogli zobaczyć dzieła takich znakomitości jak: Da Vin-
ci, Rembrandt, Rubens, van Dycka, Tycjana, Gauguina, 
Picasso, Matisse czy Monet, jak również sztukę staro-
żytną z Egiptu i Bliskiego Wschodu, sztukę bizantyj-

ską, kolekcje biżuterii czy broni. Zaokrętowanie, prze-
prawa promowa Petersburg - Tallin. Obiadokolacja 
i nocleg na promie. 

DZIEŃ VII 
Śniadanie na promie. Przypłynięcie do Tallina. Prze-
jazd do Rygi. Krótki spacer po Rydze - jednej z więk-
szych nadbałtyckich stolic. Zwiedzanie rozpoczniemy 
od Starego Miasta z unikalną architekturą secesyjną 
i klimatyczną starówką. W trakcie spaceru zobaczymy 
kościół św. Piotra, Dom Bractwa Czarnogłowych - naj-
bardziej rozpoznawalny budynek w Rydze, Dom Ko-
tów, Ratusz, protestancka katedra NMP - największy 
kościół w krajach bałtyckich, Plac Katedralny, zespół 
średniowiecznych kamieniczek – Trzej Bracia.  Obia-
dokolacja i nocleg w hotelu. 

DZIEŃ VIII 
śniadanie. Przejazd w kierunku granicy z Litwą.  Pod-
czas przejazdu planowane są krótkie postoje i  postój 
na ewentualny obiad – płatny we własnym zakresie. 
Powrót do Polski w godzinach nocnych.

ALTERNATYWNIE
Wieczór rosyjski z muzyką – 50 EUR/os. 
Rejs statkiem po Newie i kanałami Petersburga 
 – 10 EUR/os. 
Dopłata do kabiny 2 os. - 320 zł/os. 
Dopłata do kabiny 3 os. - 120 zł/os. 

WYCIECZKA PROMEM
Petersburg i Kraje Bałtyckie   

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi na pokładzie luksusowych statków 
    wycieczkowych w kabinach wewnętrznych 4 osobowych z łazienką 
    wyposażoną w prysznic; 5 noclegów w hotelach
◦ wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ opłata wizowa - promowa do Rosji typu visa-free
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦ opłata programowa (przewodnik, zestawy słuchawkowe
    lub system nagłaśniający, komunikacja miejska
    opłata klim. i admin.) - 35 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP 
 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - 85 EUR/os.  

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

od 2549 zł
od 2449 zł

od 2789 zł
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Londyn - dawna stolica imperium, w któ-
rym jest wszystko, co życie ma najlepszego 
- jak mawiał Samuel Johnson. To miejsce, 
które od czasów rzymskiego Londinium po 
dzisiejsze the City niezmiennie przyciąga 
i fascynuje, a nowoczesność i wielowiekowe 
tradycje wzajemnie się przenikają. Trzeba 
tu przyjechać choć raz i odkryć dla siebie to 
królewskie miasto - jak przekonywał Arnold 
Bax - brytyjski kompozytor, mawiając: „każ-
dy powinien raz w życiu spróbować wszyst-
kiego, oprócz dwóch rzeczy.” Jakich – tego 
dowiecie się już na miejscu. Zapraszamy do 
Londynu! 

Nie ma na świecie miasta dorównującego 
Rzymowi bogactwem artystycznym, histo-
rycznym czy architektonicznym. Miasto jed-
noczące skrajności, stojące niegdyś na czele 
świata pogańskiego, a dziś będące centrum 
chrześcijaństwa. Przyciąga ludzi z całego 
świata, chcących odkrywać potęgę i chwa-
łę tego miejsca. Piękno Rzymu zaklęte jest 
w budynkach, placach i obrazach, fascynu-
jących i magicznych zakątkach, które każą 
wracać do Wiecznego Miasta.

DZIEŃ I
Zbiórka na lotnisku, spotkanie z pilotem, wylot do Londy-
nu w godzinach porannych. Transfer do miejsca zakwa-
terowania. Przejazd komunikacją miejską do centrum. 
Zwiedzanie Londynu: Westminster - „serce” Wielkiej Bry-
tanii z Parlamentem i słynnym  Big Benem, Westminster 
Abbey - miejsce koronacji, ślubów oraz pochówków kró-
lów Anglii, Downing Street - siedziba premierów, Admira-
licja i wreszcie Trafalgar Square, gdzie z góry patrzy Admi-
rał  Nelson. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny 
we własnym zakresie. Zwiedzanie National Gallery z im-
ponującą kolekcją malarstwa europejskiego, a następnie 
spacer przez  Covent Garden (puby, teatry i słynna Royal 
Opera) oraz Chinatown i Soho, tworzące razem centrum 
rozrywek dzisiejszego Londynu. Powrót do miejsca za-
kwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie, przejazd komunikacją miejską do centrum. 

DZIEŃ I
Zbiórka na lotnisku, przelot do Rzymu, transfer do hotelu 
na zakwaterowanie. Spacer po mieście. Powrót do miej-
sca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ I
Śniadanie. Zwiedzanie miasta: niewielki Plac Hiszpański 
wraz z uroczą fontanną Barcaccia oraz znane z włoskich 
pokazów mody Schody Hiszpańskie, Plac di Trevi z za-
dziwiającą Fontanną di Trevi - uważaną za najpiękniej-
szą fontannę świata, Piazza Navona, gdzie znajduje się 
symboliczna Fontanna Czterech Rzek oraz Plac Wenecki 
z monumentalnym Ołtarzem Ojczyzny, Bazylika św. Jana 
na Lateranie - katedra biskupa Rzymu. Powrót do miejsca 
zakwaterowania na obiadoklację i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie. Przejście na dalsze zwiedzanie: Watykan - naj-
mniejsze pod względem powierzchni państwo świata. 

Zwiedzanie zaczniemy w iście królewskim stylu – od wi-
zyty w królewskiej dzielnicy City of Westminster: Pałac 
Buckingham – oficjalna rezydencja brytyjskich monar-
chów, Clarence House – rezydencja królewska, siedziba 
księcia Walii Karola i księżnej Kornwalii Camilli, spacer 
przez St.James’s - rezydencja Elżbiety I i miejsca, gdzie 
arystokracja robi swoje zakupy, Piccadilly Circus – jedno 
z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Londynie. Czas 
wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym za-
kresie. Zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych Madame 
Tussaud’s z figurami woskowymi znanych osób na świe-
cie, główna atrakcja turystyczna Londynu. Powrót do 
miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie, przejazd komunikacja miejską  na zwiedzanie. 
Spacer przez the City – dawne Londinium, obecnie świat 
nowoczesnych biurowców i dzielnica londyńskiej finan-
sjery. Od St. Paul’s Cathedral przez Bank of England, Royal 

Zwiedzanie Muzeów Watykańskich - jednego z najwięk-
szych zbiorów sztuki na świecie oraz Kaplicy Sykstyńskiej 
ze słynnymi freskami Michała Anioła. Zwiedzanie Bazyliki 
Św. Piotra i Grot Watykańskich z grobowcami papieży. Na-
stępnie dalsze zwiedzanie Rzymu: Koloseum, mieszczące 
90 tys. osób, to tam odbywały się w nim m.in. walki gla-
diatorów, bitwy morskie, Forum Romanum - centrum po-
litycznego i towarzyskiego starożytnego Rzymu, Kapitol 
- najsławniejsze wzgórze rzymskie, którego ukoronowa-
niem jest zaprojektowana przez samego Michała Anioła 
Piazza del Campidoglio. Powót do hotelu na obiadokola-
cję i nocleg. 

DZIEŃ IV
Śniadanie, wykwaterowanie. Transfer na lotnisko i przelot 
do Polski. 

*- CENA KALKULOWANA WG AKTUALNIE 
     OBOWIĄZUJĄCYCH CEN PRZELOTÓW

Exchange i Lord Mayor House dojdziemy do the Monu-
ment, gdzie zaczął się tzw. Wielki Pożar, który strawił nie-
mal całe miasto. Na koniec spacer nad Tamizą do Tower 
Bridge i zwiedzanie twierdzy Tower o charakterze warow-
nym i pałacowym, gdzie zobaczymy klejnoty koronne 
monarchii. Czas wolny na odpoczynek i zakupy. Powrót 
do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ IV
Śniadanie, wykwaterowanie. Transfer na lotnisko. Przelot 
do Polski. 

*- CENA KALKULOWANA WG AKTUALNIE 
     OBOWIĄZUJĄCYCH CEN PRZELOTÓW

CENA ZAWIERA: 
◦ przelot tanimi liniami lotniczymi do Londynu/Luton 
    opłaty lotniskowe, opłata za 1 mały bagaż podręczny
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 3 noclegi 
◦ wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje  
◦ rezerwacje wstępów
◦ transfery na lotnisko
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦ opłata programowa (zwiedzanie miasta, metro,  
     zestawy słuchawkowe lub system nagłaśniający, 
     opłata klimatyczna) - 50 GBP/os.
◦  składki na TFG i TFP 
 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ dopłata za bagaż - cena uzależniona od linii lotniczych i ter.  wylotu 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów -  95 GBP/os.

CENA ZAWIERA: 
◦ przelot tanimi liniami lotniczymi 
◦ opłaty lotniskowe, 
◦ opłata za 1 mały bagaż podręczny 
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 3 noclegi
◦ wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
◦ rezerwacje wstępów
◦ transfery na lotnisko 
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦ opłata programowa (przewodnik, metro, zwiedzanie miasta, 
     zestawy słuchawkowe lub system nagłaśniający, 
     opłata klimatyczna) - 70 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP
 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ dopłata za bagaż - cena uzależniona od linii lotniczych i ter. wylotu 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów -  50 EUR/os.

WYCIECZKA SAMOLOTEM
Londyn

WYCIECZKA SAMOLOTEM
Rzym   od 1659 zł*

od 1869 zł*
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Paryż - stolica Francji, kolebka kultury euro-
pejskiej, miasto o niepowtarzalnej atmosfe-
rze, niezliczonych zabytkach. Nieustannie 
dyktuje wszelkie mody, przyciąga, wyzwala 
wyobraźnię, pobudza talent artystów. Zapra-
szamy na fantastyczną przygodę, która do-
starczy wielu emocji oraz wspomnień, które 
na zawsze pozostaną w pamięci. 

Kto nie widział Lizbony, nie widział rzeczy 
cudnej” - mawiają Portugalczycy, a poeta 
Fernando Pessoa pisał: „Podróżnemu od 
strony morza Lizbona już z daleka jawi się 
jako olśniewająca wizja senna”. Olissipo, jak 
nazywali miasto Rzymianie, zachwyca swą 
różnorodnością, labiryntem splątanych uli-
czek, malowniczymi zaułkami i siedmioma 
wzgórzami, z których rozciągają się niezwy-
kłe widoki. 

DZIEŃ I 
Zbiórka na lotnisku, przelot do Paryża, transfer do miejsca 
zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.  

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd komunikacją miejską do centrum Pary-
ża. Całodzienne zwiedzanie zaczniemy od symbolu Francji - 
wieży Eiffela. Proponujemy wjazd na wieżę, rejs statkiem po 
Sekwanie lub odpoczynek na polach Marsowych. Następnie 
udamy się do kolebki Paryża - na wyspę Ile de La Cité, gdzie 
zobaczymy najciekawsze zabytki historycznego Paryża: kate-
drę Notre Dame, Saint Chapelle, pałac Sprawiedliwości i Con-
ciergerie, Pont Neuf – najstarszy istniejący most w Paryżu. Na 
zakończenie przejdziemy do dzielnicy Łacińskiej, w której 
zobaczymy pałac i ogrody Luksemburskie, Panteon – miejsce 
spoczynku Marii Skłodowskiej Curie i innych zasłużonych dla 
Francji oraz Sorbonę - jeden z czołowych uniwersytetów na 
świecie. Czas wolny. Przejazd do miejsca zakwaterowania na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ I
Zbiórka na lotnisku, spotkanie z pilotem, wylot do Lizbo-
ny. Transfer do hotelu. Przejazd do Belém, nabrzeżnej 
dzielnicy Lizbony. Spacer po „portugalskim Betlejem”: 
Wieża Torre de Belem - symbol Lizbony, Klasztor Hiero-
nimitów z grobowcami m.in. portugalskiego poety Luisa 
de Camoes i słynnego żeglarza Vasco da Gamy, Pomnik 
Odkryć Geograficznych, będący hołdem dla wybitne-
go podróżnika i odkrywcy Vasco Da Gamy. Czas wolny. 
Opcjonalnie degustacja słynnego ciastka „pastel de Be-
lem”. Przejazd do hotelu na obiadokolację  i nocleg.

DZIEŃ II 
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Lizbony: wzgórze z zam-
kiem św. Jerzego, Alfama - najstarsza, mauretańska dziel-
nica miasta, Katedra Se (Se Patriarcal) - największa świąty-
nia w mieście, Praça do Comércio - jeden z największych 
i najpiękniejszych placów w Europie. Spacer głównym 
deptakiem Lizbony - Rua Augusta, przejście przez słynne 

DZIEŃ III 
Śniadanie. Przejazd do centrum Paryża. Zwiedzanie roz-
poczniemy przy Łuku Triumfalnym, skąd przejdziemy repre-
zentacyjną aleją Champs Elysees do Luwru. Zwiedzanie Lu-
wru - jednej z najbogatszych kolekcji rzeźby i malarstwa na 
świecie lub zwiedzanie entrum sztuki cyfrowej - Atelier Des 
Lumières - jednej z najciekawszych i najnowszych atrakcji 
Paryża. Czas wolny. Przejazd do dzielnicy Montmartre - jed-
nego z najbardziej klimatycznych miejsc Paryża. W trakcie 
spaceru poznamy historię legendarnych kabaretów i miejsc, 
w których przesiadywała paryska bohema m.in. Place du Ter-
tre, Plac Pigalle oraz Moulin Rouge. Na zakończenie czeka nas 
przepiękna panorama całego Paryża ze szczytu wzgórza oraz 
zwiedzanie Bazyliki Sacré Coeur. Przejazd do miejsca zakwa-
terowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ IV 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do dzielnicy Opera. 
Zwiedzimy kościół de la Madeleine, gmach Opéry Garnier - 

place Baixy: Plac Rossio i Praça da Figueira. Spacer gęstą 
siecią uliczek i licznych zaułków Bairro Alto, dzielnicy 
o artystycznym charakterze, gdzie zobaczymy kościół São 
Roque oraz ruiny klasztoru karmelitów. Powrót do hotelu 
na obiadokolację  i nocleg.

DZIEŃ III
Przejazd pociągiem podmiejskim do Sintry. Zwiedzanie 
średniowiecznego zamku Maurów z Pałacem Pena, który 
wyróżnia się swoją eklektyczną konstrukcją łączącą różne 
style architektoniczne (zabytek UNESCO). Następnie Pałac 
i ogrody Quinta da Regaleira z budowlami o unikatowych 
kształtach zaprojektowanych na polecenie pierwszego 
właściciela pałacu, bogatego kupca i handlarza kawą An-
tónio Augusto Carvalho Monteiro. Przejazd autobusem 
lokalnym do Cabo da Roca - najdalej na zachód wysu-
nięty punkt Europy. Powrót do hotelu na obiadokolację  
i nocleg.

DZIEŃ IV
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Park das Na-
coes/ Park Narodów – nowoczesnej dzielnicy Lizbony, 
w której w 1998 roku odbyła się międzynarodowa wy-
stawa Expo. W obrębie tej dzielnicy znajdziemy m.in. 
największe w Europie Oceanarium, w którym to zobaczyć 
można ponad 15 tysięcy gatunków różnych stworzeń!  Na 
zakończenie przejażdżka kolejką linową do Wieży Vasco 
da Gama. Transfer na lotnisko, przelot do Polski. 

*Cena kalkulowana jest wg aktualnie obowiązujących 
cen przelotów

jeden z najpiękniejszych i największych teatrów muzycznych 
świata, Muzeum Perfum Fragonard, gdzie poznamy historię 
przemysłu perfumeryjnego, metody wytwarzania perfum 
oraz będziemy mieli możliwość zakupu oryginalnych perfum 
francuskich. Dalej przejdziemy na plac Vendôme, przy któ-
rym znajdują sie m.in sklepy jubilerskie Cartiera, Boucherona, 
dom w którym mieszkał Chopin oraz sławny hotel Ritz. Czas 
wolny w jednym z piękniejszych centrów handlowych świata 
- Galerii Lafayette. Transfer na lotnisko, przelot do Polski. 

ALTERNATYWNIE
Wjazd na Wieżę  Eiffela  - 26 EUR/os. 
Rejs po Sekwanie – 14 EUR/os. 
Atelier Des Lumiéres - 15 EUR/os.

