


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 każdą kieszeń!
l	 opieka pilota przez cały czas trwania wycieczki!
l	 imprezy zgodne z wymogami sanitarnymi!
l	 możliwość oprowadzania z zestawem 
       słuchawkowym AUDIO GUIDE!

PROGRAMY I OFERTY IMPREZ są naszymi propozy-
cjami. Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i może-
my stworzyć program „szyty na miarę”. Poza podsta-
wową ofertą proponujemy dodatkowe usługi takie 
jak: szkolenia biznesowe, szkolenia outdoor, imprezy 
integracyjne, obiadokolacje w wybranej przez Pań-
stwa formie, degustacje lokalnych specjałów, bilety 
do wybranych atrakcji, standard zakwaterowania do-
pasowany do potrzeb uczestników (od standardu tu-
rystycznego na każdą kieszeń do luksusowych hoteli 
Wellness & Spa dla bardzo wymagających). Na na-
szych wyjazdach pamiętamy o tym jak ważna oprócz 
zwiedzania jest integracja, poznawanie atmosfery 
odwiedzanych miejsc, relaks przy dobrej kawie czy 
specjałach lokalnej kuchni oraz przyjazna atmosfe-
ra. Oferty wysyłamy bezpłatnie i bez zobowiązań. 
W razie potrzeby możemy osobiście zaprezentować 
ofertę w Państwa siedzibie lub naszym biurze. W wy-
jątkowych przypadkach w trakcie trwania wycieczki 
program może ulec zmianie, a decyzje o kolejności 
zwiedzania podejmuje pilot.

BILETY WSTĘPU: Ceny biletów wstępu podajemy 
orientacyjnie i mogą one ulec zmianie niezależnie od 
Biura Podróży Index, dlatego prosimy o powiększenie 
funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen 
biletów.

UBEZPIECZENIE: Uczestnicy imprez zagranicznych 
są ubezpieczeni od kosztów leczenia i następstw nie-
szczęśliwych wypadków na podstawie umowy gene-
ralnej z firmą ubezpieczeniową SIGNAL IDUNA (sumy 
ubezpieczenia: KL 10 000 EUR, KR 6 000 EUR, NNW 
7 000 PLN, bagaż 800 PLN). 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. 
Dla obywateli UE w obrębie strefy Schengen jest to 
ważny paszport lub dowód osobisty. Jeśli kraj doce-

lowy lub kraje tranzytowe leżą poza UE niezbędny 
będzie paszport ważny co najmniej 90 dni od daty 
powrotu, w niektórych przypadkach również wiza 
(np. Białoruś, Rosja). Aktualne informacje należy 
sprawdzić przed wyjazdem na stronie Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych www.gov.pl/web/dyplomacja 
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. O szczegóły zapytaj 
w biurze.

REZERWACJI WYCIECZKI można dokonać telefo-
nicznie, drogą mailową lub osobiście. Dokonanie 
rezerwacji terminu wycieczki nie stanowi zobowią-
zania i jest bezpłatne. Dajemy Państwu niezbędny 
czas do zapoznania się z ofertą i zapisanie zaintere-
sowanych uczestników wyjazdu.

Przygotujemy bezpłatną ofertę
wyjazdu wg Twoich potrzeb!

Masz pomysł na wycieczkę?

PEŁNA OFERTA WYJAZDÓW NA STRONIE

www.indexpolska.com.pl
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SPIS TREŚCI

FRANCJA Paryż – Wersal 
FRANCJA Lazurowe Wybrzeże: 
Nicea – Saint Tropez – Port Grimaud – Monaco, Monte Carlo
FRANCJA – WŁOCHY – HISZPANIA
GRECJA Olimp – Lichadonisia – Ateny – Meteroy 
HOLANDIA Amsterdam – Haga – Rotterdam
HOLANDIA Kinderdijk – Rotterdam – Amsterdam 
LITWA Wilno – Troki
NIEMCY Bawaria: Monachium – Zamek Neuschwanstein 
NIEMCY Berlin – Poczdam
NIEMCY Szwajcaria Saksońska: Koenigstein – Drezno
NIEMCY Góry Harzu: Quedlinburg – Wernigerode – Gernrode
RUMUNIA 
Transylwania: Alba Iulia, Sibiu, Sinaia, Bran, Brasov, Sighisoara
SŁOWACJA Orawa i Tatry Niskie
SŁOWENIA Jaskinia Postojna – Piran – Ljubljana
JEZIORO BODEŃSKIE Austria – Lichtenstein – Niemcy – Szwajcaria
SZWAJCARIA Zurich – Lozanna – Genewa
UKRAINA Lwów i Podole: Szlakiem Sienkiewicza
UKRAINA Kijów – Czarnobyl – Prypeć
WĘGRY Budapeszt – Szentendre
WĘGRY Szlakiem winnym: Eger – Miszkolc – Tokaj 
WIELKA BRYTANIA Londyn
WŁOCHY Wenecja – Asyż – Rzym – Watykan
WŁOCHY Toskania: 
Werona – Lukka – San Gimignano – Florencja
WŁOCHY PÓŁNOCNE 
Werona – Jezioro Garda – Cinque Terre – Mediolan

WYCIECZKI PROMOWE

Świnoujście – Kopenhaga – Szczecin
Kopenhaga – Oslo – Stavanger – Fiordy – Hamburg
Petersburg i Kraje Bałtyckie
Ryga – Sztokholm – Turku – Helsinki

WYCIECZKI SAMOLOTOWE

Paryż
Barcelona
Madryt i Toledo
Izrael
Malta
Lizbona
Londyn
Rzym
Mediolan
Caserta – Neapol – Capri – Sorrento – Pompeje

WCZASY KRAJOZNAWCZO-POBYTOWE

KASZUBY Kartuzy – Chmielno – Kalwaria Wielewska
BIESZCZADY Sanok – Cisna – Solina
SUWALSZCZYZNA Tykocin – Augustów – Suwałki

WCZASY POBYTOWE

POLSKA Międzyzdroje
POLSKA Mrzeżyno
ALBANIA Durres
BUŁGARIA Słoneczny Brzeg
CZARNOGÓRA Ulcinj
WŁOCHY Rimini
MACEDONIA PÓŁNOCNA Ochryd
CHORWACJA Riwiera Makarska