*Cena kalkulowana jest wg aktualnie obowiązujących 
cen przelotów

CENA ZAWIERA: 
◦ przelot samolotem tanimi liniami lotniczymi 
◦ transfery na lotnisko, mały bagaż podręczny 
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 3 noclegi
◦ wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
◦ rezerwacje wstępów
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦ opłata programowa (zwiedzanie miasta, metro, zestawy 
  słuchawkowe lub system nagłaśniający, opłata klim. i admin.)  
     - 70 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP
 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów -  65 EUR/os. 
◦ wieczór francuski - od 35 EUR
◦ wieczorny spektakl Moulin Rouge 
    + 1/2 butelki szampana - 120 EUR/130 EUR
◦ dopłat za bagaż - cena uzależniona od linii lotniczych i ter. wylotu

CENA ZAWIERA: 
◦ przelot samolotem tanimi liniami lotniczymi 
◦ transfery na lotnisko, mały bagaż podręczny 
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 3 noclegi
◦ wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
◦ rezerwacje wstępów
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦ opłata programowa (przewodnik, metro, zestawy słuchawkowe
    lub system nagłaśniający, opłata klim. i admin.) - 95 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP
 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów -  60 EUR/os. 
◦ dopłat za bagaż - cena uzależniona od linii lotniczych i ter. wylotu

WYCIECZKA SAMOLOTEM
Paryż

WYCIECZKA SAMOLOTEM
Lizbona od 1929 zł*
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Leśniów – dzielnica Żarek, w której znajduje się 
Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patron-
ki Rodzin. Częstochowa – miasto, uznawane za 
jeden z głównych ośrodków pielgrzymkowych 
świata. Piekary Śląskie to miejsce pielgrzym-
kowe związane z kultem maryjnym, najwięk-
szym na Górnym Śląsku i drugim w Polsce po 
Jasnej Górze. Tradycja ta rozpoczęła się w XVII 
wieku i wiąże się z cudownym Obrazem Matki 
Bożej Piekarskiej.

Mikołów jest jednym z najstarszych miast na 
Śląsku. W jego granicach znajduje się Buja-
ków z Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki 
Środowiska Naturalnego. Skoczów leży na 
Śląsku Cieszyńskim. Stąd pochodzi pisarz 
Gustaw Morcinek, autor m.in. słynnego „Ły-
ska z pokładu Idy”. W Skoczowie urodził się 
św. Jan Sarkander – ksiądz o dużych zasłu-
gach dla kościoła katolickiego. W Pireść-
cu natomiast znajduje się jedyne w Polsce 
Sanktuarium św. Mikołaja.

Rudy Raciborskie leżą na obszarze Parku 
Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje  
Krajobrazowe Rud Wielkich i na Europejskim 
Szlaku Cysterskim. Pozostało tu wiele pamią-
tek związanych z działalnością Cystersów. 
Turza Śląska to mała miejscowość, która  
została nagrodzona przez Urząd Marszał-
kowski w Katowicach w konkursie na naj-
piękniejszą wieś na Śląsku. Dzisiaj słynie 
przede wszystkim z Sanktuarium Matki  
Bożej Fatimskiej. 

Wyjazd w godzinach porannych. Przyjazd do Leśniowa. Zwie-
dzanie Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, 
które położone jest w parku obok źródła Leśniówki. W skład ze-
społu klasztornego Paulinów wchodzi kościół pod wezwaniem 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, klasztor, dzwonnica, 
dom pielgrzyma i kaplica Matki Bożej Anielskiej. Przejazd do Czę-
stochowy. Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Częstochow-
skiej na Jasnej Górze. Jest najczęściej odwiedzanym polskim 
sanktuarium maryjnym i jednym z najważniejszych na świecie. 
Czczony jest tu cudowny wizerunek Maryi z Dzieciątkiem, który 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Mikołowa. 
Zwiedzanie kościoła św. Wojciecha oraz Matki Bożej Śnież-
nej z XIII w., który jest jedną z najstarszych parafii na Śląsku. 
W bocznym ołtarzu kościoła, któremu nadano miano bazyli-
ki mniejszej, znajduje się kopia obrazu Matki Bożej z bazyliki 
w Rzymie, którą Mikołowianie otoczyli szczególną czcią, dla-
tego obecnie kościół jest dwojga imion – św. Wojciecha oraz 
Matki Bożej Śnieżnej. Przejazd do Bujakowa. Zwiedzanie ko-
ścioła św. Mikołaja z XVI w. z figurą Matki Bożej Bujakowskiej. 
Od 2000 r. kościół nosi tytuł Sanktuarium Matki Bożej Opie-

Wyjazd w godzinach porannych. Przyjazd do Rud Ra-
ciborskich. Zwiedzanie Opactwa Cystersów w Rudach 
z Kościołem Wniebowzięcia NMP, który uznawany jest za 
najstarsze sanktuarium maryjne na Śląsku. Od początku 
istnienia był celem pielgrzymek ze względu na obraz 
Matki Bożej Pokornej słynący łaskami. Po sekularyzacji 
klasztor przebudowano na rezydencję magnacką, a wo-
kół niego zaplanowano park. Zwiedzanie z przewodni-
kiem:  Bazylika, spacer wokół Pocysterskiego Zespołu + 
wnętrza „Starego Opactwa”. Czas wolny na odpoczynek 

słynąca  łaskami ikona Matki Bożej Piekarskiej z XV wieku. Karol 
Wojtyła jak i jego następcy kontynuują tradycję przewodniczenia 
męskim pielgrzymkom, które odbywają się co roku już od 1947, 
a biorą w nich udział rzesze mężczyzn i młodzieńców, co czyni je 
ewenementem na skalę światową. Na terenie Sanktuarium znaj-
duje się Bazylika, Rajski Plac, Kaplica Matki Bożej Lekarki, Muzeum 
Sanktuaryjne i Kalwaria. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach 
wieczornych.

Matki Bożej Pompejańskiej. W 1995 r. Jan Paweł II odprawił tu 
mszę świętą, a pamiątką tego wydarzenia jest kamienny obe-
lisk oraz Dąb Papieski z przywiezionego z Watykanu żołędzia. 
Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym 
zakresie. Przejazd do Pierśćca. Zwiedzanie Sanktuarium św. 
Mikołaja – najważniejszego w Polsce sanktuarium, w którym 
od 400 lat głoszony jest kult św. Mikołaja. Jego ranga wzrosła 
po przywiezieniu z włoskiego Bari relikwii św. Mikołaja. Wierni 
pielgrzymują do Pieśćca z modlitwami o zdrowie głównie dla 
dzieci. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

poświęcona przez Jana Pawła II w czasie pielgrzymki do 
Katowic w 1982 roku. W czerwcu 2004 roku figura została 
ukoronowana, a tym samym była to pierwsza w Polsce ko-
ronacja obrazu Matki Bożej Fatimskiej. Powrót na miejsce 
zbiórki w godzinach późnopopołudniowych. 

w Częstochowie pojawił się w XV wieku. W skład zespołu klasz-
tornego Ojców Paulinów wchodzi m in. Bazylika Znalezienia 
Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Kaplica 
Cudownego Obrazu, XVII - wieczna Sala Rycerska, Arsenał i wieża, 
na którą prowadzi 516 schodów, Biblioteka Klasztorna, Skarbiec, 
Pokoje Królewskie oraz dawne fortyfikacje i bramy prowadzące 
do świątyni. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we 
własnym zakresie. Przejazd do Piekar Śląskich. Zwiedzanie 
Sanktuarium w Piekarach Śląskich, które jest największym miej-
scem kultu maryjnego na Górnym Śląsku. To tutaj znajduje się 

kunki Środowiska Naturalnego. W bezpośrednim sąsiedztwie 
kościoła znajduje się urokliwy ogród botaniczny z licznymi 
okazami ciekawych drzew i krzewów. Ogrodem opiekują się 
Siostry Służebniczki, których klasztor znajduje się na terenie 
ogrodu. Można tu odpocząć w cieniu drzew racząc się herbatą 
i domowym ciastem. Przejazd do Skoczowa. Przejście na Ka-
plicówkę, gdzie wznosi się kaplica św. Jana Sarkandra - kato-
lickiego księdza i męczennika, którego życie związane było ze 
Skoczowem. Kult św. Jana Sarkandra jest wciąż żywy, wierni 
pielgrzymują na Kaplicówkę, by modlić się przed obrazem 

i posiłek – płatny we własnym zakresie. Przejazd do Turzy 
Śląskiej. Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, 
które przyciąga tysiące pielgrzymów z Polski i zagrani-
cy. To właśnie pielgrzymi nazwali Turzę „Śląską Fatimą”, 
co miało związek z licznymi uzdrowieniami i doznany-
mi łaskami. Kościół, będący jednym z młodszych miejsc 
pielgrzymkowych Śląska, został zbudowany niedługo po 
II wojnie. Miejsce to szybko zasłynęło łaskami, a kościół 
stał się celem pielgrzymek. W 1959 roku do Turzy udało 
się sprowadzić figurkę Matki Bożej z Fatimy, która została 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki   

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦  bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 10 zł + wolne datki 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 8 zł/os.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki   

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦  wolne datki za zwiedzanie
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 8 zł/os.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki   

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦  bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 15zł + wolne datki 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 8 zł/os.

SANKTUARIA ŚLĄSKA 
Żarki-Leśniów – Częstochowa – Piekary Śląskie

SANKTUARIA ŚLĄSKA
Mikołów – Kaplicówka w Skoczowie – Pierściec

SANKTUARIA ŚLĄSKA 
Turza Śląska – Opactwo Cystersów w Rudach

od 49 zł

od 51 zł

od 49 zł

od 45 zł

od 46 zł

od 45 zł

od 68 zł

od 71 zł

od 68 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 55 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Małopolska słynie z bogactwa pamiątek zwią-
zanych z chrześcijaństwem, do których piel-
grzymowali wierni od czasów średniowiecza. 
Największy rozkwit następuje po Zjeździe 
Gnieźnieńskim, kiedy powstaje biksupstwo 
krakowskie. Wkrótce zaczynają powstawać ko-
ścioły, klasztory oraz ośrodki kultu religijnego. 
Na przestrzeni wieków niektóre obiekty sakral-
ne uległy zapomnieniu, ale pamięć o innych 
jest wciąż żywa. Nowym impulsem do wzno-
wienia ruchu pielgrzymkowego był wybór Ka-
rola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 

Dzisiaj Małopolska kojarzona jest przede 
wszystkim z osobą Jana Pawła II, który uro-
dził się i wychowywał w Wadowicach u stóp 
Beskidu Małego. Wadowice to miejsce zwią-
zane z dzieciństwem Karola Wojtyły, gdzie 
pobierał nauki i stawiał pierwsze kroki na 
beskidzkich szlakach. To tutaj rozpoczął też 
swoją posługę kapłańską. Do Kalwarii Ze-
brzydowskiej zaglądał, aby w ciszy wędro-
wać po dróżkach kalwaryjskich, modlić się 
i oddawać kontemplacji. 

Małopolska jest idealnym regionem piel-
grzymkowym, w obrębie którego znajduje się 
ponad sto sanktuariów. Wiele z tych miejsc 
ma charakter międzynarodowy, do których 
pielgrzymują turyści z całego świata! Ludź-
mierz to obowiązkowe miejsce na pielgrzym-
kowej trasie Małopolski, związane z historią 
berła, które wpadło wprost do rąk Karola 
Wojtyły. Sanktuarium na Krzeptówkach kilka 
lat temu zostało podniesione do rangi Naro-
dowego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. 

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Miechowa. Zwie-
dzanie Zespołu Poklasztornego Bożogrobców z Bazyliką Grobu 
Bożego. Historia miasta, jak i klasztoru związana jest z zakonem 
bożogrobców, którzy w XII wieku przybyli do Miechowa. Od 
początku swego istnienia klasztor uważano za centrum wszyst-
kich placówek kościelnych w Europie. Był pierwszym zarówno 
w Polsce, jak i Europie klasztorem głoszącym kult Grobu Bożego. 
O bogactwie kościoła świadczy barokowy i rokokowy wystrój 
z dziełami sztuki krakowskich rzeźbiarzy i snycerzy. Najważniej-
szym miejscem klasztoru jest Kaplica Grobu Bożego z grobem 

Wyjazd w godzinach porannych. Przyjazd do Wadowic. Zwie-
dzanie Muzeum Papieskiego – domu rodzinnego Karola Woj-
tyły. Muzeum to nowoczesna wystawa multimedialna, która 
w wyjątkowy sposób przedstawia biografię Jana Pawła II od dnia 
narodzin, poprzez udział w sakramentach kościelnych po pierw-
szą mszę prymicyjną i przejście na głowę kościoła katolickiego. 
Pobyt w muzeum to podróż w czasie, jak i spora dawka historii 
Polski. Zwiedzanie Bazyliki Ofiarowania NMP – świątyni, która 
nierozerwalnie związana jest z osobą Jana Pawła II. To tutaj został 
ochrzczony, przyjął pierwszą komunię świętą, a także odprawił 

Wyjazd w godzinach porannych. Przyjazd do Ludźmierza. 
Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej tzw. Gaź-
dziny Podhala. Jest to najstarsza świątynia na terenie Podhala, 
która związana jest z cystersami szerzącymi chrześcijaństwo na 
terenie Podhala. Sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu to drugi po 
Kalwarii Zebrzydowskiej najważniejszy ośrodek pątniczy w Ar-
chidiecezji Krakowskiej. Górale czczą Matkę Bożą jako Gaździnę 
Podhala, a Ojca Świętego Jana Pawła II nazywają Gazdą Świata. 
Na wiosnę, tuż przed redykiem, do Sanktuarium pielgrzymują 
bacowie, juhasi wraz ze swoim inwentarzem, by podczas uro-

celę zakonną św. Siostry Faustyny z przedmiotami codziennego 
użytku, narzędziami pokutnymi oraz „Dzienniczek” - perłę litera-
tury mistycznej. Powrót na miejsce zbiórki w godz. wieczornych. 

ALTERNATYWNIE
Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie – Mogile – Opactwo 
Cystersów z kaplicą słynącego łaskami Pana Jezusa Mogilskiego, 
bazyliką, krużgankami klasztornymi, kapitularzem i klasztornym 
ogrodem. 

Krzyżowej Pana Jezusa w Jerozolimie. Kalwaria Zebrzydowska 
jest miejscem kultu Męki Pańskiej i jednocześnie kultu maryj-
nego. Najważniejszym  punktem Bazyliki jest obraz Matki Bożej 
Kalwaryjskiej, który należy do najbardziej czczonych obrazów 
maryjnych w Polsce. Od1999 roku Kalwaria Zebrzydowska wraz 
z bazyliką, klasztorem i dróżkami kalwaryjskimi znajduje się na 
liście światowego dziedzictwa UNESCO. Po zwiedzaniu czas wol-
ny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Powrót 
na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

kurtyną. Na terenie Parku Różańcowego znajduje się ołtarz z tro-
nem papieskim, na którym zasiadał Jan Paweł II podczas mszy 
św. w Zakopanem. Spacer po zabytkowym cmentarzu na Pęk-
sowym Brzyzku - najstarszy cmentarz  w Zakopanem, na którym 
znajduje się ponad pięćset nagrobków osób zasłużonych nie 
tylko dla Zakopanego, ale i  kultury oraz historii Polski. Czas wolny 
na Krupówkach na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym 
zakresie. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

Chrystusa, która jest kopią oryginalnej kaplicy w Jerozolimie. Na 
przestrzeni wieków do klasztoru pielgrzymowali wierni, bisku-
pi, dostojnicy kościelni i królowie. Czas wolny na odpoczynek 
i posiłek – płatny we własnym zakresie. Przejazd do Łagiewnik. 
Zwiedzanie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, które powstało 
w wyniku szerzącego się kultu Siostry Faustyny po Jej beatyfi-
kacji. Najważniejszymi miejscami wewnątrz bazyliki są: kaplica 
z grobem św. Faustyny i relikwiarzem oraz kaplica z cudownym 
obrazem Jezusa Miłosiernego. Obok bazyliki znajduje się wieża 
z platformą widokową zwieńczona krzyżem. Zobaczymy także 

pierwszą mszę prymicyjną. Wewnątrz bazyliki znajduje się Kapli-
ca JP II z relikwiarzem, tron papieski, na którym zasiadał papież 
podczas pielgrzymki do Wadowic oraz Kaplica Świętokrzyska 
z obrazem MB Nieustającej Pomocy. Ciekawym elementem 
bazyliki jest polichromia z ilustracjami encyklik, nawiązujących 
do nauczania papieskiego. Czas wolny na odpoczynek i posiłek/
wadowickie kremówki – płatne we własnym zakresie. Przejazd 
do Kalwarii Zebrzydowskiej. Zwiedzanie Sanktuarium Pasyj-
no-Maryjnego, które powstało na początku XVII w z fundacji Mi-
kołaja Zebrzydowskiego. Sanktuarium powstało na wzór Drogi 

czystej mszy świętej prosić o łaskę i pomyślny wypas owiec na 
hali. Na terenie Sanktuarium znajduje się Park Różańcowy z Ka-
plicą Jana Pawła II. Czas wolny na odpoczynek i kontemplację 
na terenie Parku Różańcowego lub posiłek – płatny we własnym 
zakresie. Przejazd do Zakopanego. Zwiedzanie Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej, które zostało wybudowane jako wotum 
dziękczynne za ocalenie życia Jana Pawła II po zamachu w Rzy-
mie. Figura Matki Bożej Fatimskiej znajdująca się w Sanktuarium 
została przekazana przez biskupa Fatimy, który polecił dostarcze-
nie figury w formie pielgrzymki po Europie położonej za żelazną 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki   

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ opłaty za zwiedzanie - wolne datki.
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 8 zł/os.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki   

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
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CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki   

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
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SANKTUARIA MAŁOPOLSKI 
Miechów – Łagiewniki

SANKTUARIA MAŁOPOLSKI
Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska

SANKTUARIA MAŁOPOLSKI 
Zakopane – Ludźmierz

od 57 zł

od 57 zł

od 70 zł

od 51 zł

od 51 zł

od 63 zł

od 80 zł

od 80 zł

od 103 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 55 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Zarówno Klasztor Kamedułów, jak i Benedykty-
nów wpisują się w historię królewskiego Krakowa. 
Historia tynieckiego Opactwa jest nieco dłuższa 
od znajdującego się na Srebrnej Górze Klasztoru 
Kamedułów. Różnią się też pod względem reguł 
zakonnych. Klasztor Benedyktynów stoi otworem 
dla zwiedzających i wiernych, prowadzi też różne 
akcje społeczne. Klasztor Kamedułów jest zgro-
madzeniem o surowej regule zakonnej unikającej 
kontaktów z otoczeniem. Kameduli prowadzą 
kontemplacyjny styl życia, gdzie główną rolę od-
grywa modlitwa i praca w ogrodzie.  