INTEGRACJA, EVENTY, SZKOLENIA

Integracja 
Gry i zabawy, teambuilding
Szkolenia biznesowe
Szkolenia psychologiczne
Szkolenia outdoor
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PIKNIK
WARSZAWA
ZAKOPANE
KRAKÓW
ŁÓDŹ
WROCŁAW
ZAMEK KSIĄŻ
SANDOMIERZ
GLIWICE
PIENINY
NIEPOŁOMICE ‒ NOWY WIŚNICZ
DUŻA PETLA BESKIDZKA
RUDY RACIBORSKIE
KOPALNIA SOLI W WIELICZCE
ZAMKI I PAŁACE ŚLĄSKA
GÓRA ŚW. ANNY ‒ OPOLE
SZLAK LITERACKI
SPŁYW KAJAKOWY
KUROZWĘKI – SZYDŁÓW
WINNICA W CHYBIU
SZLAKIEM BROWARNICTWA
JARMARK BOŻONARODZENIOWY
KULIGI LETNIE I ZIMOWE
WIOSNA – ACH TO TY!
ŚLĄSKI SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI
Tarnowskie Góry – Gliwice
Katowice ‒ Nikiszowiec ‒ Giszowiec
Pszczyna – Tychy
BESKID MAŁY: Groń Jana Pawła II
TATRY: Rusinowa Polana
OJCOWSKI PARK NARODOWY 
SŁOWACJA Zamek Orawski
SŁOWACJA Ścieżka Koronami Drzew 
‒ Jaskinia Bielańska
CZECHY Jaskinia Punkevni ‒ Pałac w Lysicach
CZECHY Ołomuniec
NIEMCY Drezno
AUSTRIA Wiedeń

WYCIECZKI WIELODNIOWE

WROCŁAW
WARSZAWA
PODLASIE Kruszyniany – Supraśl – Tykocin
ROZTOCZE I ZAMOŚĆ Zamość – Lublin – Krasnobród
TRÓJMIASTO Gdańsk – Sopot – Gdynia
ZAKOPANE I TATRY
PIENINY
KRAKÓW I OJCÓW
MAZOWSZE Żelazowa Wola – Opinogóra – Sanniki
MAZURY Krutyń – Święta Lipka – Mikołajki
PEREŁKI DOLNEGO ŚLĄSKA 
Kamieniec Ząbkowicki – Zamek Książ
KARKONOSZE
BIESZCZADY Sanok – Wielka Pętla Bieszczadzka
BESKIDY
SZLAK WINA I MIODU Zielona Góra – Cigacice – Mozów
SZLAK PIASTOWSKI Gniezno – Ostrów Lednicki – Poznań
WARMIA Olsztyn – Lidzbark Warmiński – Gietrzwałd
SZLAK ZAMKÓW KRZYŻACKICH 
Golub – Dobrzyń – Gniew – Malbork
AUSTRIA Wiedeń – Morawy
AUSTRIA Salzburg i Jeziora Alpejskie
BIAŁORUŚ Grodno – Nowogródek – Brześć
CZECHY Morawy szlakiem winnym
CZECHY Praga – Karlowe Wary
CZECHY
Czeskie Zamki: Telč – Czervena Lhota – Orlik nad
Wełtawą – Zvikov – Hluboka – Czeski Krumlov
CZARNOGÓRA I CHORWACJA 
Ulcinj – Stary Bar – Kotor – Budwa – Dubrownik
CHORWACJA Krka – Split – Trogir – Zagrzeb
DANIA I SZWECJA 
Kopenhaga – Helsingor – Helsinborg – Malmo
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Zakopane - miasto, które od lat przyciąga 
turystów folklorem, historią, zabytkami, 
a przede wszystkim malowniczymi wi-
dokami tatrzańskich grani. Miasto leżące  
u stóp Tatr jest najważniejszą miejscowo-
ścią Podhala i jedną z największych atrakcji 
turystycznych południowej Polski. Miasto 
co roku gości turystów zwabionych góral-
ską muzyką, oryginalną kuchnią i licznymi 
wydarzeniami kulturalnymi. 

Piękna pogoda za oknem zachęca do spędza-
nia czasu na świeżym powietrzu. Jedną z jego 
form jest urządzenie pikniku, który jest dosko-
nałą okazją do zacieśnienia więzów pomiędzy 
bliskimi, przyjaciółmi, czy też współpracowni-
kami. To także możliwość poznania nowych 
osób. Nieodłącznym elementem pikniku jest 
możliwość spożywania posiłku na łonie natu-
ry. Podczas pikniku warto także zadbać o do-
datkowe atrakcje (gry i zabawy), szczególnie 
gdy w pikniku biorą udział dzieci. 

Przejazd do Zakopanego. Zwiedzanie: Willa „Atma” - willa w 
stylu zakopiańskim z pocz. XX w. W latach 30. mieszkał w niej 
kompozytor o światowej sławie – Karol Szymanowski. W mu-
zeum można zapoznać się z biografią Szymanowskiego, jego 
utworami oraz zobaczyć charakterystyczne elementy stylu 
zakopiańskiego; Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
– zwiedzanie najstarszej świątyni Zakopanego, wybudowa-
nej przez ks. Stolarczyka – pierwszego proboszcza parafii w 
Zakopanem. Kościół powstał na pocz. XIX w., jako budowla 
drewniana o konstrukcji zrębowej. We wnętrzu kościoła znaj-

Piknik Rodzinny – to dobry sposób na wspólny wypoczy-
nek i możliwość pobycia z rodziną. Piknik Firmowy nato-
miast stanowi połączenie relaksu na świeżym powietrzu z za-
bawą i możliwością integracji pracowników firmy. Tego typu 
spotkanie może również zostać wykorzystane jako pomysł 
na event, w którym udział wezmą pracownicy przedsiębior-
stwa lub kluczowi kontrahenci. Przygotowanie tego typu im-
prez na dużą skalę może być skomplikowane. Podczas orga-
nizacji należy pamiętać o wielu aspektach, w szczególności 
umiejętnie ułożyć harmonogram całego dnia, który zapewni 

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. 

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-

duje się kilka ciekawych dzieł  dziewiętnastowiecznej sztuki 
ludowej. Cmentarz na Pęksowym Brzyzku z kaplicą Gąsieni-
ców – wizyta w najstarszej nekropolii miasta, która była jest 
miejscem spoczynku osób zasłużonych dla Tatr i Zakopane-
go. Wiele nagrobków znajdujących się na cmentarzu zostało 
wykonanych przez miejscowych artystów. Czas wolny na 
Krupówkach na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym 
zakresie. Przejazd na Baseny Termalne w Chochołowie naj-
większe baseny termalne na Podhalu z wodami mineralnymi. 
Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych .

ALTERNATYWNIE: Termy Bania w Białce Tatrzańskiej, Termy 
Bukovina w Bukowinie Tatrzańskiej, Baseny termalne w Sza-
flarach.

doskonałą zabawę, a wyeliminuje nudę. Duże znaczenie ma 
także miejsce, w którym zostanie zorganizowane spotkanie, 
ważne, aby umożliwiało ono realizację programu. Każdy pik-
nik oczywiście kojarzy się przede wszystkim z możliwością 
spożywania posiłku na wolnym powietrzu, dlatego warto 
zapewnić odpowiednie menu piknikowe oraz pomieszcze-
nia umożliwiające kontynuację imprezy w przypadku złej 
pogody. Zatem zapraszamy do organizacji z nami pikników: 
rodzinnych, firmowych, a także imprez plenerowych. Zapew-
niamy kompleksową obsługę.

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. 77 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os. 

CENA ZAWIERA: 
◦ transport 
◦ organizacja pikniku
◦ menu
◦ atrakcje

ZAKOPANE + BASENY TERMALNE

PIKNIK

od 77 zł

od 134 zł/os.

od 69 zł

od 111 zł

WARSZAWA od 98 zł
od 88 zł

od 142 zł
pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 

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.

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 
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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-

– 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 

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.  

Wrocław to średniowieczne miasto nad Odrą, 
stolica Dolnego Śląska. Plasuje się w pierwszej 
dziesiątce miast europejskich pod względem 
ilości występujących mostów. Najstarszą czę-
ścią miasta jest Ostrów Tumski. Pomimo wielu 
zniszczeń podczas wojen, Wrocław zachował 
mnogość zabytków zaliczanych do klasy świa-
towej. Niektóre z nich zostały wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dzisiaj sym-
bolem miasta są krasnale. To wielokulturowe 
miasto oferuje wiele atrakcji, gdzie każdy znaj-
dzie coś dla siebie. 

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. 

Przejazd do Wrocławia. Zwiedzanie Zoo z Afrykarium – naj-
starszego ogrodu zoologicznego na terenie Polski, który na-
leży do jednego z najczęściej odwiedzanych w Europie. Od 
kilku lat największą atrakcją zoo jest Afrykarium, przedsta-
wiające wodne życie Czarnego Kontynentu. W skład ekosys-
temów wchodzą m.in. Morze Czerwone, Afryka Wschodnia, 
Wybrzeże Szkieletów oraz Dżungla nad rzeką Kongo. Prze-
jazd na Ostrów Tumski najstarszą i najbardziej zabytkową 
część Wrocławia oraz dawny gród pierwszych Piastów. Spa-
cer po Ostrowie Tumskim ze starą zabudową: Archikatedra 

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 – najcenniejsze ekspona-
ty pochodzące z pierwotnego wyposażenia, portretami mo-

plac św. Marii Magdaleny z pomnikiem Piotra Skargi, dom 
Wita Stwosza, Pałac Stadnickich – zabytkowy pałac miejski. 
Metą spaceru będzie Rynek Główny z Kościołem Mariackim. 
Dla chętnych zwiedzanie Kościoła Mariackiego z ołtarzem 
Zaśnięcia 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. 

św. Jan Chrzciciela, uchodząca za pierwszą gotycką świątynię 
na ziemiach polskich; Most Tumski, jeden z wielu mostów 
Wrocławia, który niegdyś łączył Ostrów Tumski z wyspą 
Piasek. Przejście na wrocławski Rynek spacer po jednym z 
największych rynków średniowiecznych Europy. Zabudowę 
rynku stanowią budowle z różnych epok, gdzie centralne 
miejsce zajmują dwa największe w Polsce ratusze. Ponadto 
zobaczymy m.in. plac solny z XIII w.; gotycki kościół św. Elżbie-
ty z mauzoleum Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego i 
Armii Krajowej; średniowieczne kamienice Jaś i Małgosia, po-

łączone arkadą, będące niegdyś częścią domów altarystów 
kościoła p.w. św. Elżbiety. Czas wolny na rynku. Przerwa na 
odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Powrót 
na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 
Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

narchów, obrazami mistrzów włoskich i holenderskich oraz 
renesansowymi meblami. Przejście do Katedry Królewskiej, 
w której jako pierwszy koronował się Wł. Łokietek. Odtąd 
w Katedrze miały miejsce najważniejsze ceremonie państwo-
we. Katedra 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 zoba-
czymy najważniejsze budowle Krakowa: kościół św. Wojcie-
cha, w którym wg legendy kazania miał głosić św. Wojciech, 

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. 55 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. 

KRAKÓW

ŁÓDŹ

WROCŁAW

od 54 zł

od 77 zł

od 77 zł

od 49 zł

od 69 zł

od 69 zł

od 76 zł

od 111 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 

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

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. 

GLIWICE
Rejs po Kanale Gliwickim 

od 46 zł
od 42 zł

od 63 zł

SANDOMIERZ
Śladami Ojca Mateusza

ZAMEK KSIĄŻ – PALMIARNIA 

od 90 zł

od 84 zł

od 80 zł

od 78 zł

od 129 zł

od 124 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 

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.  

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!
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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. 

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. 

NIEPOŁOMICE – NOWY WIŚNICZ od 60 zł
od 51 zł

od 85 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

PIENINY
Zamek w Niedzicy 
Rejs po Jeziorze Czorsztyńskim 

od 74 zł
od 66 zł

od 106 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

DUŻA PĘTLA BESKIDZKA od 55 zł
od 49 zł

od 77 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

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.