Licheń Stary to niewielka miejscowość po-
łożona w Wielkopolsce. Czas świetności 
Lichenia rozpoczął się w XX wieku, w mo-
mencie przybycia tu Księży Marianów, którzy 
rozsławili miejscowe Sanktuarium Maryjne. 
Kazimierz Biskupi to miasto, które zasły-
nęło w średniowieczu jako miejsce kultu 
Pięciu Braci Męczenników. Kalisz to jedno 
z największych, najbardziej zurbanizowa-
nych i rozwiniętych miast Wielkopolski. 

Kalwaria Pacławska to najważniejsze miej-
sce pielgrzymkowe w południowo-wschod-
niej częsci Polski. Przez obecność cudowne-
go obrazu Matki Bożej i umiłowanie Maryi 
przez wiernych nazywana jest Jasną Górą 
Podkarpacia. Sanktuarium położone jest na 
malowniczym wzniesieniu w sąsiedztwie la-
sów i dróżek kalawryjskich.

Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd na krakowskie 
Bielany do Opactwa Kamedułów. Zwiedzanie siedemnasto-
wiecznego klasztoru ufundowanego przez marszałka koronne-
go Michała Wolskiego. Jest to jeden z klasztorów o najbardziej 
surowej regule w kościele katolickim. Klasztor Kamedułów 
usytuowany jest na Srebrnej Górze nieopodal historycznego 
centrum Krakowa. Przyciąga przede wszystkich turystów, któ-
rzy na własne oczy chcą zobaczyć jak żyją mnisi spędzający 
czas głównie na pracy i modlitwie. Ich harmonogram dnia 
niewiele rózni się od tego w średniowieczu. Na co dzień ko-

DZIEŃ I:
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Lichenia. 
Zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego, które jest ośrodkiem 
kultu maryjnego o znaczeniu ogólnopolskim i międzyna-
rodowym. Sanktuarium związane jest z objawieniem ma-
ryjnym i obrazem Matki Bożej Licheńskiej, uznawanym za 
cudowny. Na kompleks Sanktuarium składa się: Bazylika 
Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski - największa świątynia 
w Polsce. Golgota w centralnej części Sanktuarium, źródeł-
ko z wodą uzdrawiającą, Kaplica Krzyża Świętego z kru-

DZIEŃ I: 
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Leżajska. Zwie-
dzanie Bazyliki Zwiastowania NMP z obrazem Matki Bożej Pocie-
szycielki z XVI w. otoczony kultem i słynący łaskami. Przerwa na 
odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Następnie 
przejazd do Jarosławia. Nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej Bole-
snej z cudowną figurą przedstawiająca Matkę Bożą z martwym 
Jezusem na kolanach. Krótki spacer po mieście: Kolegiata pw. Bo-
żego Ciała z obrazem Matki Bożej Śnieżnej. Przejazd do miejsca 
zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

i sklepu na dziedzińcu. Zwiedzanie Muzeum Opactwa z zabyt-
kami związanymi z historią tynieckiego klasztoru. Czas wolny na 
odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Powrót na 
miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

ALTERNATYWNIE
Rejs statkiem spod klasztoru w Tyńcu do Krakowa - podczas 
4-godzinnego rejsu z audio-przewodnkiem usłyszycie cieka-
wostki na temat obiektów widzianych z pokładu statku. Meta 
rejsu pod Wawelem. 

Świętej Rodziny z XVI w., który z czasem stał się ośrodkiem 
kultu świętych Pięciu Braci Męczenników w Polsce. Kościół 
pw. św. Izaaka – drewniany kościółek na cmentarzu przy-
pomina o kulcie śś. Pięciu Braci Męczenników. Przejazd do 
Kalisza. Zwiedzanie Sanktuarium św. Józefa tzw. Kolegiaty 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.  Od początku 
XVII wieku jest jednym z głównych miejsc czci Świętego Jó-
zefa w Polsce. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny 
we własnym zakresie. Powrót na miejsce zbiórki w godzi-
nach wieczornych. 

DZIEŃ III:
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Łańcuta. Zwiedzanie 
zamku wzniesionego w XVII wieku. Bogato wyposażone wnę-
trza: sypialnie, łazienki czy sala balowa zachwycą każdego odwie-
dzającego. W sąsiedztwie zamku oprócz zabudowań gospodar-
czych i pawilonów, znajduje się również Wozownia prezentująca 
niezwykle interesującą kolekcję pojazdów konnych. Spacer po 
parku. Przerwa na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym 
zakresie. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

biety mają zakaz wstępu do klasztoru, jednak w wybranych 
dwunastu dniach roku klasztor otwiera się również dla ko-
biet. Przejazd do Tyńca. Zwiedzanie Klasztoru Benedyktynów  
z XI w. z kościołem św. Piotra i Pawła. Bernardyni przybyli do Kra-
kowa w XI w., wtedy to powstały romańskie budowle, będące 
najstarszymi w Polsce. Usytuowany jest malowniczo na wzgórzu 
nad Wisłą. Najpopularniejszym mnichem jest przeor opactwa 
Ojciec Leon Knabit – prezenter telewizyjny i publicysta. Przy 
opactwie zostało uruchomione Wydawnictwo Benedyktynów 
„Tyniec”, które zajmuje się prowadzeniem kawiarni, restauracji 

cyfiksem w ołtarzu głównym. Czas wolny na odpoczynek 
i posiłek – płatny we własnym zakresie. Nieopodal Lichenia 
znajduje się Las Grąbliński ze stacjami Drogi Krzyżowej, 
będący miejscem wielu objawień. Jest obowiązkowym 
przystankiem pielgrzymów. Przejazd do miejsca zakwate-
rowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie i wykawetrowanie. Przejazd do Kazimierza Bi-
skupiego. Zwiedzanie Kościoła Klasztornego Misjonarzy 

DZIEŃ II: 
Śniadanie. Przejazd do Kalwarii Pacławskiej. Zwiedzanie Sank-
tuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej. Czas na mo-
dlitwę i spacer po miejscowej Kalwarii. Usytuowanie Kalwarii na-
wiązuje do krajobrazu wokoł Jerozolimy. Przerwa na odpoczynek 
i posiłek – płatny we własnym zakresie. Przejazd do Krasiczyna. 
Zwiedzanie Zespołu Zamkowo – Parkowego, jednego z najpięk-
niejszych skarbów architektury renesansowo-manierystycznej 
w Europie. Zamek, jak i park zostały wpisane na Listę Pomników 
Historii. Powrót do ośrodka na obiadokolację i nocleg. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki   

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦  bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 15 zł/os. 
◦  rejs statkiem pod Wawel - ok. 80 zł/os. (w obie strony)
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 8 zł/os.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika 
◦ zakwaterowanie: 1 nocleg
◦ wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja 
◦ rezerwacje wstępów, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki
 

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ składki na TFG i TFP  

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦  bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 10 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika 
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi
◦ wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje
◦ rezerwacje wstępów, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki   

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦  bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok 40 zł/os.
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 8 zł/os.

Kraków  
Bielany i Tyniec 

Licheń – Kazimierz Biskupi – Kalisz 

Kalwaria Pacławska  

od 53 zł

od 250 zł

od 398 zł

od 48 zł

od 237 zł

od 379 zł

od 74 zł

od 311 zł

od 477 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 55 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Wycieczka do Medjugorie łączy w sobie 
możliwość kontemplacji, duchowego roz-
woju, zwiedzania, a także odpoczynku nad 
ciepłym czystym morzem. Wycieczka obej-
muje również zwiedzanie  chorwackich za-
bytkowych miasteczek, parków narodowych, 
odpoczynek nad wybrzeżem Morza Adria-
tyckiego i  podziwianie bajecznych krajobra-
zów. 

W austriackich sanktuariach zaklęta jest 
ludzka historia. To co przeszłe, to co zosta-
ło utrwalone w ich murach, staje się naszym 
dziedzictwem. Mariazell zalicza się od wie-
ków do najważniejszych miast pielgrzymko-
wych Europy. Imponującą bazylika jest rok 
w rok celem dla około miliona pielgrzymów 
i pątników z całego świata. Wiedeń i pobliski 
Klosterneuburg już w czasach średniowiecza 
pełniły znaczącą rolę w Europie. Naddunaj-
ski kraj  przyciąga zwiedzających niezwy-
kłym klimatem i ogromną ilością atrakcji. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd przez Czechy 
i Austrię. Podczas przejazdu planowane są postoje na odpo-
czynek i posiłek - płatny we własnym zakresie. W godzinach 
wieczornych dojazd do Marija Bistrica, gdzie znajduje się 
największe i najważniejsze sanktuarium maryjne w Chorwa-
cji, zwane „chorwacką Częstochową”. Czas wolny na odpo-
czynek, posiłek – płatny we własnym zakresie oraz modlitwę 
przed cudowną figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem. Przejazd 
do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Plitwickiego Parku Narodowego 
o unikalnym układzie jezior kaskadowych w krystalicznym 
błękitno-zielonym kolorze. Przejdziemy trasą prowadzącą 
przez drewniane kładki łączące jeziora, wodospady i wąskie 
ścieżki, będziemy podziwiać otaczający nas krajobraz oraz 
podwodny świat. W czasie zwiedzania przewidziany jest rów-
nież krótki rejs statkiem. Czas wolny na odpoczynek i posiłek 
– płatny we własnym zakresie. Następnie ruszamy na Wy-
brzeże Dalmatyńskie z piękną plażą i bogatą historią. Prze-
jazd do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie. Przejazd do Szybenika, malowniczo usytuowane-
go nad rzeką Krka. W mieście zobaczymy unikatową architek-
turę i liczne zabytki, dzięki którym Szybenik został wpisany 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, m.in: Katedra św. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Melk w dolinie Wa-
chau - to przepiękny, malowniczy teren rozciągający się wzdłuż 
Dunaju. Krajobraz tej doliny wypełniają lasy i winnice. Melk słynie 
z malowniczego, jedenastowiecznego klasztoru benedyktynów. 
Po obejrzeniu wspaniałych wnętrz opactwa proponujemy czas 
wolny na spacer pięknym benedyktyńskim ogrodem (otwarty 
od maja do października) lub urokliwymi uliczkami miasteczka. 
Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym za-
kresie. Przejazd na Wzgórze Kahlenberg z polskim kościołem, 
skąd rozpościera sie piękna panorama Wiednia i doliny Dunaju. 
Przejazd do mejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Heiligenkreuz (Święty Krzyż). To 
niewielka miejscowość położona na terenie Lasu Wiedeń-
skiego. Turystów oraz pielgrzymów z całego kraju przyciąga 
okazały średniowieczny klasztor Cystersów oraz relikwie Krzy-
ża Pańskiego. Klasztor jest jednym z nielicznych w Europie, 

Jakuba - najznakomitsza budowla miasta, średniowieczne 
uliczki, Twierdza św. Michała. Czas wolny na odpoczynek i po-
siłek – płatny we własnym zakresie. Następnie odwiedzimy 
najpiękniejsze wodospady w Europie w Parku Narodowym 
Krka. Przejdziemy po specjalnie przygotowanych drewnia-
nych kładkach do największej atrakcji parku, wodospadu 
Skradinski Buk. Podczas spaceru wokół kaskad i jezior z tur-
kusową wodą podziwiać będziemy bogactwo tutejszej przy-
rody. Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiadokolację 
i nocleg. 

DZIEŃ IV
Śniadanie. Przejazd do Medjugorie - cudownego miejsca 
objawień Matki Bożej. W czasie pobytu zwiedzimy Sanktu-
arium Maryjne oraz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Po-
koju. Czas wolny na odpoczynek, modlitwę i posiłek – płatny 
we własnym zakresie. W godzinach popołudniowych będzie 
możliwość udziału w procesji różańcowej na Górę Objawień 
w Podbrdo oraz czas wolny na prywatną modlitwę. Przejazd 
do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg w Me-
djugorie. 

DZIEŃ V
Śniadanie. Udział w Drodze Krzyżowej na Górę Kriżewac. Wy-
cieczka do Mostaru leżącego nad Neretwą, rzeką graniczną 
w czasie wojny w latach 90-tych. Zwiedzanie miasta: Słynny 
Stary Most - wpisany na listę UNESCO,  Stare Miasto - odbu-
dowane po ostatnich wojnach, wygląda niemal identycznie, 

w którym od ponad 830 lat nieprzerwanie mieszkają Cystersi. 
Zwiedzanie z przewodnikiem zabudowań klasztornych, ka-
plic i gotyckiego kapitularza - miejsca pochówku ostatniego 
Babenbergera. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny 
we własnym zakresie. Przejazd do Mariazell w Styrii - najważ-
niejszego miejsca ruchu pielgrzymowego i kultu maryjnego 
w Austrii. Celem pielgrzymów jest niewielka drewniana fi-
gurka Madonny z Dzieciątkiem, zwana m.in. „Magna Mater 
Austria”. Figurka Maryi znajduje się dokładnie tam, gdzie pra-
wie 900 lat temu mnich Magnus zbudował swoją pierwszą 
kapliczkę, a ponieważ przypominała ona jego zakonną celę,  
nazwano ja Maria In der Zelle (Maria w celi). Powrót do miejsca 
zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ III
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Klosterneuburg 
w pobliżu Wiednia. Klasztor usytuowany jet na wzgórzu nad 
Dunajem i należy do Kanoników Regularnych przybyłych tu 
w 1133 roku. Spacer przez średniowieczny krużganek klasz-

torny, skarbiec do kaplicy Leopolda i grobu św. Leopolda, 
w którym można zobaczyć ołtarz Verdun. Dodatkowo propo-
nujemy zwiedzenie przyklasztornej, najstarszej winnicy w Au-
strii wraz z degustacją win. Przejazd do śródmieścia Wiednia, 
przejazd Ringstrasse – wspaniały bulwar wiedeński tzw. okno 
wystawowe ówczesnej monarchii naddunajskiej, Parlament, 
gdzie spotykają się członkowie Austriackiego Zgromadzenia 
Narodowego, Ratusz wzorowany na Ratuszu w Brukseli, Plac 
Marii Teresy, Hofburg - zimowa rezydencja cesarskiej rodziny 
Habsburgów, spacer ulicą Graben z barokowym kościołem 
św Piotra, w którym w samotności modliła się cesarzowa Elż-
bieta Bawarska popularnie zwana Sissi do gotyckiej katedry 
św. Szczepana (Stephansdom), słynąca ze swoich kolorowych 
dachówek, Kärntnerstrasse - wspaniały bulwar otoczony 
eleganckimi sklepami i kawiarenkami. Opera – uważana za 
trzecią najważniejszą operę świata. Czas wolny na odpoczy-
nek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Wyjazd w drogę 
powrotną. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych. 

jak za czasów Imperium Ottomańskiego, meczet Koski Meh-
med-Paszy. Przejazd nad malowniczo położone, ukryte wśród 
lasów spektakularne wodospady Kravica. Ich wody opadają 
25 metrów nad klifami, tworząc urzekający amfiteatr wodny. 
Dla chętnych będzie możliwość kąpieli. Powrót do miejsca za-
kwaterowania na obiadokolację i nocleg w Medugorie.