– 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 

7www.indexpolska.com.pl WYCIECZKI JEDNODNIOWE



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. 

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. 

KOPALNIA SOLI W WIELICZCE od 55 zł
od 49 zł

od 76 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

RUDY RACIBORSKIE 
Arboretum Bramy Morawskiej od 49 zł

od 45 zł

od 68 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

ZAMKI I PAŁACE ŚLĄSKA od 58 zł
od 52 zł

od 82 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

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. 

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 
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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 

Przejazd do Toszka. To niewielka, historyczna miejsco-
wość w województwie śląskim. Zamek - najważniejszy 
i najcenniejszy zabytek w mieście, łączy w sobie elementy 
gotyku i baroku. Do dnia dzisiejszego nie zachował się 
w całości, a jedynie jego fragmenty. Częściowo jest on 
udostępniony do zwiedzania, np. wieża zamkowa stano-
wi wspaniały punkt widokowy. Kościół św. Katarzyny to 
perełka architektury barokowej, stoi pomiędzy Rynkiem 
a zamkiem. Rynek w Toszku - główny plac miasta z cieka-
wym Ratuszem z 1836 roku, stanowi element historycz-

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.

wa, biegnie środkiem lasu i cały czas meandruje niczym 
Amozonka, stąd potoczna nazwa  „opolskiej amazonki”. 
Spływ kończy się na przystani Amazonka, wyposażoną 
w zaplecze sanitarno- gastronomiczne z grillem, miej-
scem na ognisko, boiskiem do siatkówki, piłki plażowej 
i nożnej. Po spływie kajakowym biesiada przy ognisku 
lub przy grillu. 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. 

nego układu urbanistycznego, wraz z otaczającą zabudo-
wą z XIX i XX wieku. 

Przejazd do miejscowości Zawadzkie. Krótkie szkolenie 
kajakowe

Spływ kajakowy na trasie Zawadzkie – Przystań Amazon-
ka (trasa 12 km, czas trwania: ok. 3,5 godziny)
Na tym odcinku rzeki Mała Panew jest bardzo przyjemna, 
a przede wszystkim łatwa technicznie. Trasa jest widoko-

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. 

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/os.
◦ biesiada przy ognisku z menu – od 35 zł/os. wzwyż 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os. 

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-

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. 

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-

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. 

SZLAK LITERACKI
Nagłowice – Oblęgorek

od 68 zł
od 61 zł

od 97 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

GÓRA ŚW. ANNY – OPOLE od 54 zł
od 48 zł

od 75 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

SPŁYW KAJAKOWY od 84 zł
od 80 zł

od 98 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

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. 

Mała Panew to rzeka przepływająca przez 
województwo śląskie i opolskie. Jej cechą 
charakterystyczną jest meandrujący bieg 
wśród lasów, pól i nizinnych łąk oraz piasz-
czyste dno. Liczne naturalne przeszkody na 
szlaku sprawiają, że trasa nie jest monoton-
na, a jednocześnie nie stwarza zagrożenia 
dla kajakarzy. Spływ kajakowy Małą Panwią 
to doskonały wybór na kajakarstwo rekre-
acyjne i rodzinne! Zaawansowani mogą 
spróbować swoich sił w bardziej wymaga-
jących trasach. 

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. 
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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-

Przejazd do miejscowości Wieprz. Zwiedzanie Browaru 
Pinta – mały, rzemieślniczy browar, w którym piwa ni-
szowe warzone są z ponad stu różnych odmian słodów, 
chmielu, drożdży i bakterii. Zwiedzanie obejmuje trzy 
wydziały produkcyjne browaru: warzelnia, fermentownia 
i hala rozlewu. Przejazd do Żywca. Zwiedzanie Muzeum 
Browaru Żywiec – będącym jednym z obiektów Szlaku 
Zabytków Techniki. Podczas zwiedzania można poznać 
kolejne okresy rozwoju browaru i marki Żywiec aż po 
współczesność. Sam Browar Żywiec jest gigantem w prze-

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.

mysłowej produkcji piwa w województwie śląskim. Spa-
cer po mieście: Zespół pałacowo-parkowy Habsburgów 
z ciekawymi okazami drzew, Domek Chiński, dziedziniec 
Pałacu Habsburgów i Starego Zamku – to perełka Żywca, 
która przyciąga coraz większą liczbę turystów, to również 
doskonałe miejsce na wypoczynek. Przerwa na odpoczy-
nek i posiłek – płatny we własnym zakresie. 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. 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. 40 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide – 8 zł/os. 

WINNICA W CHYBIU
Ogrody Kapias

od 51 zł
od 46 zł

od 71 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

KUROZWĘKI – SZYDŁÓW od 77 zł
od 62 zł

od 101 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

SZLAKIEM BROWARNICTWA od 52 zł
od 47 zł

od 71 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

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. 

Tradycje warzenia piwa na Śląsku sięgają 
wczesnego średniowiecza, wtedy prawie 
każdy mieszczanin miał prawo warzenia 
piwa. W dzisiejszych czasach zajmują się 
tym specjalne zakłady browarnicze, wśród 
których wykreowano kilka marek piw prze-
mysłowych, ale  istnieją także niewielkie 
browary niszowe, produkujące ten  złocisty 
napój według unikalnych receptur. 

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
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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...

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. 

KULIGI LETNIE I ZIMOWE od 51 zł
od 46 zł

od 71 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY
Wrocław

od 78 zł
od 69 zł

od 110 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

WIOSNA – ACH TO TY! 
Jura Krakowsko - Częstochowska

od 47 zł
od 43 zł

od 66 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

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. 

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.
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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.