DZIEŃ VI
Śniadanie. Wyjazd na wycieczkę, podczas której odwiedzimy 
perły Wybrzeża Dalmatyńskiego. Pierwszy punkt programu 
to pełny zabytków Split. Zwiedzimy pozostałości gigantycz-
nego pałacu cesarza Dioklecjana, na konstrukcji którego zbu-
dowano średniowieczne miasto. Dawne korytarze i komnaty 
letniej rezydencji Dioklecjana, to dziś uliczki i placyki starów-
ki. Następnie pojedziemy do Trogiru, malowniczo położone-
go na wyspie miasta słynącego z pięknej starówki wpisanej 
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodni-
czego UNESCO. W czasie spaceru zobaczymy Bramę Morską, 
katedrę św. Wawrzyńca, gotycki pałac Cipiko, ratusz, średnio-
wieczne mury miejskie, wąskie klimatyczne uliczki, urokliwe 
placyki z kawiarniami oraz charakterystyczny nadmorski 
deptak. Po zwiedzaniu przejazd do miejsca zakwaterowania 
na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ VII
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd przez Słowenię, Au-
strię, Czechy do Polski. Powrót na miejsce zbiórki w późnych 
godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ opiekę pilota, rezerwacje wstępów, miejsce gratis dla kier. wycieczki
◦ zakwaterowanie: 6 noclegów
◦ wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji 
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ opłata programowa (przewodnicy, zestawy słuch.wjazdy
    do miast, opłata klimatyczna i administracyjna) - 35 EUR/os. 
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 35 HRK/os., 20 EUR/os.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem, wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ opiekę pilota, rezerwacje wstępów, miejsce gratis dla kier. wycieczki
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi 
◦ wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ opłata programowa (przewodnik w Wiedniu, zestawy słuch.
    lub system nagłaśniający, opłata klim. i admin.) - 15 EUR/os.
◦ składki na TFG i TFP  

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
 ◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 46 EUR /os.

CHORWACJA – BOŚNIA I HERCEGOWINA 
Medjugorie – Jeziora Plitwickie – Split

NADDUNAJSKIE SANKTUARIA MARYJNE
Melk – Mariazell – Wiedeń

od 1199 zł

od 629 zł

od 1139 zł

od 595 zł

od 1449 zł

od 759 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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Chrystianizacja we Francji rozpoczęła się od chrztu w V wieku n.e., który miał miejsce 
w Reims w dzień Bożego Narodzenia. Choldiwig – wczesnośredniowieczny władca Franków 
– przyjął chrześcijaństwo, budując jednocześnie podwaliny dzisiejszej Francji. Tamtejszych 
katolików cechowała niezwykła pobożność i hojność, a spośród nich wyłonili się obrońcy 
wiary i misjonarze, którzy za misję obrali głoszenie Ewangelii w innych krańcach Europy. Od 
wieków Francja nazywana jest więc „najstarszą córką kościoła”. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Altötting – 
serca Bawarii. Od ponad tysiąca lat miasto pełni rolę cen-
trum religijnego Bawarii i jest najważniejszym miejscem 
pielgrzymek do Maryi Panny w Niemczech. Pielgrzymi 
przybywają do drewnianej rzeźby Matki Bożej zwanej 
Czarną Madonną. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – 
płatny we własnym zakresie. Przejazd do miejsca zakwa-
terowania na obiadokolację i nocleg.   

DZIEŃ II
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Genewy, gdzie 
swoją siedzibę ma Organizacja Narodów Zjednoczonych. 
Krótki spacer po mieście, podczas którego zobaczymy ge-
newski zegar Horloge Fleuri – zegar kwiatowy, Place du 
Bourg-de-Four – centralny plac Starego Miasta, fontannę 
Jet d’Eau – symbol miasta oraz Katedrę św. Piotra z XII 
wieku, w której przez 23 lata kaznodzieją był Jan Kalwin. 
W czasie zwiedzania czas wolny na odpoczynek i posiłek 
– płatny we własnym zakresie. Przejazd do miejsca zakwa-
terowania w okolicach Annecy na obiadokolację i nocleg.  

DZIEŃ III
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do La Salette we 
francuskich Alpach. Zwiedzanie Sanktuarium związane-
go z objawieniami Matki Bożej w 1846 roku. Urzekające 
jest położenie świątyni w otoczeniu wysokich gór, wśród 
majestatycznej przyrody i szumu alpejskich potoków. 
W okresie wiosenno-jesiennym grupy zorganizowane 
mogą liczyć na opiekę polskich kapelanów, stąd moż-
liwość zorganizowania mszy świętej w języku polskim. 
Podczas pobytu w La Salette zwiedzimy Sanktuarium 

oraz muzeum, poznamy historię tego miejsca oraz szcze-
góły objawień. Możliwość wzięcia udziału w Drodze Krzy-
żowej w miejscu objawienia lub modlitwie różańcowej 
połączonej z medytacją. Na zamówienie grupy zostanie 
wyświetlony film o La Salette w języku polskim. Przejazd 
na miejsce zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.  

DZIEŃ IV
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Avignon. Histo-
rycznym centrum miasta jest Pałac Papieży, budynki bi-
skupie i most św. Bénézeta (zabytki UNESCO). Zwiedzanie 
romańskiej katedry z XII wieku z pozłacaną figurką Matki 
Bożej na szczycie dzwonnicy. Wewnątrz świątyni znajduje 
się wiele cennych dzieł sztuki, w tym mauzoleum papieża 
Jana XXII. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we 
własnym zakresie. Przejazd do miejsca zakwaterowania 
w kierunku Lourdes na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ V
Śniadanie. Przejazd do Lourdes u podnóża Pirenejów – 
międzynarodowego centrum pielgrzymkowego. Zwie-
dzanie Sanktuarium Matki Bożej i miejsc związanych ze 
świętą Bernadettą: Bazylika Niepokalanego Poczęcia, 
dom rodzinny św. Bernadetty. Ciemnica, Grota Massabiel-
ska – miejsce objawień Matki Bożej. Czas wolny do dys-
pozycji pielgrzymów. Przejazd do hotelu na odpoczynek 
i obiadokolację. Dla chętnych udział w Procesji Światła. 
Powrót do miejsca zakwaterowania na nocleg.  

DZIEŃ VI 
Śniadanie. Całodzienny pobyt w Lourdes - dla chętnych 
Droga Krzyżowa, Szlak św. Bernadetty prowadzący przez 

miejsca związane z wizjonerką, udział w Procesji Światła. 
Czas wolny dla pielgrzymów. Powrót do miejsca zakwate-
rowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ VII
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd w kierunku Polski. 
Przejazd do Nevers – krótki spacer po historycznym cen-
trum miasteczka - znajduje się tu Plac Polskich Królowych 
(Place des Reines de Pologne). Niegdyś księżnymi Nevers 
były m.in. Ludwika Maria (późniejsza żona Władysława IV 
Wazy i Jana Kazimierza) i Maria Kazimiera, późniejsza Ma-
rysieńka Sobieska. Przejazd do miejsca zakwaterowania 
na obiadokolację i nocleg.      
               
DZIEŃ VIII
Śniadanie, wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie Nevers:  
Sanktuarium św. Bernadetty z XVII wieku, gdzie służą sio-
stry z Kongregacji Sióstr Miłosierdzia. Jedną z nich była 
św. Bernadetta, która przebywała tu do swojej śmierci. 
Najważniejszym miejscem świątyni jest Kaplica św. Berna-
detty z ciałem świętej, które od dnia Jej śmierci nie uległo 
rozkładowi. Wyjazd w kierunku Polski. Na terenie Niemiec 
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

DZIEŃ IX 
Śniadanie. Powrót do Polski w godzinach popołudnio-
wych. 

SANKTUARIA FRANCJI
La Salette – Lourdes

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach/pensjonatach **/***   
    lub w domu pielgrzyma (Lourdes) 
◦ wyżywienie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji  
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ opłata programowa (zestawy słuch.lub system nagłaśniający, 
    opłata klimatyczna i administracyjna) -45 EUR/os. 
◦ składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 25 EUR/os.

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

od 2619 zł
od 2489 zł

od 3059 zł
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Miejsca kultu we Włoszech to nie tylko Rzym i Watykan, ale także miejsca związane z począt-
kami  chrześcijaństwa. Na mapie religijnej turystyki Włoch nie może zabraknąć miejsc, z który-
mi związane są ważne postaci dla kościoła katolickiego: Asyż związany z kultem św. Franiszka 
oraz San Giovanni Rotondo - miejsce kultu Ojca Pio. Obowiązkowym punkitem rogramu jest 
Manopello, gdzie przechowywana jest chusta z wizerunkiem Jezusa Chrystusa. 

DZIEŃ I
Wyjazd we wczesnych godzinach porannych. Przejazd 
przez Czechy, Austrię do Włochy. Obiadokolacja i noc-
leg w północnych Włoszech.

DZIEŃ II 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Asyżu - 
miasta św. Franciszka. Zwiedzanie Bazyliki S.Maria 
degli Angeli z Kaplicą Porcjunkuli - miejsca będącego 
kolebką zakonu franciszkańskiego, a także miejsca 
śmierci świętego. Wizyta w Bazylice Św. Franciszka, 
gdzie nawiedzimy grób Św. Franciszka oraz będziemy 
podziwiać m.in. cykl 28 fresków mistrza. Następnie 
udamy się na spacer przez centrum miasta, na koniec 
którego zwiedzimy Kościół Św. Klary. Czas wolny na 
odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. 
Przejazd do miejsca zakwaterowania w okolice Rzymu 
na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ III 
Śniadanie. Przejazd autokarem i metrem do centrum 
Rzymu. Spacer śladami starożytnych Rzymian: Kolo-
seum - najsłynniejszy amfiteatr świata, Forum Roma-
num, Capitol - miejsce od czasów antycznych uważa-
ne za serce duchowe, polityczne i kulturalne Rzymu, 
słynna wilczyca kapitolińska. Następnie przejdziemy 
przez Plac Wenecki pod Panteon - perełkę architektury 
antycznej. Wybudowany w I połowie II wieku n.e. stoi 
niezmiennie aż do dziś. Czas wolny na odpoczynek, 
aromatyczną włoską kawę lub posiłek – płatny we 
własnym zakresie. Następnie zwiedzanie barokowej 
część Rzymu. Odwiedzimy Piazza Navona z fontanną 
„Czterech Rzek” Berniniego, Plac Hiszpański ze słynny-
mi schodami hiszpańskimi oraz fontanną Barcaccia w 
kształcie łodzi, Fontanna di Trevi. Powrót do miejsca 
zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ IV 
Śniadanie. Przejazd autokarem i metrem do Watyka-
nu - najmniejszego państwa świata i siedziby papieża 
na Placu Św. Piotra. Zwiedzanie zaczniemy od impo-
nującego Placu św. Piotra i Audiencji Generalnej . Póź-
niej wizyta w Bazylice św. Piotra, w której od 2 tys. lat 
spoczywają szczątki pierwszego papieża - św. Piotra. 
W jej wnętrzu znajduje się również grób św. Jana Paw-
ła II, słynna Pieta Michała Anioła zwana „najpiękniejszą 
rzeźbą przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”. Dla 
zainteresowanych proponujemy zwiedzanie Muzeów 
Watykańskich z jedną z największych zbiorów sztuki 
na świecie. Można tu zobaczyć eksponaty od antyku 
po wiek dwudziesty oraz Kaplicę Sykstyńską ze słyn-
nymi freskami Michała Anioła. Powrót do miejsca za-
kawaterowania na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ V
Śniadanie. Przejazd na Monte Cassino  - miejsca słyn-
nej bitwy polskiego II Korpusu z Niemcami. Wizyta na 
cmentarzu z grobami poległych żołnierzy. Przejazd 
do Pompei - miasta rzymskiego, które 24 sierpnia 79 
roku n.e. zniszczył wybuch wulkanu Wezuwiusz. Po-
piół wulkaniczny, który zasypał Pompeje, doskonale 
zakonserwował budowle i przedmioty, co pozwala 
poznać nam dość dokładnie wygląd rzymskiego mia-
sta średniej wielkości i życie jego mieszkańców. Czas 
wolny w Sorrento. Przejazd na  obiadokolację i noc-
leg w hotelu na Płw. Sorrentyńskim. 

DZIEŃ VI
Śniadanie. Wypoczynek lub wycieczka fakultatywna 
na wyspę Capri, której śródziemnomorska roślinność, 
lazurowe zatoki, piękne klify gwarantują wspaniałe 
widoki i niezapomniane wrażenia. W czasie pobytu 

na Capri: wjazd kolejką szynową do centrum, a także 
spacer do ogrodów Augusta, skąd podziwiać będzie-
my piękną panoramę, słynne Faraglioni (wyłaniające 
się z morza skały) oraz Łuk Miłości - Arco dell’Amore. 
Zainteresowanym proponujemy dodatkowo rejs wo-
kół wyspy, podczas którego można podziwiać piękne 
widoki, groty morskie, zatoczki i pieczary. Powrót do 
miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ VII
Śniadanie. Przejazd do San Giovanni Rotondo, miej-
sca związanego z kultem Ojca Pio. Zwiedzanie sank-
tuarium, w którym pochowany jest święty. W murach 
świątyni znajduje się muzeum poświęcone Ojcu Pio. 
Wyjazd w dalszą drogę, po drodze postój w Lancia-
no – miejsca cudu eucharystycznego, gdzie na małym 
ołtarzu w kościele tuż po konsekracji ludzkim oczom 
ukazało się pięć kropli krwi i tkanka mięśnia sercowe-
go Jezusa Chrystusa. Przejazd do miejsca zakwatero-
wania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ VIII
Śniadanie. Przejazd do Loreto, gdzie odwiedzimy 
jeden z najpiękniejszych sanktuariów maryjnych we 
Włoszech – Loretańskiej Bazylice z niezwykłą relikwią 
Domku Najświętszej Maryi Panny z Nazaretu. Przejazd 
do Manoppello – wizyta w Sanktuarium oblicza Pana 
Jezusa. Przejazd do miejsca zakwaterowania na obia-
dokolację i nocleg. 

DZIEŃ IX
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną przez Włochy, 
Austrię i Czechy. Powrót do Polski w godzinach noc-
nych.

SANKTUARIA WŁOCH
Watykan – San Giovanii Rotondo – Manoppello

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 8 noclegów
◦ wyżywienie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦ opłata programowa (przewodnik, metro, zestawy słuchawkowe
    lub system nagłaśniający, opłata klim. i admin.) - 120 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP
 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów -  120 EUR/os. 

od 1849 zł
od 1729 zł

od 2219 zł

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 
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Miejsca kultu we Włoszech to nie tylko Rzym i Watykan, ale także miejsca związane z po-
czątkami  chrześcijaństwa. Na mapie religijnej turystyki Włoch nie może zabraknąć miejsc, 
z którymi związane są ważne postaci dla kościoła katolickiego, jak np. Padwa – miejsce kultu 
św. Antoniego. Oprócz miejsc „świętych”, na uwagę zasługują znane na całym świecie bu-
dowle z najstarszym na świecie Uniwersytetm Bolońskim. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Włoch. 
Przejazd do miejsca zakwaterowania w okolicy Tarvisio 
na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Padwy - mia-
sta związanego z życiem i działalnością św. Antoniego. 
Padwa znana jest z miasta uniwersyteckiego, gdzie stu-
diował Kopernik i Kochanowski. Zwiedzanie Bazyliki 
Św. Antoniego z grobem i relikwiami świętego, spacer 
po historycznym centrum Piazza delle Erbe, Prato della 
Valle, Kaplica Scrovegnich, w której przechowywane są 
słynne freski Giotta, Palazzo del Bo – historyczna siedzi-
ba uniwersytetu padeńskiego. W trakcie zwiedzania czas 
wolny na starówce na odpoczynek i posiłek – płatny we 
własnym zakresie. Przejazd do miejsca zakwaterowania 
na Riwierze Adriatyckiej na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie. Przejazd do Bolonii - jedno z najsławniejszych 
włoskich miast, sławę swą zawdzięcza najstarszemu w 
Europie, założonemu w 1088 r., Uniwersytetowi Boloń-
skiemu. W programie zwiedzania - Piazza Maggiore z 
fontanną Neptuna, Bazylika San Petronio, dwie wieże 
- znak rozpoznawczy miasta, Palazzo dell’Archiginnasio - 
siedziba biblioteki komunalnej, Palazzo Poggi – siedziba 
Uniwersytetu Bolońskiego. Czas wolny na pamiątkowe 
zakupy i posiłek – płatny we własnym zakresie. Przejazd 
do Ravenny – miasta znanego z mozaikarstwa. Wiele 
zabytków miasta powstałych w okresie wczesnego śre-
niowiecza, znajduje się dzisiaj na liście światowego dzie-
dzictwa UNESCO. Zwiedzanie mauzoleum Galli Placydi, 
bazylika Świętego Witalisa, baptysterium Neona, bazylika 
Świętego Apollinarego, grób Dantego Alighieri oraz Pia-
zza del Popolo (rynek). Powrót do miejca zakwaterowa-
nia na obiadoklację i nocleg. 