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
Katowice - Nikiszowiec - Giszowiec

od 65 zł
od 55 zł

od 79 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

ŚLĄSK. SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI
Tarnowskie Góry - Gliwice

od 69 zł
od 59 zł

od 88 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

ŚLĄSK. SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI
Pszczyna - Tychy

od 69 zł
od 59 zł

od 89 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

Ostatnia w Polsce, zachowana kopalnia srebra, 
ołowiu i cynku znajduje się w Tarnowskich 
Górach które to już od XVI w. były jednym 
z najważniejszych ośrodków przemysłowych 
tej części Europy. Zabytkowa kopalnia i Sztol-
nia Czarnego Pstrąga to jedyne obiekty z wo-
jewództwa śląskiego, wpisane na prestiżową  
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Od 
dnia 9 lipca 2017 r. dołączyły do grona najważ-
niejszych obiektów na całym świecie.

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. 

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. 
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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.

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.

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.

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.

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

TATRY: Rusinowa Polana
Wycieczka piesza

od 77 zł
od 74 zł

od 111 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

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 

Ojcowski Park Narodowy
Wycieczka piesza

od 52 zł
od 47 zł

od 72 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 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. 

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! 

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-

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. 

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. 
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Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Orawskiego 
Podzamcza. Zwiedzanie Zamku Orawskiego – średniowiecz-
nej twierdzy górującej nad Orawą. W XV w. zamkiem władał 
polski „hrabia Liptowa i Orawy” - Piotr Komorowski. W XIX w. 
zamek pełnił rolę cieżkiego więzenia, gdzie karę odbywało 
wielu zbójników tatrzańskich. Dzisiaj zamek pełni rolę mu-
zeum i pamiątki narodowej. Czas wolny na odpoczynek i po-
siłek – płatny we własnym zakresie. Przejazd do Twardoszy-
na. Zwiedzanie drewnianego Kościoła Wszystkich Świętych 
(zabytek UNESCO) z XV w. Kościół został zbudowany w stylu 

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 

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

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 

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. 
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SŁOWACJA
Zamek Orawski – rejs statkiem po Jez. Orawskim 

od 70 zł
od 63 zł

od 101 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

SŁOWACJA
Ścieżka Koronami Drzew – Jaskinia Bielańska 

od 77 zł
od 69zł

od 111 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

CZECHY
Jaskinia Punkevni – Pałac w Lysicach

od 90 zł
od 81 zł

od 132 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. 

gotyckim z czerwonego świerka z sobotami. Przejazd do Sla-
nickiej Osady. 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 ludowej. 
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 – płatny we własnym za-
kresie. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

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. 



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. 

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. 

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. 
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CZECHY
Ołomuniec

od 109 zł
od 90 zł

od 155 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

NIEMCY
Drezno

od 155 zł
od 130 zł

od 230 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

AUSTRIA
Wiedeń od 145 zł

od 119 zł

od 215 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

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.

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.

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. 
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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 

od 363 zł
od 346 zł

od 442 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

SANDOMIERZ – KAZIMIERZ DOLNY – PUŁAWY od 398 zł
od 379 zł

od 476 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

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. 
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DZIEŃ I
Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy. Przejazd do Wrocła-
wia. Zwiedzanie Panoramy Racławickiej to monumen-
talne malowidło o długości 114 metrów i wysokości 15 
metrów. Przedstawia zwycięską bitwę Polaków nad Ro-
sjanami pod Racławicami w kwietniu 1794 roku. Podczas 
zwiedzania widzowie mogą słuchać komentarza na temat 
historii obrazu, postaci i wydarzeń. Spacer: Ostrów Tum-
ski – najstarsza i najbardziej zabytkowa część Wrocławia 
z urokliwymi uliczkami wśród zabytkowych kamieniczek 
oraz Katedrą pw. św. Jana Chrzciciela z punktem wido-
kowym na kościelnej wieży. Czas wolny na odpoczynek 
i posiłek we własnym zakresie. Przejście Mostem Tumskim 
na Wyspę Piasek, rejs po Odrze , parostatkiem. Stare Mia-
sto. Spacer: Stare Jatki – dawna kupiecka uliczka, niegdyś 
tętniąca życiem. O dawnych czasach dzisiaj przypomina 
wymowny pomnik „Ku czci zwierząt rzeźnych”. Zabytko-
we kamieniczki, m.in. „Jaś i Małgosia”, które trzymają się za 
ręce, Plac Solny, Rynek z przepiękną bryłą zabytkowego 

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, 
pomnik Fryderyka Chopina, obok którego latem odbywa-
ją się koncerty fortepianowe, Stara Oranżeria z Teatrem 
Królewskim – służyła do przechowywania roślin tropi-
kalnych, Pałac na Wyspie - letnia rezydencja Stanisława 
Augusta przebudowana z dawnej Łazienki Lubomirskie-
go, Podchorążówka zwana inaczej Wielką Oficyną, Pałac 
Myślewickich, Amfiteatr,  budynek Sejmu i Senatu RP.  
Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym 
zakresie. Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, 
które dokumentuje historię powstania. Wystawa poświę-
cona jest dziejom powstania oraz historii i działalności 
Polskiego Państwa Podziemnego. Przejazd na Cmentarz 
Powązkowski - najsłynniejszy cmentarz Warszawy, który 
do dzisiaj jest miejscem pochówku znanych i zasłużonych 

Ratusza. Przejazd do obiektu noclegowego. Obiadokola-
cja, nocleg

DZIEŃ II
Śniadanie, wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie Wrocła-
wia: Hydropolis  to centrum nauki poświęcone wodzie, 
które łączy walory edukacyjne z nowoczesną formą 
wystawienniczą. Odkrywa procesy, w których bierze 
udział woda. To atrakcja dla osób w każdym wieku. Mul-
timedialna opowieść o życiodajnej wodzie jest bogata 
i różnorodna. Przejazd w okolice Parku Szczytnickiego.   
Spacer alejkami obok Multimedialnej Fontanny oraz mo-
numentalnej Hali Stulecia wpisanej na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, Ogród Japoński, w którym każdy 
szczegół odpowiada japońskiej sztuce projektowania 
ogrodów. Czas wolny na odpoczynek i posiłek we wła-
snym zakresie. Ogród Zoologiczny największe w Polsce 
z  bogatą kolekcją zwierząt. Żyje tu 14 tysięcy zwierząt, 
przedstawicieli ponad 1100 gatunków. Afrykarium - to 

Polaków. Obiadokolacja w restauracji na mieście. Przejazd 
do miejsca zakwaterowania na nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Wilanowa. Zwiedzanie Pałacu – 
XVII-wiecznej letniej rezydencji króla Jana III Sobieskiego 
w Wilanowie - zwana początkowo Villa Nuova. W pałacu 
można zwiedzić apartamenty króla i królowej Marii Kazi-
miery. 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 kró-
lewskimi apartamentami oraz Salą Tronową. Czas wolny 
na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. 
Dalsze zwiedzanie: Pomnik Małego Powstańca, Barbakan 
–  wzniesiony na przejściu ze Starego do Nowego Miasta, 
Rynek Starego Miasta – niegdyś główny plac Warszawy, 
Warszawska Syrenka – niezaprzeczalny symbol Warszawy,  
Katedra św. Jana Chrzciciela, Trakt Królewski, Krakowskie 

unikatowe na skalę światową oceanarium, prezentujące 
wyłącznie gatunki zwierząt pochodzących z Czarnego 
Lądu. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczor-
nych. 

Przedmieście – jedna z najbardziej znanych i reprezen-
tacyjnych ulic historycznej części Warszawy, Pałac Prezy-
dencki – jedna z rezydencji prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej; Grób Nieznanego Żołnierza, Pomnik Mikołaja 
Kopernika. Obiadokolacja w restauracji na mieście. Prze-
jazd do miejsca zakwaterowania na nocleg.

DZIEŃ III
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd na Stadion Na-
rodowy z tarasem widokowym. To najnowocześniejsza 
arena wielofunkcyjna w Europie. Spacer bulwarami nad 
Wisłą, miejsce gdzie w centrum miasta można odpocząć. 
Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we własnym 
zakresie. Zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich – 
dokumentuje wielowiekową historię Żydów w Polsce. 
Muzeum ukazuje wkład Żydów w rozwój polskiej kultury, 
nauki i gospodarki. Powrót na miejsce zbiórki w godzi-
nach 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. 80 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 

WROCŁAW od 238 zł
od 227 zł

od 286 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

WARSZAWA od 468 zł
od 451 zł

od 552 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

Wrocław to średniowieczne miasto nad 
Odrą, stolica Dolnego Śląska. Plasuje się 
w pierwszej dziesiątce miast europejskich 
pod względem ilości występujących mo-
stów. Najstarszą częścią miasta jest Ostrów 
Tumski, powstały w X wieku. Pomimo wielu 
zniszczeń podczas wojen, Wrocław zacho-
wał mnogość zabytków zaliczanych do klasy 
światowej. Niektóre z nich zostały wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Dzisiaj symbolem miasta są krasnale, przy-
glądające się skrycie turystom i mieszkań-
com. To wielokulturowe miasto oferuje wiele 
atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. 

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 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  od 549 zł

od 509 zł

od 659 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

ROZTOCZE I ZAMOŚĆ
Zamość – Lublin – Krasnobród

od 416 zł
od 388 zł

od 511 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 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 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 z miejsca zbiórki w godzinach porannych, prze-
jazd do Zakopanego. Wjazd kolejką linowo-terenową 
na Gubałówkę. Na szczycie czas wolny na odpoczynek 
i zakup pamiątek. Spacer grzbietem Gubałówki w stronę 
Polany Szymoszkowej zejście do Zakopanego. Zwiedza-
nie: Cmentarza na Pęksowym Brzyzku, miejsce spoczyn-
ku osób zasłużonych dla Tatr i Zakopanego; Kościół pw. 
Matki Bożej Częstochowskiej – najstarsza świątynia Za-
kopanego. Przejście na Krupówki – słynny zakopiański 
deptak z licznymi karczmami; Przejazd pod Wielką Kro-
kiew - skocznię narciarską, na której co roku odbywają 
się zimowe i letnie zawody Pucharu Świata w skokach 
narciarskich. Kolej linowa wzdłuż skoczni służy zarówno 
zawodnikom, jak i turystom, którzy z platformy widoko-
wej mogą podziwiać panoramę Zakopanego. Przejazd 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 II
Śniadanie. Przejazd na Palenicę Białczańską, skąd rozpo-
czyna się szlak nad Morskie Oko. W drodze do Morskiego 
Oka warto przystanąć przy Wodogrzmotach Mickiewicza, 
upamiętniających sprowadzenie zwłok Adama Mickie-
wicza do Polski. Zwieńczeniem dwugodzinnego spaceru 
Doliną Rybiego Potoku jest Schronisko PTTK Morskie Oko 
– budynek z początku XX, znajdujący się na liście zabytków 
tatrzańskich. Czas wolny na odpoczynek i posiłek we wła-
snym zakresie. Droga powrotna wiedzie tym samym szla-
kiem. Przejazd do Kaplicy na Jaszczurówce - najważniejsze 
dzieło polskiej architektury, wg projektu Witkiewicza, bę-
dąca przykładem stylu zakopiańskiego. Powrót do miejsca 
zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.                                       

 
 
 

DZIEŃ III
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Kir, spacer Doli-
ną Kościeliską, drugą co do wielkości w polskich Tatrach. 
W przeszłości związana była głównie z pasterstwem oraz 
przemysłem hutniczym. Na szlaku miniemy pola paster-
skie, na których latem prowadzony jest wypas owiec, 
możliwość zakupu serków góralskich w bacówce. Celem 
wycieczki jest Hala Ornak,  gdzie na polanie stoi drewnia-
ne schronisko PTTK, wybudowane po II wojnie światowej 
w stylu podhalańskim. Czas wolny na odpoczynek i posi-
łek we własnym zakresie. Droga powrotna prowadzi tym 
samym szlakiem. Przejazd do Chochołowa. Relaks w Ter-
mach Chochołowskich – kompleks basenów z wodami 
bogatymi w siarkę, wapń, potas, sód i magnez. Obiekt 
posiada wiele atrakcji wodnych i saunarium. 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. 60 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. 120 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień 

TRÓJMIASTO
Gdańsk – Sopot – Gdynia od 559 zł

od 529 zł

od 689 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

ZAKOPANE I TATRY od 339 zł
od 325 zł

od 406 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 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. 