DZIEŃ IV
Śniadanie. Przejazd do Loreto – wizyta w bazylice Lo-
retańskiej z domkiem św. Rodziny z Nazaretu. Przejazd 
do Ankony. Spacer wzdłuż portu do katedry Duomo di 
Ancona, następnie Piazza della Repubblica. To właśnie od 
tego placu rozpoczyna się Corso Garibaldi - główna ulica 
handlowa w Ankonie, gdzie znajdują się sklepy i butiki 
znanych marek, a także bary i restauracje. Czas wolny na 
odpoczynek i posiłek - płatny we własnym zakresie. Dla 
chętnych wejście na punkty widokowy w Parco del Car-
deto (spacer ok 2 km). Powrót do miejsca zakwaterowa-
nia na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ V 
Wczesne śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę 
powrotną do Polski. Powrót na miejsce zbiórki przed pół-
nocą. 

WŁOCHY
Padwa – Bolonia – Ravenna – Loreto –  Ankona 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 4 noclegi 
◦ wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE:
◦ płata programowa (przewodnik, zestawy 
   słuchawkowe lub system nagłaśniający, opłata klimatyczna
   i administracyjna) - 60 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów - ok 30 EUR

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

od 819 zł
od 750 zł

od 995 zł
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Izrael to kraj położony na skrzyżowaniu kultur Wschodu i Zachodu, miejsce z bogatą historią 
i niesamowitym klimatem. Izrael zachwyca swoim krajobrazem, dynamiczną kulturą i różno-
rodnością. To idealne miejsce, aby przenieść się w czasie o tysiące lat wstecz i jednocześnie 
wypocząć. Oprócz Jerozolimy, która jest dziedzictwem kulturowo-religijnym, warto zobaczyć 
również Tel Awiw – gospodarczą stolicę kraju. 

DZIEŃ I
Zbiórka na lotnisku w Katowicach/Krakowie, odprawa 
bagażowo – biletowa, wylot do Tel Avivu. Przylot do 
Tel Avivu. Przejazd do hotelu na obiadokolację i noc-
leg w Betlejem lub okolicy. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd na Pole Pasterzy, miejsca, gdzie 
Anioł Pasterzom obwieszczał nowinę o Narodzeniu 
Jezusa. Przejazd do sklepu z dewocjonaliami z moż-
liwością zakupu pamiątek. Sklep prowadzony jest od 
lat przez palestyńskich Chrześcijan. Nawiedzenie Ba-
zyliki Narodzenia Pańskiego – Grota Narodzenia. Wi-
zyta w Kościele Świętej Katarzyny. Przejście do Groty 
Mlecznej – miejsce, gdzie najświętsza Maryja Panna 
karmiąc Jezusa uroniła kroplę mleka i grota stała się 
cała biała. Po południu dzień w Ain Karem. Wizyta w 
Kościele Nawiedzenia św. Elżbiety. Przejście do miej-
sca narodzin Jana Chrzciciela. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ III
Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną. Wizyta w Betfa-
ge, gdzie w Niedzielę Palmową rozpoczyna się trady-
cyjna procesja. Kościół Pater Noster z majolikowymi 
tablicami, które upamiętniają nauczaną przez Chry-
stusa modlitwę – Ojcze Nasz. Przejście na pole wido-
kowe na Górze Oliwnej. Zejście do kościoła Dominus 
Flevit miejsca, gdzie Pan zapłakał nad Jerozolimą. 
Wizyta w Ogrodzie Oliwnym – modlitwa Chrystusa 
w Getsemani – w Ogrójcu. Następnie wejdziemy do 
Bazyliki Wniebowzięcia NMP, z której Maryja została 
wzniesiona do nieba. Udamy się także na Górę Syjon, 
by nawiedzić kościół Zaśnięcia NMP oraz nawiedzimy 
wieczernik, gdzie Pan Jezus wraz z apostołami spożył 
Ostatnią Wieczerzę, podczas której ustanowił Sakra-
ment Eucharystii i Kapłaństwa. W tej Sali Apostołowie 
otrzymali Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. 
Synagoga, w której znajduje się Grób Króla Dawida. 

Powrót do hotelu w Betlejem na obiadokolację i noc-
leg.

DZIEŃ IV
Śniadanie. Wyjazd w kierunku morza Śródziemnego 
do Cezarei Nadmorskiej, gdzie zobaczymy ruiny sta-
rożytnych akweduktów. Przejazd do Hajfy, położonej 
u stóp Góry Karmel. Nawiedzenie kościoła Stella Maris 
przy opactwie Karmelitów Bosych, poświęconym Naj-
świętszej Marii Pannie, Gwieździe Morza. Sanktuarium 
poświęcone jest Świętej Rodzinie i prorokowi Eliaszo-
wi. Zwiedzanie miasta Hajfa (city tour). Przejazd do 
Nazaretu, gdzie Archanioł Gabriel oznajmił Maryi ra-
dosną wieść, że została wybrana przez Boga na matkę 
Jego syna. Nawiedzenie Bazyliki Zwiastowania z do-
mem rodzinnym NMP i św. Józefa. Przejazd do Kany 
Galilejskiej. Zwiedzanie sanktuarium pierwszego 
cudu Pana Jezusa. Przejazd na obiadokolację i nocleg 
do hotelu w okolicach Tyberiady lub Nazaretu. 

DZIEŃ V
Śniadanie. Transfer na Górę 8 Błogosławieństw – miej-
sce Kazania na Górze. Przejazd do Tabghi - miejsca, 
gdzie Jezus rozmnożył chleb i ryby. Tutaj Pan Jezus 
nakarmił 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzie-
ci. Przejście do Kościoła Prymatu Świętego Piotra. 
Przejazd do Kafarnaum – miasta cudów Chrystusa. 
W Kafarnaum zobaczymy dom św. Piotra oraz ruiny 
Synagogi, której fundamenty pamiętają pobyt Pana 
Jezusa w tym mieście. Rejs łodzią po Jeziorze Gali-
lejskim. Przerwa na tradycyjny lunch - rybę Świętego 
Piotra (20 USD). Następnie wjazd taksówkami na Górę 
Tabor, miejsca Przemienienia. Wydarzenie to upa-
miętnia piękna franciszkańska Bazylika Przemienienia 
Pańskiego z kaplicami poświęconymi Mojżeszowi i 
Eliaszowi. Przejazd do hotelu w Betlejem lub okolicy, 
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ VI
Śniadanie. Wyjazd do Betanii, nawiedzenie Sanktu-
arium Domu Marii, Marty i Łazarza. Przejazd Doliną 
Jordanu, podczas którego zobaczymy pustynię Wadi 
Quelt. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w Qaser 
El–Yehud, Jerycho – Źródło Elizeusza i sykomora Za-
cheusza. Postój pod sykomorą Zacheusza i na polu 
widokowym pod Górą Kuszenia. Przejazd nad Morze 
Martwe (czas wolny na relaksacyjną kąpiel - ok. 2 h), 
obiadokolacja i nocleg w okolicach Betlejem. 

DZIEŃ VII
Śniadanie. Wejście bramą Lwów do Starego Miasta w 
Jerozolimie. Przejście do Kościoła św. Anny, obok Sa-
dzawki Betesdy, dalej przez Stare Miasto do warowni 
Marka Antoniusza, gdzie znajdują się dwie pierwsze 
stacje Drogi Krzyżowej. Przejście Via Dolorosa do Ba-
zyliki Męki Pańskiej. Wejście na Golgotę, zakończenie 
Drogi Krzyżowej przy Grobie Pańskim. Zwiedzanie Ba-
zyliki. Czas wolny na zakupy na targu jerozolimskim. 
Spacer przez dzielnicę żydowską i ormiańską pod 
Ścianę Płaczu. Powrót do hotelu w Betlejem lub okoli-
cy na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ VIII
Wczesne śniadanie w formie ciastek/ciasta, kawy i her-
baty. Przejazd na lotnisko, przelot do Polski.

WYLOT/PRZYLOT:

Port lotniczy Katowice – Pyrzowice lub Kraków – Ba-
lice 

IZRAEL

CENA ZAWIERA: 
◦ przelot samolotem tanimi liniami lotniczymi 
◦ transfery na lotnisko, mały bagaż podręczny 
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 7 noclegów
◦ wyżywienie: 7 śniadań 7 obiadokolacji
◦ rezerwacje wstępów
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦ opłata programowa (bilety wstępu, napiwki dla obsługi hotelu, 
    kierowców, przewodnicy lokalni - płatne u lokalnego 
    kontrahenta) - 90 USD/os. 
◦  składki na TFG i TFP
 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów -  120 EUR/os. 
◦ dopłat za bagaż - cena uzależniona od linii lotniczych i ter. wylotu

od 3499 zł
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Kaszuby – region północnej Polski, leżący na terenie Pomorza, zamieszkiwany przez cieka-
wą grupę etnograficzną zwaną Kaszubami. Kaszuby to przede wszystkim woda, lasy, czyste 
powietrze i plaże. A co jeszcze wyróżnia Kaszuby? Przede wszystkim odrębna i trudna do 
zrozumienia gwara, która została zaliczona do języków regionalnych jako tzw. etnolekt. Ka-
szuby słyną z hafciarstwa, pięknych tradycyjnych pieśni i zwyczaju zażywania tabaki. 

DZIEŃ I
Wyjazd we wczesnych godzinach rannych. Przejazd 
do Golubia-Dobrzynia. Zwiedzanie zamku krzyżac-
kiego z XIV w. w stylu gotycko-renesansowym. Prze-
jazd do miejsca zakwaterowania na obiadokolację 
i nocleg.

DZIEŃ II
Śniadanie, po śniadaniu wyjazd na wycieczkę do 
Wdzydz Kiszewskich. Zwiedzanie Kaszubskiego 
Parku Etnograficznego – skansenu, który dotychczas 
zgromadził wiele obiektów związanych z kulturą ka-
szubską. Rejs statkiem po „kaszubskim morzu”. Wej-
ście na wieżę widokową Wdzydzkiego Parku Krajobra-
zowego, z której można podziwiać panoramę Wdzydz 
Kiszewskich i okolic. Powrót do miejsca zakwaterowa-
nia na obiad. 

Część rekreacyjna: spacer z przewodnikiem/pilotem 
lub indywidualny pobyt na terenie ośrodka. Kolacja 
i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie. Przejazd do Kartuz. Zwiedzanie Muzeum 
Kaszubskiego – placówki muzealnej mieszczącej się 
w zabytkowej willi z XIX w., która prezentuje różne 
dziedziny życia Kaszubów od rybołówstwa, rolnictwa, 
gospodarstwa domowego po hafciarstwo kaszubskie. 
Podczas spaceru zwiedzimy także Kartuską Kolegiatę 
WNMP - najlepiej zachowany kościół zakonu kartu-
zów na ziemiach polskich, średniowieczny refektarz 
klasztorny, erem i rynek z zabytkowymi kamienicami 
w stylu manieryzmu niderlandzkiego i secesji. Powrót 

do miejsca zakwaterowania na obiad. 

Cześć rekreacyjna: spacer lub indywidualny pobyt na 
terenie ośrodka. Kolacja. Nocleg. 

DZIEŃ IV
Śniadanie. Przejazd do Chmielna. Zwiedzanie Mu-
zeum Ceramiki Kaszubskiej – zwiedzanie ekspozycji, 
obejmującej historię warsztatu oraz dzieje rodziny, 
która była założycielem warsztatu ceramicznego. 
W pracowni m.in. pokaz toczenia na kole garncarskim, 
objaśnienie procesu tworzenia wyrobów garncar-
skich oraz wypalania naczyń glinianych. Czas wolny 
na odpoczynek, posiłek – płatny we własnym zakre-
sie. Przejazd nad Jezioro Ostrzyckie. Rejs statkiem 
wycieczkowym. Powrót do miejsca zakwaterowania 
na obiad. 

Cześć rekreacyjna: spacer lub indywidualny pobyt 
na terenie ośrodka. Kolacja. Nocleg. 

DZIEŃ V– DZIEŃ REKREACYJNY
Śniadanie, spacer lub indywidualny pobyt na terenie 
ośrodka. Obiad, kolacja, nocleg. 

DZIEŃ VI
Śniadanie. Przejazd do Szymbarku. Zwiedzanie Cen-
trum Edukacji i Promocji regionu – skansenu, na te-
renie którego znajduje się kościółek św. Rafała, Dom 
stojący na głowie, Dom Kaszuba czy Bunkier Gryfa Po-
morskiego. Czas wolny na odpoczynek, posiłek – płat-
ny we własnym zakresie. Przejazd do Kościerzyny. 
Zwiedzanie Muzeum Akordeonu – pierwszego w Pol-

sce muzeum akordeonu i instrumentów pokrewnych. 
Powrót do miejsca zakwaterowania na obiad. 

Cześć rekreacyjna: spacer lub indywidualny pobyt 
na terenie ośrodka. Kolacja. Nocleg. 

DZIEŃ VII
Śniadanie. Przejazd na  Kalwarię Wielewską – ducho-
we centrum Kaszubów Ziemi Zaborskiej. Przejazd do 
miejscowości Odry, gdzie zobaczymy Kamienne Kręgi 
- tzw. polski Stonehenge. Czas wolny na odpoczynek, 
posiłek – płatny we własnym zakresie. Przejazd do 
Garczyna. Wizyta na fermie strusi afrykańskich, gdzie 
można zapoznać się z historią największego, żyjącego 
ptaka na Ziemi. Przejazd na miejsce zakwaterowania 
na obiad. 

Cześć rekreacyjna- spacer lub indywidualny pobyt 
na terenie ośrodka. Kolacja. Nocleg. 

DZIEŃ VIII
Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę po-
wrotną. Na trasie zwiedzanie Ciechocinka. Spacer po 
uzdrowisku z Parkiem Zdrojowym, starymi łazienkami 
i tężniami solankowymi. Wyjazd w drogę powrotną. 
Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

KASZUBY
Kartuzy – Chmielno – Kalwaria Wielewska

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ zakwaterowanie: 7 noclegów
◦ wyżywienie: 7 śniadań, 1 obiadokolacja, 6 obiadów, 6 kolacji
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
 ◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE:
◦ opłata klimatyczna – ok. 16 zł/os. - płatne u pilota.
◦ składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 110 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 6 zł/os/dzień 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

od 1408 zł
od 1362 zł

od 1552 zł
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Bieszczady to pasmo górskie we wschodniej części polskich Karpat. Rozległe panoramy połonin 
– charakterystycznych polan w partiach szczytowych, są wdzięcznym celem fotografów. Biesz-
czady są mieszanką kulturową, jednak zdecydowanie wyróżniają się tu wpływy wschodu. Ma-
lownicze cerkwie łemkowskie i bojkowskie oraz folklor znajdziemy w małych bieszczadzkich 
wioskach oraz obiektach muzealnych. Różnorodność krajobrazu i terenu czyni z Bieszczad atrak-
cyjny cel podróży zarówno dla turystów szukających ciszy wśród bieszczadzkich lasów, jak i dla 
miłośników aktywnego wypoczynku lub wręcz ekstremalnych wrażeń.

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Kro-
sna – miasta, o bogatych tradycjach wyrobu szkła 
artystycznego i gospodarczego, dziś największego 
w Polsce. Warto zwiedzić Bazylikę Kolegiacką Świętej 
Trójcy z XIV w. o świetnie zachowanym średniowiecz-
nym wyposażeniu sakralnym, pomnik Ignacego Łu-
kasiewicza – wynalazcy lampy naftowej, który przy-
pomina o rozwoju przemysłu naftowego w Polsce, 
a mnogość urokliwych kamienic centralnego Krosna 
oraz układ architektoniczny rynku porównywany jest 
do Krakowa. Przejście do Centrum Dziedzictwa Szkła 
– muzeum, w którym można zapoznać się z historią 
i technikami produkcji szkła oraz wziąć udział w po-
kazach wyrobu szklanych dzieł, a nawet spróbować 
swych sił w samodzielnym wydmuchaniu szklanej 
formy. Przejazd do miejsca zakwaterowania na obia-
dokolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Sanoka zwanego „Bramą 
w Bieszczady”. Zwiedzanie Muzeum Budownictwa 
Ludowego -  jednego z najpiękniejszych w Polsce mu-
zeów na wolnym powietrzu, w którym prezentowana 
jest kultura polsko-ukraińskiego pogranicza wschod-
niej części Karpat. Czas wolny na odpoczynek. Zwie-
dzanie Muzeum Historycznego w Zamku Królewskim, 
który gromadzi zbiory z dziedziny sztuki sakralnej 
i cerkiewnej, w tym bogatą kolekcję ikon, zbiory ma-
larskie artystów związanych z Sanokiem, a także mi-
litaria i ceramikę. Powrót do miejsca zakwaterowania 
na obiad. 

Część rekreacyjna: spacer z przewodnikiem po Po-
lańczyku – miejscowości wypoczynkowo-uzdrowi-
skowej nad brzegiem Jeziora Solińskiego lub indywi-
dualny pobyt na terenie ośrodka. Kolacja i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie. Wycieczka do Uherzec Mineralnych - jed-
nej z najstarszych bieszczadzkich miejscowości dato-
wanej na początek XV w. Nazwa miejscowości nawią-
zuje do ludności węgierskiej, którą została zasiedlona 
wieś. Zwiedzanie Wytrwórni Piwa Ursa Maior, czyli 
„Wielkiej Niedźwiedzicy”. Podczas pobytu w browa-
rze można zapoznać się z technikami ważenia piwa 
w części produkcyjnej, skosztować regionalnych wy-
robów, nie tylko browarniczych i poczuć klimat Biesz-
czad. Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe – są świetnym 
sposobem na połączenie aktywności fizycznej ze 
zwiedzaniem, bowiem dzięki sile własnych nóg, któ-
re napędzają drezyny, można zobaczyć malowniczy 
bieszczadzki zakątek. Kilka wariantów tras umożliwia 
wybór dogodnego kierunku – w stronę Zagórza lub 
Ustrzyk Dolnych. Powrót do miejsca zakwaterowania 
na obiad. 

Część rekreacyjna: spacer do cerkwi greckokatolic-
kiej z ciekawą figurą Chrystusa Bieszczadzkiego w ma-
lowniczej Dolinie Łopienki lub indywidualny pobyt na 
terenie ośrodka. Kolacja i nocleg. 

DZIEŃ IV
Śniadanie. Przejazd do Leska, gdzie zobaczymy m.in. 
Zamek Kmitów, w którym dziś znajduje się pensjonat. 
Koniecznie trzeba zajrzeć na rynek z malowniczymi 
kamieniczkami, skąd już blisko do barokowej, obron-
nej Synagogi – jednego z najstarszych i najważniej-
szych zabytków miasta, w którym mieści się Muzeum 
Żydów Galicji oraz galeria sztuki. Powyżej synagogi, 
na zalesionym wzgórzu kryje się jeden z najstarszych 
w Polsce cmentarzy żydowskich z macewami z XVI 
w. Przejazd do Ustrzyk Dolnych – stolicy Bieszczad. 
Podczas spaceru warto zajrzeć na urokliwy ryneczek. 
Przylegające do niego Muzeum Przyrodnicze, groma-
dzi zbiory dotyczące ochrony bieszczadzkiej przyro-
dy w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 
Zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej Bieszczadzkiej 
ze słynącą łaskami bizantyjską ikoną Bogurodzicy, cu-
downie ocalałą z pożaru podczas najazdów tatarskich. 
Czas wolny na odpoczynek. Przejazd na trasie Małej 
Pętli Bieszczadzkiej, będącej częścią głównej ob-
wodnicy Bieszczad – tzw. Wielkiej Pętli. Odwiedzimy 
Cerkiew Opieki Matki Boskiej w Równi - jedną z naj-
piękniej zachowanych drewnianych, bojkowskich cer-
kwi. Powrót do miejsca zakwaterowania na obiad. 

Część rekreacyjna: spacer lub indywidualny pobyt 
na terenie ośrodka. Kolacja i nocleg. 

DZIEŃ V – DZIEŃ REKREACYJNY
Śniadanie. Spacer z przewodnikiem/pilotem lub in-
dywidualny pobyt na terenie ośrodka. Obiad, kolacja, 
nocleg

DZIEŃ VI
Śniadanie. Przejazd do Stężnicy, gdzie zobaczymy 
Retorty – miejsca wypału węgla drzewnego, które 
dziś są już rzadko spotykane w Bieszczadach. Prze-
jazd Bieszczadzką Kolejką Leśną – popularnie zwaną 
Ciuchcią Bieszczadzką, która niegdyś służyła do prze-
wozu drewna z okolicznych lasów. Dziś stanowi dużą 
atrakcję wożąc turystów na trasie z Majdanu do Bal-
nicy lub Przysłupia malowniczymi dolinami. Przejazd 
do Cisnej, gdzie obowiązkowym punktem progra-
mu jest „Siekierezada” - bar, w którym poczuć można 
prawdziwy klimat dawnych Bieszczad, uraczyć się 
lokalnymi smakołykami i poznać historię barwnych 
postaci związanych niegdyś z tym miejscem. Czas 
wolny na odpoczynek. Przejazd do Ustrzyk Górnych 
w sercu Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w tzw. 
Worku Bieszczadzkim. Znajduje się tu siedziba parku 
narodowego, duża placówka Straży Granicznej oraz 
Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK „Zielony Do-

mek” prezentujący historię rozwoju turystyki górskiej 
w poszczególnych pasmach górskich. Powrót do miej-
sca zakwaterowania na obiad. 

Część rekreacyjna: spacer nordic-walking z prze-
wodnikiem/pilotem lub indywidualny pobyt na tere-
nie ośrodka. Kolacja i nocleg. 

DZIEŃ VII
Śniadanie. Wycieczka do Soliny nad Jeziorem Soliń-
skim, zwanym „Bieszczadzkim morzem” otoczonym 
zalesionymi wzgórzami. Rejs widokowy po Jeziorze 
Solińskim, które jest jednym z największych sztucz-
nych zbiorników wodnych w kraju. Czas wolny na 
odpoczynek. Spacer po koronie zapory, która spię-
trza wody rzeki San. Ta imponująca budowla piastuje 
miano najwyższej zapory wodnej w Polsce. Powrót do 
miejsca zakwaterowania na obiad. 

Część rekreacyjna: spacer z przewodnikiem ścieżką 
przyrodniczą „Otaczarnia” w Bukowcu lub indywidual-
ny pobyt na terenie ośrodka. Kolacja i nocleg. 

DZIEŃ VIII
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Bóbrki – 
wsi na Pogórzu Jasielskim w sąsiedztwie Beskidu Ni-
skiego, znanej z przemysłu naftowego, który istnieje 
w tym miejscu do dziś. Zwiedzanie Skansenu Przemy-
słu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza – unikato-
we muzeum znajdujące się na terenie najstarszej na 
świecie, czynnej kopalni ropy naftowej. Do dziś moż-
na zobaczyć czynne szyby naftowe i zajrzeć do kopa-
nek ropy z połowy XIX w. Powrót na miejsce zbiórki 
w godzinach wieczornych.

BIESZCZADY
Sanok – Cisna – Solina

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ zakwaterowanie: 7 noclegów
◦ wyżywienie: 7 śniadań, 1 obiadokolacja, 6 obiadów, 6 kolacji
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE:
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 200 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 6 zł/os/dzień
 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

od 1207 zł
od 1172 zł

od 1342 zł
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Suwalszczyzna – swoim zasięgiem obejmuje tereny północno-wschodniej Polski. Suwalszczyzna 
reklamuje się pod hasłem „kraina jak baśń” i faktycznie może się tak określać, bo jest przepiękna. 
Region ten, jest jak mini Polska, ponieważ na jednym obszarze znajdziemy: jeziora, góry, doliny, 
obszerne płaskowyże. Region ten bogaty jest w wiele słynnych zabytków architektury. Na całym 
jej terenie można odwiedzić miejscowości, które mają wielokulturowy charakter, który objawia 
się zarówno w lokalnych tradycjach jak i architekturze oraz rzemiośle.

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Tykoci-
na. Zwiedzanie Wielkiej Synagogi, będącej dowodem 
istniejącej tu kiedyś gminy żydowskiej. W środku Sy-
nagogi panuje typowy klimat świątyni żydowskiej, 
a jej wnętrze odznacza się charakterystycznym zdob-
nictwem ścian. Przejazd do miejsca zakwaterowania 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Augustowa, pięknie położo-
nego wokół jezior i lasów Puszczy Augustowskiej. Od 
1993 roku miasto otrzymało status uzdrowiska. Zwie-
dzanie Muzeum Ziemi Augustowskiej, które gromadzi 
zabytki ruchome oraz pamiątki związane z kulturą 
regionu. Następnie przejście na Rynek Zygmunta Au-
gusta, gdzie znajdziemy odrestaurowane kamienice, 
fontannę, park, Kolumnę Króla Zygmunta II Augusta 
i Bazylikę Najświętszego Serca Pana Jezusa, będącą 
mieszanką stylów. W 2001 roku papież Jan Paweł II na-
dał kościołowi status bazyliki mniejszej. Następnie uli-
cą Mostową – jedną z głównych i reprezentacyjnych 
ulic dojdziemy do augustowskich bulwarów. Czas 
wolny na odpoczynek. Rejs widokowy Doliną Rospu-
dy. Powrót do miejsca zakwaterowania na obiad. 

Część rekreacyjna: spacer lub indywidualny pobyt 
na terenie ośrodka. Kolacja i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie. Przejazd do Wigierskiego Parku Naro-
dowego. Spacer po Wigierskim Parku Narodowym. 
Na terenie Parku znajdują się 42 jeziora z czego naj-
większe – Wigry oraz jedna z najpopularniejszych rzek 
pod względem tras kajakowych – Czarna Hańcza. Naj-
bardziej charakterystycznym zwierzęciem, będącym 
jednocześnie symbolem Parku jest bóbr. Poza bogatą 
przyrodą i pięknym krajobrazem zobaczymy pamiątki 
kultury materialnej, m.in. zespół poklasztorny w Wi-
grach. Warto rozpocząć zwiedzanie Wigierskiego Par-
ku Narodowego od jego siedziby w Krzywem. Drugim 
ośrodkiem edukacyjnym jest Muzeum Wigier im. Al-
freda Lityńskiego w Starym Folwarku. Na terenie Par-
ku znajdują się także liczne punkty widokowe, plaże 
i kąpieliska. Czas wolny na odpoczynek. Przejazd do 
miejsca zakwaterowania. Obiad. 

Część rekreacyjna: spacer lub indywidualny pobyt 
na terenie ośrodka. Kolacja. Nocleg. 

DZIEŃ IV
Śniadanie. Przejazd do Suwałk - miasta z dużą ilością 
zieleni, będące stolicą Suwalszczyzny. Suwałki słyną 
ze specyficznego mikroklimatu, gdzie zimy są długie 
i mroźne, a lata gorące i parne. Miasto ma bogatą i róż-
norodną historię, ciekawą architekturę i interesujące 
zabytki. Zwiedzanie Muzeum Okręgowego w którym 

można poznać bogate dzieje Suwalszczyzny. Pod-
czas spaceru zobaczymy starówkę z klasycystyczną 
zabudową, niewysokie zabudowania, ozdoby i duże 
bramy do podwórzy, które są domeną Suwałk, a także  
Konkatedrę św. Aleksandra – najcenniejszy zabytek 
Suwałk, Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa, który kiedyś był prawosławną cerkwią, Muzeum 
Marii Konopnickiej – dom urodzenia polskiej pisarki 
i poetki oraz Zaułek Krasnoludków - bajkowy ogród 
znajdujący się z tyłu Muzeum, w którym znajdziemy 
krasnoludki z bajki, którą napisała Konopnicka „O sie-
rotce Marysi i siedmiu krasnoludkach”. Czas wolny na 
odpoczynek. Przejazd do miejsca zakwaterowania na 
obiad. 

Część rekreacyjna: spacer lub indywidualny pobyt 
na terenie ośrodka. Kolacja. Nocleg. 

DZIEŃ V – DZIEŃ REKREACYJNY
Śniadanie. Spacer z przewodnikiem/pilotem lub in-
dywidualny pobyt na terenie ośrodka. Obiad, kolacja, 
nocleg. 

DZIEŃ VI
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Stańczyki. Pod-
czas spaceru zobaczymy m.in.: Akwedukt Puszczy 
Romnickiej, zabytkowe mosty i wiadukty nieczynnej 
linii kolejowej Gołdap – Żytkiejmy, które są jednymi 
z najwyższych w Polsce. Przejazd do rezerwatu Gła-
zowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą w Suwal-
skim Parku Krajobrazowym. To rezerwat geologiczny 
i krajobrazowy, stworzony w celu ochrony fragmentu 
obszaru z dużym nagromadzeniem głazów narzuto-
wych. Czas wolny na odpoczynek. Przejazd na miejsce 
zakwaterowania na obiad. 

Część rekreacyjna: spacer lub indywidualny pobyt 
na terenie ośrodka. Kolacja. Nocleg. 

DZIEŃ VII
Śniadanie. Przejazd do Sejn – jednego z miast kreso-
wych, znajdujących się na malowniczych terenach Po-
jezierza Wschodniosuwalskiego, w którym panuje sze-
roko rozwinięta wielonarodowość i wielokulturowość.  
Zwiedzanie Bazyliki Mniejszej pw.Nawiedzenia Maryi 
Panny, która zaliczana jest do najpiękniejszych kościo-
łów polskich. Najcenniejszym zabytkiem we wnętrzu 
świątyni jest gotycka Madonna szafkowa z Dzieciąt-
kiem. Podczas spaceru zobaczymy jedyną renesanso-
wą budowlę w północno – wschodniej polsce - Klasz-
tor Dominikanów. Obecnie klasztor jest miejscem 
wystaw, koncertów, sympozjów naukowych oraz sie-
dzibą Muzeum Diecezjalnego. Ciekawym miejscem 
jest Muzeum Ziemi Sejneńskiej - dawny Pałac Biskupi, 
będący dawną siedzibą biskupów sejneńskich, bardzo 

mocno związany z historią miasta. Obecnie można tu 
zwiedzić 6 sal tematycznych, w których znajdują się 
muzealia związane z wielokulturowością miasta. Czas 
wolny na odpoczynek. Przejazd na miejsce zakwate-
rowania na obiad. 

Cześć rekreacyjna: spacer lub indywidualny pobyt 
na terenie ośrodka. Kolacja. Nocleg. 

DZIEŃ VIII
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Twierdzy 
Osowiec. Zwiedzanie rosyjskiej twierdzy, która nigdy 
nie została zdobyta. Zbudowana została w połowie 
XIX wieku, składała się z 4 fortów. Obecnie tylko dwa 
forty są użytkowane, a pozostałe forty zostały znisz-
czone podczas działań wojennych. Czas wolny na 
odpoczynek i posiłek we własnym zakresie. Wyjazd 
w drogę powrotną. Przyjazd na miejsce zbiórki w go-
dzinach wieczornych. 

SUWALSZCZYZNA
Tykocin – Augustów – Suwałki 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota/przewodnika
◦ zakwaterowanie: 7 noclegów
◦ wyżywienie: 7 śniadań, 1 obiadokolacja, 5 obiadów, 5 kolacji
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATY OBOWIĄZKOWE:
◦ składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 300 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 6 zł/os/dzień
 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

od 1438 zł
od 1395 zł

od 1601 zł
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od 1099 zł

od 1255 zł

Międzyzdroje - miasto położone nad Mo-
rzem Bałtyckim, na terenie wyspy Wolin, 
między szeroką plażą z brzegiem klifowym, 
a leśnymi połaciami Wolińskiego Parku Na-
rodowego. Międzyzdroje to nie tylko czyste 
plaże i piękne krajobrazy. Miasto przyciąga 
licznymi atrakcjami dla starszych i dla naj-
młodszych - 300-metrowe molo, Promenada 
Gwiazd, Zagroda Pokazowa Żubrów, Bałtyc-
ki Park Miniatur, Planetarium, Oceanarium 
to tylko niektóre z miejsc, które warto zoba-
czyć. 

Mrzeżyno jest to miejscowość wypoczyn-
kowa położona 20 km od Kołobrzegu nad 
jeziorem Resko Pomorskie. Jest to idealne 
miejsce dla osób, które lubią aktywnie spę-
dzać czas oraz którym zależy na spokojnym 
wypoczynku wśród pięknej przyrody, spływy 
kajakowe na rzece Rega czy rowerki wodne 
i wędkowanie w Jeziorze to tylko niektóre 
z atrakcji, które oferuje ta miejscowość. 

ZAKWATEROWANIE:
VESTINA Wellness & SPA Hotel*** jest położony we 
wschodniej części Międzyzdrojów, zaledwie 50 metrów od 
plaży, na skraju Wolińskiego Parku Narodowego. Rozpo-
czynająca się tuż przy hotelu Promenada Gwiazd prowadzi 
wprost do słynnej Alei Gwiazd, międzyzdrojskiego molo oraz 
pozostałych atrakcji nadmorskiej promenady. Lokalizacja ho-
telu poza ścisłym centrum Międzyzdrojów sprzyja relaksowi 
i zapewnia spokój konieczny do odpoczynku i regeneracji sił. 
Biegnące poprzez Woliński Park Narodowy trasy spacerowe 
i biegowe oraz piaszczysty brzeg Bałtyku sprzyjają rozko-
szowaniu się naturą i zachęcają do aktywności sportowej. 
Hotel oferuje 170 pokoi 2- i 3-osobowych, oraz 16 rodzin-
nych pokoi typu studio. Wszystkie pokoje posiadają łazienki 
z prysznicem, telefony, TV SAT i wygodne miejsce do pracy 
oraz dostęp do WI-FI. Z wielu pokoi rozciąga się widok na mo-
rze, niemal wszystkie mają obszerne balkony. W hotelu znaj-
duje się również SPA, przestronna jadalnia, kawiarnia i dobrze 
wyposażone sale konferencyjne. 

DZIEŃ I
Zakwaterowanie od godziny 15:00, obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ II - VII
Pobyt wypoczynkowy w Międzyzdrojach. Czas przeznaczony 
na relaks, wypoczynek i plażowanie. Możliwość skorzystania 
z atrakcji jakie oferuje hotel i okolice. 

ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji „Venus” położony jest bez-
pośrednio przy sosnowym lesie i piaszczystej plaży (ok. 50-
100 m.) w nadmorskiej miejscowości Mrzeżyno - ok. 20 km 
na zachód od Kołobrzegu. Ośrodek składa się z dwóch nie-
połączonych budynków. W jednym znajduje się recepcja i re-
stauracja, w drugim basen i centrum wellness. Recepcja jest 
czynna 24h/dobę, winda, dostępne są także - Lobby-Bar, sala 
restauracyjna, kawiarnia, kawiarnia letnia, miejsce na ogni-
sko, basen kryty, jacuzzi, sauna, mini siłownia, stół do bilardu, 
kort tenisowy, możliwość wypożyczenia rowerów i kijów do 
nordic walking. Pokoje posiadają łazienkę z WC, prysznic/
wanna, TV SAT, telefon, radio, sejf, czajnik. Większość pokoi 
posiada balkony. 

DZIEŃ VIII
Śniadanie. Wykwaterowanie z pokoi do godziny 10:00. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd autokarem do 
Mrzeżyna. Zakwaterowanie od godziny 16:00, obiadokolacja, 
nocleg. 

DZIEŃ II - VII
Pobyt wypoczynkowy w Mrzeżynie. Realizacja programu 
wczasów: czas przeznaczony na relaks, wypoczynek i plażo-
wanie. Możliwość skorzystania z atrakcji jakie oferuje hotel i 
okolice. Możliwość korzystania z gry w tenisa i tenisa stołowe-
go, wypożyczalni rowerów, kijów do nordic walking. 

DZIEŃ VIII
Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi do godziny 10:00. Wy-
jazd w drogę powrotną w godzinach późnopopołudnio-
wych/wieczornych. 

DZIEŃ IX: 
Przyjazd w godzinach wczesnoporannych. 

CENA ZAWIERA: 
◦ opieka rezydenta
◦ zakwaterowanie: 7 noclegów w pokoju 2 os. STANDARD
◦ wyżywienie: 7 śniadań z kącikiem zdrowego jedzenia, 7 obiadokolacji
◦ korzystanie z infrastruktury hotelu: basen, sauna, fitness
◦ zabiegi 3 x dziennie – łącznie 15 zabiegów kuracyjnych
◦ konsultacja lekarska pierwszego dnia
◦ codzienna gimnastyka wodna na basenie z instruktorem
◦ całodobowa opieka telefoniczna BP Index

OPŁATY OBOWIĄZKOWE
◦ opłata klimatyczna - 2,5 zł/os./dobę
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE
◦ dozorowany parking – 30 zł/dobę
◦ dojazd autokarem – od 180 zł/os.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opieka pilota/rezydenta 
◦ zakwaterowanie: 7 noclegów
◦ wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji
◦ ubezpieczenie NNW Signal Iduna
◦ korzystanie z kompleksu basenowego (basen z wodą 
    ozonowaną, jacuzzi, sucha sauna)
◦ korzystanie z mini fitness, kortu tenisowego 
     (wymagana rezerwacja), stołu do tenisa stołowego 

OPŁATY OBOWIĄZKOWE 
 ◦ opłata klimatyczna - 2 zł/os./dobę
◦  składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE 
 ◦ dozorowany parking – 30 zł/dobę
◦  pakiet 10 zabiegów z konsultacją lekarską - 40 EUR/os.

MIĘDZYZDROJE
Hotel Vestina***

MRZEŻYNO
Hotel Venus SPA
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Albania - to niewielki, górzysty kraj z dostę-
pem do dwóch mórz, wspaniałymi plaża-
mi, gościnnymi ludźmi i niezapomnianymi 
krajobrazami. Durres to największy albański 
kurort, a zarazem drugie co do wielkości 
miasto i największy port. Bliskość do Tirany 
i położenie nad Adriatykiem sprawiają, że 
w sezonie do miasta ściągają rzesze zagra-
nicznych turystów. Plaża w Durrës jest długa, 
piaszczysta i z łagodnym zejściem do morza. 

Słoneczny Brzeg położony jest w Zatoce Ne-
sebyrskiej. Miasto od północy osłania pasmo 
Gór Bałkańskich. Takie położenie, między uro-
kliwą zatoką, a górami gwarantuje przepiękne 
widoki. Nazwa miasta w pełni oddaje warunki 
klimatyczne - słońce, czysta woda, piaszczyste 
wydmy, które sięgają nawet 20 m wysokości. 
Największą atrakcją Słonecznego Brzegu jest 
fantastyczna plaża w formie półksiężyca oto-
czony wydmami i dużymi hotelami. Została 
oznaczona Błękitną Flagą, jako jedna z naj-
czystszych plaż w Europie. Dzięki bryzie mor-
skiej w ciągu dnia nie odczuwamy upałów, 
a noce są orzeźwiające.

ZAKWATEROWANIE 
Hotel WESTERN STAR ***+ to obiekt położony w spokojnej 
dzielnicy turystycznej Durres – Golem ok. 100 metrów od 
szerokiej, piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do morza. 
W okolicy liczne sklepiki, kramy, restauracje. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach południowych (dot. woj. południo-
wych). Przejazd tranzytowy przez Słowację, Węgry, Serbię, 
Macedonię. Podczas przejazdu planowane postoje co 3-4 
godz. w miejscach z dostępem do toalety oraz możliwo-
ścią zakupienia napoi, planowany również 1 dłuższy postój 
z możliwością zakupienia ciepłego posiłku.   

DZIEŃ II
Przyjazd do Albanii. Zakwaterowanie w miejscowości Dur-
res. Czas wolny (możliwość plażowania), obiadokolacja, 
nocleg.

DZIEŃ III - VIII
Śniadanie. Czas wolny, możliwość plażowania lub korzysta-
nia z wycieczek fakultatywnych, obiadokolacja, nocleg. 

W wybrany dzień wyjazd na wycieczkę:
Śniadanie. Wyjazd na wycieczkę do Tirana & Kruja. Pierwszą 
atrakcją będzie miejscowość Kruja. Tu najważniejszym punk-
tem jest tzw. turecka uliczka, na której możemy kupić orygi-

ZAKWATEROWANIE:
HOTEL KARLOVO*** - oferuje nowoczesne, klimatyzowane 
pokoje z balkonem oraz dogodną lokalizację w odległości 
zaledwie 30 m od tętniącej życiem promenady. Na terenie 
hotelu znajduje się restauracja oraz odkryty basen. Piasz-
czystą plażę dzieli od obiektu zaledwie 200 m. Przestronne 
pokoje dysponują drewnianymi podłogami, łazienką oraz 
telewizorem. Restauracja dysponuje tarasem z widokiem na 
basen. Lokal serwuje dania kuchni bułgarskiej oraz między-
narodowej i zaprasza na regularnie organizowane wieczory 
tematyczne. Na życzenie Goście mogą poddać się zabiegowi 
masażu lub wziąć udział w zajęciach jogi. Park wodny położo-
ny jest w odległości zaledwie 500 m od obiektu. 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach południowych. Przejazd tranzytowy 
przez Słowację, Węgry, Rumunię lub Serbię. Podczas przejaz-
du planowane postoje co 3-4 godz. w miejscach z dostępem 
do toalety oraz możliwością zakupienia napoi, planowany 

nalne pamiątki. Uliczka prowadzi również do twierdzy Skan-
derbega – najważniejszej postaci w historii Albanii. Po czasie 
spędzonym w Kruji kierujemy się do stolicy Albanii – Tirany. 
Odwiedzimy słynny komunistyczny bunkier przeciwatomo-
wy tzw. Bunk’art! Bunk’art - Muzeum Komunizmu, a zarazem 
przejmująca podróż w czasie do epoki Envera Hodży. Spacer 
po placu Skanderbega, gdzie znajduje się charakterystyczna 
mozaika – jeden z symboli kraju, Pałac Prezydencki i inne 
budynki rządowe, Piramida Hodży oraz Plac św. Matki Teresy. 

DZIEŃ IX
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu w godzinach dopołu-
dniowych, wyjazd powrotny do Polski. 

DZIEŃ X
Przyjazd do Polski na miejsce zbiórki w godzinach wieczor-
nych.  

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

DURRES & FABRYKA KONIAKU !  
Krótkie zwiedzanie miasta Durres z 3000 letnią historią oraz 
przejazd do fabryki koniaku „Gjergj Kastrioti Skënderbeu”, 
gdzie czeka nas degustacja tego i kilku innych trunków, a na-
stępnie zakupy! 

również 1 dłuższy postój z możliwością zakupienia ciepłego 
posiłku.   

DZIEŃ II
Przyjazd do Bułgarii. Zakwaterowanie w miejscowości Sło-
neczny Brzeg. Czas wolny (możliwość plażowania), nocleg.

DZIEŃ III - IX
Śniadanie. Czas wolny, możliwość plażowania lub korzysta-
nia z wycieczek fakultatywnych, nocleg. 

DZIEŃ X
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd powrotny do 
Polski w godzinach popołudniowo-wieczornych.

DZIEŃ XI
Przyjazd do Polski na miejsce zbiórki w godzinach popołu-
dniowych.  

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

Balczyk – Kaliakra: zwiedzanie miasteczka Balczyk oraz 
przepięknego ogrodu botanicznego, znanego z bogatej kolekcji 
kaktusów i pałacu rumuńskiej królowej Marii na terenie ogrodu. 

Istambuł - zwiedzanie Błękitnego Meczetu, Hipodromu, czę-
ści azjatyckiej oraz czas na zakupy. 

Sozopol – Ropotamo: zwiedzanie miasteczka, spacer po sta-
rówce, spływ łodzią po rzece Ropotamo .

Warna – morska stolica Bułgarii. Spacer po mieście Warna, 
zwiedzanie największych i znanych atrakcji miasta, między 
innymi słynnej katedry „Sweta Paraskiewa”. Czas wolny na 
zakupy i spacery. 

MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA WCZASÓW BEZ  
NOCNYCH PRZEJAZDÓW!

BERAT I WINIARNA COBO ! 
Berat, czyli słynne „miasto tysiąca okien” (zabytek UNESCO). 
Berat uważany jest również za jedno z najstarszych miast 
regionu. Zwiedzamy m.in. starą cześć miasta położoną w ob-
rębie twierdzy oraz monaster oraz Muzeum Onufrego – naj-
słynniejszego twórcy ikon. W drodze powrotnej odwiedzamy 
winiarnię Cobo, gdzie czeka nas degustacja najlepszego al-
bańskiego wina! 

MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA WCZASÓW BEZ  
NOCNYCH PRZEJAZDÓW!

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem 
◦ opieka pilota/rezydenta 
◦ zakwaterowanie: 7 noclegów  (pokoje z klimatyzacją w cenie)
◦ wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji w formie bufetu 
    (do obiadokolacji 1 napój bezalkoholowy w cenie) 
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ wycieczka z lokalnymi licencjonowanym przewodnikami 
     Tirana & Kruje

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ opłata klimatyczna i administracyjna - 15 EUR/os. 
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ wycieczki fakultatywne – od 25 EUR/os. 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem 
◦ opieka pilota/rezydenta 
◦ zakwaterowanie: 9 noclegów w hotelu Karlovo***
◦ wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadokolacji
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ opłata klimatyczna i administracyjna - 35 EUR/os. 
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ wycieczki fakultatywne – od 25 EUR/os. 

ALBANIA
Durres, Hotel Western Star ***+

BUŁGARIA
Słoneczny Brzeg, Hotel Karlovo***

od 1359 zł

od 1865 zł

od 1249 zł

od 1695 zł

od 1649 zł

od 2055 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 



od 1369 zł
od 1269 zł

od 1649 zł

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

Czarnogóra to malutki kraj z jedynym cie-
płym fiordem w Europie. Najbardziej na 
południe wysuniętym kurortem Czarnogóry 
jest Ulcinj. Słynie z przyjemnej, położonej 
na klifie starówki oraz licznych, doskonałych 
plaż. Ze względu na panujący tu mikrokli-
mat, który miasto zawdzięcza lasom pinio-
wym, jest to doskonały kierunek dla osób 
zmagających się z problemami z układem 
oddechowym czy alergiami. 

AKWATEROWANIE 
Kompleks hotelowy PRIMAFILA *** składa się z 3 przy-
legających do siebie budynków i położony w spokojnej 
dzielnicy miejscowości Ulcinj. Do centrum i Starego Miasta 
Ulcinj można dojechać taksówką (ok. 3-4 EUR). W mieście 
oprócz uroków zabytkowej dzielnicy znajdziemy także spo-
ro typowych dla kurortu atrakcji: liczne bary, restauracje, 
sklepy, kluby i dyskoteki. Obiekt zlokalizowany ok. 1 km od 
szerokiej, największej na Bałkanach piaszczystej plaży. Do 
plaży dowozi bezpłatny bus hotelowy. Do dyspozycji gości 
recepcja, restauracja główna z przestronnym tarasem, basen 
wewnętrzny i zewnętrzny oraz taras słoneczny. W pokojach 
znajdują się: TV-sat, klimatyzacja (indywidualnie sterowana, 
bezpłatna), lodówka. 

DZIEŃ I   
Wyjazd w godzinach popołudniowych. Przejazd tranzytowy 
przez Słowację, Węgry. Podczas przejazdu planowane po-
stoje co 3-4 godz. w miejscach z dostępem do toalety oraz 
możliwością zakupienia napoi, planowany również 1 dłuższy 
postój z możliwością zakupienia ciepłego posiłku – płatny we 
własnym zakresie. 

DZIEŃ II
Przyjazd do Czarnogóry. Zakwaterowanie w miejscowości 
Ulcinj. Czas wolny, możliwość plażowania, obiadokolacja, 
nocleg.

DZIEŃ III - VIII
Śniadanie. Czas wolny, możliwość plażowania lub korzysta-
nia z wycieczek fakultatywnych, obiadokolacja, nocleg. 

W wybrany dzień wyjazd na wycieczkę:
Śniadanie. Wyjazd na wycieczkę Mini Montenegro Tour - 
zwiedzanie wyspy Matki Boskiej na Skale połączone z krót-
kim rejsem po Zatoce Kotorskiej, Kotor – stare miasto, wpi-
sane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Najbardziej 
znane zabytki Kotoru to m.in. weneckie place i pałace, śre-
dniowiecznakatedra i Muzeum Morskie, Budva – stare mia-
sto, które swym urokiem przyciąga wszystkich podróżników, 
którzy lubią powłóczyć się po labiryncie wąskich uliczek. Po-
wrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ IX 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu w godzinach dopołu-
dniowych. Wyjazd powrotny do Polski. 

DZIEŃ X 
Przyjazd do Polski na miejsce zbiórki w godzinach południo-
wych.  

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

ALBANIA – zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem ! 
Albania to fascynujący i tajemniczy kraj pełen kontrastów. 
W programie wycieczki - Szkodra - meczet Sheik Zamil Abdu-

llah Al Zamil, Ołowiany Meczet, twierdza Rozafa, katedra św. 
Stefana; Kruje - potężna warownia z Muzeum Skanderbega 
- bohatera narodowego.  

REJS po Jeziorze Szkoderskim
Rejs statkiem po największym jeziorze Bałkanów, naturalnej 
granicy pomiędzy Czarnogórą i Albanią. Ta słodkowodna 
oaza to dziś jedno z ostatnich miejsc w Europie, gdzie żyją 
pelikany! W tym regionie znaleźć można nie tylko piękne kra-
jobrazy i atrakcje przyrodnicze. 
 
MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA WCZASÓW BEZ  
NOCNYCH PRZEJAZDÓW!

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem 
◦ opieka pilota/rezydenta 
◦ zakwaterowanie: 7 noclegów w kompleksie hotelowym Primafila
◦ wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji w formie bufetu 
   (do obiadokolacji 1 napój bezalkoholowy w cenie)
◦ ubezpieczenie KL i  NNW Signal Iduna 
◦ wycieczka z lokalnym licencjonowanym przewodnikiem
    Mini Montenegro Tour 

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ opłata klimatyczna i administracyjna - 15 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ wycieczki faultatywne – od. 35 EUR/os. 

CZARNOGÓRA
Ulcinj, Kompleks Hotelowy Primafila ***

od 1479 zł
od 1380 zł

od 1715 zł

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

Rimini jest najbardziej popularnym kurortem 
wakacyjnym we Włoszech i jednym z najbar-
dziej znanych nad całym Morzem Śródziem-
nym. Rimini w dzień tętni życiem na kilkuna-
sto kilometrowej, szerokiej, piaszczystej plaży, 
a nocą miasto nie zasypia, ponieważ życie 
toczy się dalej. Największym atutem jest sze-
roka, piaszczysta plaża z łagodnym zejściem 
do Adriatyku. Morze jest w tym rejonie czyste 
i ma piękny lazurowy kolor. 

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

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd tranzytowy przez 
Czechy i Austrię. Podczas przejazdu planowane postoje co 
3-4 godz. w miejscach z dostępem do toalety oraz możliwo-
ścią zakupienia napoi, planowany również 1 dłuższy postój 
z możliwością zakupienia ciepłego posiłku.   

DZIEŃ II
Przyjazd do Włoch. Zakwaterowanie w miejscowości Rimini. 
Czas wolny, możliwość plażowania, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ III - IX
Śniadanie. Czas wolny, możliwość plażowania lub korzysta-
nia z wycieczek fakultatywnych, obiadokolacja, nocleg. 

W wybrany dzień wyjazd na wycieczkę:
Śniadanie. Wyjazd na wycieczkę do San Marino - średnio-
wiecznego miasta położonego na wzgórzach. Zachwyca 
malowniczym zamkiem, klimatycznymi uliczkami, a do tego 
zrobicie zakupy po okazyjnych cenach. Zwiedzicie najważ-
niejsze i najpiękniejsze zabytki. Zapraszamy do odwiedzania 
najstarszej republiki w Europie! 

DZIEŃ X
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd powrotny do 
Polski w godzinach popołudniowo-wieczornych.

DZIEŃ XI
Przyjazd do Polski na miejsce zbiórki w godzinach popołu-
dniowych.  

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

RZYM - Wieczne Miasto zaskakująca stolica świata antyczne-
go i chrześcijańskiego. Zwiedzicie m.in. Watykan, Plac i Ba-
zylikę Św. Piotra, Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Plac 
Wenecki, Panteon, Fontannę di Trevi, Schody Hiszpańskie. 
Powrót w godzinach wieczornych; śniadanie oraz obiad i ko-
lacja w formie suchego prowiantu.

FLORENCJA Z PIZĄ - Piza - Krzywa Wieża i Katedra; Florencja 
- Plac Michała Anioła, Piazza Della Signoria z Ratuszem, gale-
riami, Katedra Santa Maria del Fiore oraz Santa Croce - Kate-
dra z najsłynniejszymi grobowcami.

WENECJA - jej piękno, to przede wszystkim niezwykłe poło-
żenie na archipelagu ponad stu wysepek. W programie spa-
cer po Placu św. Marka, Pałac Dożów, Bazylika św. Marka oraz 
słynny Most Westchnień.

MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA WCZASÓW BEZ  
NOCNYCH PRZEJAZDÓW!

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem 
◦ opieka pilota/rezydenta 
◦ zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelu Villa Diana
◦ wyżywienie: 8 śniadań w formie bufetu, 8 obiadokolacji 
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ wycieczka z lokalnymi licencjonowanym przewodnikami
     do San Marino

OPŁATY OBOWIĄZKOWE: 
◦ opłata klimatyczna i administracyjna - 30 EUR/os. 
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE: 
◦ wycieczki fakultatywne – od 55 EUR/os. 
◦ klimatyzacja w pokoju – ok. 4 EUR/pokój/dzień

WŁOCHY
Rimini, Hotel Villa Dina ***
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Macedonia jest najmniej znanym bałkańskim krajem, a jej największym skarbem jest dzika 
przyroda. To właśnie za jej sprawą kraj jest coraz chętniej odwiedzany przez turystów. Na 
uwagę zasługuje także gościnność mieszkańców, miłość do dobrego wina, doskonała kuchnia 
i niskie ceny. Ohryd, zwany jest perłą Bałkanów. Położony na zboczu gór, z widokiem na Jezio-
ro Ochrydzkie, jest jednym z najstarszych miast w Europie. Malownicze położenie i mnogość 
zabytków zapewniły mu zaszczytne miejsce na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

ZAKWATEROWANIE 
Hotel DESARET *** to obiekt położony w spokojnej tury-
stycznej wiosce Pesztani ok. 13km od największego mia-
sta regionu Ohryd. Hotel położony jest tuż nad brzegiem 
Jeziora Ochrydzkiego z łagodnym zejściem do wody oraz 
bezpłatnymi leżakami. 

DZIEŃ I 
Wyjazd w godzinach popołudniowych (dot. województw 
południowych), przejazd tranzytowy przez Słowację, 
Węgry, Serbię. Podczas przejazdu planowane postoje co 
3-4 godz. w miejscach z dostępem do toalety oraz moż-
liwością zakupienia napoi, planowany również 1 dłuższy 
postój z możliwością zakupienia ciepłego posiłku – płatny 
we własnym zakresie. 

DZIEŃ II
Przyjazd do Macedonii Północnej. Zakwaterowanie  
w hotelu w Ochrydzie, czas wolny (możliwość plażowa-
nia), obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ III - VIII
Śniadanie, czas wolny, możliwość plażowanie lub korzy-
stania z wycieczek fakultatywnych, obiadokolacja, nocleg. 

W wybrany dzień wyjazd na wycieczki:

OCHRYD ZA DNIA. Śniadanie. wyjazd na wycieczkę do 
antycznego miasta Ochryd, położonego nad najczystym 
na Bałkanach - Jeziorem Ochrydzkim. Jako unikalne miej-
sce na Bałkanach, Ohrid już od 1979 roku znajduje się na 
Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. W programie 
zwiedzania m.in. Galeria Ikon, antyczny teatr, pocztówko-
wy punkt widokowy przy cerkwi św. Jana, Muzeum Ro-
dziny Robevci. Czas wolny w samym sercu miasta Ohrid. 

OCHRYD WIECZOROWĄ PORĄ. Kolacja, przejazd do 
Ochrydu, który koniecznie trzeba zobaczyć w blasku 
księżyca odbijającego się od marmurowych uliczek. Czas 
wolny na spacer po mieście, zakupy, powrót do hotelu 
w godzinach wieczornych. 

DZIEŃ IX 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu w godzinach do-
południowych. wyjazd powrotny do Polski z postojem 
w Skopje – zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Czas 
wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym za-
kresie. Dalszy powrót do Polski. 

DZIEŃ X 
Przyjazd do Polski na miejsce zbiórki w godzinach wie-
czornych.  

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

REJS PO JEZIORZE OCHRYDZKIM & ŚW. NAUM 
Rejs statkiem po jeziorze Ohrydzkim do monastyru św. 
Nauma. W czasie wycieczki odwiedzimy szmaragdową 
Zatokę Kości z repliką prehistorycznej osady. Następnie 
dopłyniemy do miasteczka - Sveti Naum - jednego z naj-
świętszych miejsc prawosławia. Chętni będą mogli udać 
się na relaksacyjny rejs do źródeł rzeki Czarny Drim za do-
płatą ok.3-4 Euro / os.  

ALBANIA 
Odczas wycieczki do stolicy Albarnii zwiedzimy m.in.: 
słynny komunistyczny bunkier przeciwatomowy tzw. 
Bunk’art - Muzeum Komunizmu, a zarazem przejmująca 
podróż w czasie do epoki Envera Hodży. Spacer po placu 
Skanderbega, gdzie znajduje się charakterystyczna mo-
zaika – jeden z symboli kraju,  Pałac Prezydencki i inne bu-
dynki rządowe, Piramida Hodży oraz Plac św. Matki Teresy. 

MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA WCZASÓW BEZ 
NOCNYCH PRZEJAZDÓW!

MACEDONIA PÓŁNOCNA
Ochryd, Hotel Desaret ***

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opieka pilota/rezydenta 
◦ drink powitalny
◦ zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelu Desaret *** 
   (pokoje z klimatyzacją w cenie)
◦ wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji w formie bufetu 
    (do obiadokolacji 1 napój bezalkoholowy w cenie) 
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna
◦ wycieczki do miasta OHRYD – przez dzień zwiedzanie 
    z przewodnikiem i wieczorem (spacer)  
◦ zwiedzanie Skopje z przewodnikiem

OPŁATY OBOWIĄZKOWE 
 ◦ opłata  klimatyczna i administracyjna - 15 EUR / os.  
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE 
 ◦ wycieczki fakultatywne – od 25 EUR/os. 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

od 1259 zł
od 1159 zł

od 1519 zł
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CHORWACJA - Krystalicznie czyste morze, dziewicza przyroda, wspaniałe krajobrazy i bałkański 
klimat! Na Riwierze Makarskiej znajduje się wszystko co jest potrzebne na spędzenie cudow-
nych wakacji w Chorwacji. Słoneczne plaże pełne są plażowiczów, którzy delektują się czystym 
morzem i innymi atrakcjami. Znane w świecie i wciąż nagradzane kilometrowe plaże, należące 
do najładniejszych nad Adriatykiem, spokojne miejscowości na wybrzeżu pomiędzy morzem 
i wspaniałymi górami Biokovo, pokażą wszystkim odwiedzającym drogę do idealnego wypo-
czynku w centrum Dalmacji. Na samym końcu Makarskiej Riwiery znajduje się Gradac - najwięk-
sza miejscowość Górnego Makarskiego Wybrzeża. Przepiękna plaża Gornja Vala, na południe od 
portu i najdłuższa na Makarskiej Riwierze, przyciąga wiele turystów. Gradac jest znaną miejsco-
wością turystyczną i posiada wszystkie potrzebne usługowe i turystyczne obiekty oraz możliwo-
ści do relaksacji, wypoczynku i rekreacji. 

ZAKWATEROWANIE:
Hotel Laguna **+ to obiekt położony w spokojnej oko-
licy, przy nabrzeżnej promenadzie, bezpośrednio przy 
najdłuższej, żwirowej plaży Riwiery Makarskiej. Bardzo 
blisko jest stąd również do centrum miejscowości Gradac 
z licznymi sklepami i restauracjami. 

Kompleks hotelowy HERCEG składa się z 3 przylegają-
cych do siebie budynków i położony jest w odległości ok. 
400 m od morza i około 200 m od centrum miasteczka 
z licznymi sklepikami, kramami z pamiątkami i tawerna-
mi. Około 600 metrów od obiektu znajduje się przystań 
promowa, skąd można popłynąć na największą chorwac-
ką wyspę Hvar. Zakwaterowanie w 2 osobowych poko-
jach z możliwością dostawki. W każdym pokoju dostępny 
wiatrak, większość pokoi z balkonem i z widokiem w stro-
nę Morza.

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach wieczornych (dot. województw 
południowych), przejazd tranzytowy przez Słowację, 
Węgry. Podczas przejazdu planowane postoje co 3-4h 
w miejscach z dostępem do toalety oraz możliwością 
zakupienia napoi, planowany również 1 dłuższy postój 
z możliwością zakupienia ciepłego posiłku.   

DZIEŃ II
Przyjazd do Chorwacji. Zakwaterowanie w miejscowości 
Gradac na Riwierze Makarskiej. Czas wolny  (możli-
wość plażowania), obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ III - VIII
Śniadanie. Cczas wolny, możliwość plażowania lub ko-
rzystania z wycieczek fakultatywnych, obiadokolacja, 
nocleg. 

W wybrany dzień wyjazd na wycieczkę:
Śniadanie, wyjazd na wycieczkę do Mostaru leżącego 
nad Neretwą rzeką graniczną podczas wojny w latach 
90-tych. Zwiedzanie: Słynny Stary Most (wpisany na listę 
UNESCO), z którego skaczą członkowie Klubu Skoczków, 
a poziom wody w zależności od przypływów morza znaj-
duje się ok. 20 m pod sklepieniem mostu; Stare Miasto 
- odbudowane po ostatnich wojnach, wygląda niemal 
identycznie, jak za czasów Imperium Ottomańskiego. 
Przejazd do Medjugorie – znane z objawień Matki Bo-
skiej - Góra Objawień, Sanktuarium Maryjne. Przejazdy 
na zwiedzanie Wodospadów Kravica - zwane kawałkiem 
raju, grupa wodospadów położona wzdłuż rzeki Trebižat 

w Bośni i Hercegowinie. Wodospady rozciągają się na po-
nad 100 metrach szerokości, a spadek poziomu dochodzi 
do 25 m. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ IX
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu w godzinach dopo-
łudniowych. Wyjazd powrotny do Polski. 

DZIEŃ X 
Przyjazd do Polski na miejsce zbiórki w godzinach połu-
dniowych.  

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

SPLIT & TROGIR – zwiedzanie z lokalnym przewodni-
kiem. Split, drugie co do wielkości miasto Chorwacji. To 
portowe miasto słynie przede wszystkim ze względu na 
znajdujący się tam Pałac Dioklecjan (zabytek UNESCO). 
Trogir to miasto portowe, założone w III wieku p.n.e. które 
posiada przepiękną starówkę, której zwiedzanie wąskich 
uliczek zarówno w dzień jak i w nocy przenosi nas do od-
ległej epoki (zabytek UNESCO). 

SZYBENIK + Park Narodowy KRKA – zwiedzanie z lo-
kalnym przewodnikiem. Park Narodowy Krka (bilet wstę-
pu dodatkowo płatny) - Park Narodowy tworzą liczne wo-
dospady, kaskady i jeziora, spacer po parku, kąpiel pod 
wodospadem w krystalicznie czystej wodzie. Przejazd do 
Szybenika - katedra św. Jakuba (zabytek UNESCO), Plac 
Republiki, Pałac Książęcy i Biskupi, Twierdza św. Michała. 

REJS STATKIEM – Fish Picnic  
W programie Rejs Statkiem wokół okolicznych wysepek, 
czas wolny na relaks i plażowanie, obiad w formie grilla. 

DUBROVNIK – zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem.
Dubrovnik - spacer z przewodnikiem uliczkami miasta: 
Brama Pile, Pałac Rektorów, wnętrza Katedry, najstarsza 
w Europie apteka mieszczącą się w Klasztorze Franciszka-
nów (zabytek UNESCO). 

MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA WCZASÓW BEZ 
NOCNYCH PRZEJAZDÓW!

CHORWACJA
Riwiera Makarska, Hotel Laguna **+ 
lub Kompleks Hotelowy Herceg

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opieka pilota/rezydenta
◦ zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelu Laguna ** 
   (pokoje o podwyższonym standardzie z klimatyzacją)
◦ wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji w formie bufetu 
   (do obiadokolacji 1 napój bezalkoholowy w cenie)
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna
◦ opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
◦ możliwość korzystania z basenu zewnętrznego
◦ muzyka na żywo 1 x na turnus
◦ kolacja Dalmatyńska 1 x na turnus
◦ uroczysta Kolacja przy świecach 1 x na turnus
◦ wycieczka z lokalnymi licencjonowanym przewodnikami 
    Mostar & Medjugorie

OPŁATY OBOWIĄZKOWE:
◦ opłata klimatyczna i administracyjna - 15 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ wycieczki fakultatywne – od 30 EUR/os. (min. 25 os.) 

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opieka pilota/rezydenta
◦ zakwaterowanie: 7 noclegów w kompleksie hoteloweym 
    Herceg
◦ wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji w formie bufetu 
    (do obiadokolacji 1 napój bezalkoholowy w cenie)
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna
◦ wycieczka z lokalnymi licencjonowanym przewodnikami 
    Mostar & Medjugorie 

OPŁATY OBOWIĄZKOWE:
◦ opłata klimatyczna i administracyjna - 15 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ wycieczki fakultatywne – od 30 EUR/os. (min. 25 os.) 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

od 1379 zł
od 1289 zł

od 1719 zł

Hotel Laguna **+ 

Kompleks hotelowy HERCEG
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