Zakopane jest najważniejszą miejscowością 
Podhala i zimową stolicą Polski. Miasto jest 
znane z unikatowej gwary, pięknych tradycji 
góralskich i bogatej historii polskiej kultury, 
co roku gości turystów zwabionych góralską 
muzyką, oryginalną kuchnią i licznymi wyda-
rzeniami kulturalnymi. W jego granicach ad-
ministracyjnych znajduje się znaczna część 
Tatrzańskiego Parku Narodowego z bogatą 
siecią szlaków turystycznych o różnym stop-
niu trudności.



DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Dębna 
Podhalańskiego. Zwiedzanie: Kościółka pw. Michała 
Archanioła – obiekt wpisany na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Przejazd do Niedzicy położonej nad 
Zalewem Czorsztyńskim. Zwiedzanie Zamku Dunajec - 
XIV-wieczna warownia. Na terenie zamku kręcono sceny 
do filmów „Janosik”, „Zemsta”, „Wakacje z duchami”. Czas 
wolny na odpoczynek. Spacer koroną największej zapo-
ry ziemnej w Polsce. Rejs widokowy po Jeziorze Czorsz-
tyńskim z Niedzicy do Czorsztyna. Zwiedzanie zamku 
w Czorsztynie - ruin drugiej warowni, której zadaniem 
było strzeżenie granic polskich. Przejazd do miejsca za-
kwaterowania na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ I
Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. Prze-
jazd do Krakowa. Spacer po Wzgórzu Wawelskim - dawny 
ośrodek władzy książęcej, biskupiej i królewskiej. Zamek 
Królewski z reprezentacyjnymi Komnatami Królewskimi; 
Katedra z Grobami Królewskimi i Dzwonem Zygmunta. 
Czas wolny na odpoczynek i posiłek płatny we własnym 
zakresie. Przejście Traktem Królewskim na Rynek Główny 
- symbol miasta, jeden z najpiękniejszych i największych 
średniowiecznych rynków w Europie, wpisany na Listę 
Unesco. Sukiennice - średniowieczna budowla handlowa, 
do dziś służąca kupcom. Muzeum w Podziemiach Rynku 
to szlak turystyczny poprowadzony w podziemiach, który 
pokazuje średniowieczny Kraków za pomocą XXI-wiecz-
nych środków przekazu. Przejazd do miejsca zakwatero-
wania na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Sromowców Niżnych. Wędrówka 
na Trzy Korony – charakterystyczny szczyt górski w krajo-
brazie Pienin. Trasa wiedzie dnem Wąwozu Szopczańskie-
go, który wznosi się na przełęcz zwaną „Chwała Bogu”. 
W tym miejscu kręcone były sceny do filmu „Potop”. Przej-
ście na platformę szczytową Trzech Koron, skąd można 
podziwiać panoramę Pienin i Tatr, oraz malowniczy prze-
łom Dunajca. Dalsza wędrówka w stronę Góry Zamkowej, 
gdzie stoją ruiny warowni Zamku Pienińskiego oraz grota 
św. Kingi. Zejście do schroniska Trzy Korony, czas wolny na 
odpoczynek i posiłek płatny we własnym zakresie. Powrót 
do autokaru. Przejazd do Sromowców Wyżnych - spływ 
Przełomem Dunajca. Podczas rejsu można podziwiać pięk-
ny krajobraz, a także wysłuchać  ciekawostek z regionu 
i historii opowiadanych przez flisaków. Spływ kończy się 
w Szczawnicy. Spacer do centrum uzdrowiskowej miej-
scowości, okazja do skosztowania miejscowych wód mi-
neralnych. Powrót do ośrodka na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ II
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Krakowa. Spacer na Ka-
zimierz - artystyczna część Krakowa, która znajduje się 
w miejscu dawnej dzielnicy żydowskiej; Ławeczka Kar-
skiego, ul. Szeroka, Plac Nowy, Stara Synagoga. Muzeum 
Fabryka Schindlera. W 45 salach ekspozycyjnych ukazano 
Kraków, jego mieszkańców w okresie II wojny światowej, 
los Żydów krakowskich, tajne państwo oraz historia Oska-
ra Schindlera. Czas wolny na odpoczynek i posiłek płatny 
we własnym zakresie. Przejazd na Rynek Główny, Barba-
kan, Kościół Mariacki – jeden z najważniejszych symboli 
Krakowa. Bazylika Mniejsza Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny będąca perłą sztuki i architektury polskiej, 
odwiedzana przez tłumy turystów z całego świata. Prze-
jazd do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i noc-
leg.

DZIEŃ III
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Jaworek. Spa-
cer Wąwozem Homole o stromych wapiennych ścianach. 
Szlak urozmaicony kładkami i mostkami stanowi jedną 
z najciekawszych przyrodniczo atrakcji Pienin. Na końcu 
wąwozu znajduje się Biblioteka, czyli tzw. Kamienne Księ-
gi – efektowne skałki. Przejście do Szlachtowej, gdzie mie-
ści się Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya przedstawia-
jące kulturę Górali Pienińskich, sztukę artystów ludowych 
oraz historię uzdrowiska. Przejazd do Krościenka nad 
Dunajcem, czas wolny na odpoczynek i posiłek płatny we 
własnym zakresie. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach 
wieczornych.

DZIEŃ IIII
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Pieskowej Ska-
ły. Zwiedzanie ekspozycji w zamku związanej z historią 
Pieskowej Skały. Zamek Pieskowa Skała powstał w cza-
sach Kazimierza Wielkiego jako gotycka strażnica. Dla 
chętnych podejście pod Maczugę Herkulesa. Przejazd do 
Ojcowa, Kaplica na Wodzie. Ruiny Zamku Kazimierzow-
skiego w Ojcowie będącym jedną z warowni na Szlaku 
Orlich Gniazd. Spacer zielonym szlakiem Doliną Prądnika. 
Przerwa na odpoczynek i posiłek we własnym zakresie.  
Zwiedzanie Groty Łokietka z przewodnikiem. Miejsce to 
otacza najsłynniejsza z legend opowiadająca o naszym 
Królu Władysławie Łokietku. Przejście Wąwozem Ciasne 
Skałki do Bramy Krakowskiej i Źródełka Miłości. Powrót 
Doliną Prądnika na parking. 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. 120 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. 180zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień

PIENINY od 349 zł
od 337 zł

od 409 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

KRAKÓW I OJCÓW od 404 zł
od 388 zł

od 470 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 
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Pieniny to pasmo górskie położone w połu-
dniowej Polsce i północnej Słowacji, oddzie-
lone od Tatr Magurą Spiską. Geologicznie są 
częścią długiego, porozdzielanego pasa skał 
wapiennych. Turystów najbardziej przyciąga 
uzdrowiskowy charakter urokliwej Szczaw-
nicy oraz Przełom Dunajca, wijący się dnem 
stromych zboczy, który dzieli Pieniny na trzy 
części: Pieniny Spiskie, Pieniny Środkowe z 
najbardziej charakterystycznym szczytem 
Trzech Koron oraz Małe Pieniny z najwyż-
szym szczytem całych Pienin - Wysoką (1050 
m n.p.m.). 

Kraków to stolica województwa małopol-
skiego będąca jednym z najstarszych miast 
i perełką narodowego dziedzictwa kultury; 
w przeszłości pełnił funkcję stolicy państwa 
i siedziby królów; obecnie to rozległe miasto, 
położone nad królową polskich rzek – Wisłą; 
odwiedzane jest przez licznych turystów z 
całego świata…
Ojcowski Park Narodowy to jeden z 5 par-
ków narodowych znajdujących się na terenie 
województwa małopolskiego i jednocześnie 
najmniejszy park narodowy w kraju. Jego 
główne atrakcji to jaskinie, ruiny zamku oraz 
niezwykłe formacje skalne.



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 od 418 zł

od 397 zł

od 513 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

MAZURY
Krutyń – Święta Lipka – Mikołajki 

od 560 zł
od 534 zł

od 674 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 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 Świdnicy. Mia-
sto o ponad 750-letniej tradycji z średniowiecznym układem 
urbanistycznym Rynku. Najcenniejszy zabytek to Kościół 
Pokoju pw. św. Trójcy, został uznany za Światowe Dziedzic-
two Kultury i znalazł się na Liście UNESCO. Czas wolny na 
odpoczynek i posiłek płatny we własnym zakresie. Przejazd 
do miejscowości Bolków, niewielkiego, historycznego mia-
steczka, które było osadą targową na skrzyżowaniu dróg 
handlowych z Wrocławia i Legnicy do Czech. Bolków zyskał 
sławę dzięki ruinom średniowiecznej warowni, na której 
odbywają się Turnieje Rycerskie. Warto zobaczyć zabytkowy 
rynek z klasycystycznym ratuszem i historyczną zabudową 
z XVIII wieku, fragmenty średniowiecznych murów miejskich 
oraz kościół św. Jadwigi. Przejazd do miejsca zakwaterowania 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Karpacza. Miejscowość atrakcyjna ze 

względu na malownicze położenie u stóp Karkonoszy. Zwie-
dzanie: Świątynia Wang - unikatowy zabytek skandynawskiej 
architektury sakralnej z XII w. Podziemia Karkonoskich Tajem-
nic, gzie można poznać legendy i przekazy, opowiedziane 
przez poszukiwaczy minerałów i zielarzy, oraz tajemnice 
władcy Karkonoszy – Ducha Gór. Wjazd kolejką na Kopę pod 
Śnieżką, przejście do schroniska Śląski Dom. Czas wolny 
na odpoczynek i posiłek płatny we własnym zakresie. Dla 
chętnych wejście na Śnieżkę - najwyższy szczyt Karkonoszy 
i Sudetów, z którego rozciągają się piękne widoki. Symbolem 
Śnieżki jest budynek Obserwatorium Meteorologicznego. 
Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i noc-
leg.

DZIEŃ III
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Jeleniej Góry - 
stolicy Karkonoszy. Do współczesnych czasów zachowało 
się tutaj wiele architektonicznych zabytków: pozostałości 
murów miejskich z bramami, rynek z ratuszem i zabudową 

z XVII wieku, zabytkowe kościoły i cerkiew prawosławna. 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. 150 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień 

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 

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 

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. 

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

PEREŁKI DOLNEGO ŚLĄSKA
Kamieniec Ząbkowicki – Zamek Książ       od 370 zł

od 353 zł

od 439 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

KARKONOSZE od 403 zł
od 386 zł

od 478  zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 
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Karkonosze to najwyższe pasmo Sudetów. 
Granica polsko-czeska przebiega górnym 
grzbietem Karkonoszy. Najwyższym szczy-
tem jest Śnieżka (1602 m n.p.m.).  Dzięki uni-
katowemu krajobrazowi oraz bogactwu flory 
i fauny Karkonosze należą do Światowej Sie-
ci Rezerwatów Biosfery UNESCO.  Najpopu-
larniejsze miejscowości w Karkonoszach to 
Szklarska-Poręba oraz Karpacz 

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!



DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w stronę Pętli 
Beskidzkiej. Obejmuje ona miejscowości Beskidu Śląskie-
go i Żywieckiego. Przyjazd do Ustronia, miejscowości 
uzdrowiskowej z piramidami sanatoryjnymi będącymi 
charakterystycznym  elementem krajobrazu. Okazja do 
skosztowania miejscowych wód mineralnych. Przejazd 
do Wisły zwanej Perłą Beskidów, która jest najpopular-
niejszą miejscowością Beskidu Śląskiego. Zwiedzanie 
Muzeum Beskidzkiego z wystawą dotyczącą historii i et-
nografii regionu. Spacer wiślańskim deptakiem. Przejazd 
pod Skocznię narciarską im. A. Małysza. Czas wolny na od-
poczynek i posiłek we własnym zakresie. Przejazd przez 
Przełęcz Kubalonka na teren Beskidzkiej Trójwsi, która 
obejmuje Istebną, Jaworzynkę i Koniaków. Tu znajduje 
się styk granicy czeskiej, słowackiej i polskiej, stąd pocho-
dzi słynny polski himalaista Jerzy Kukuczka. Zwiedzanie 
Chaty Kawuloka w Istebnej – chałupy góralskiej, która 
gromadzi regionalne instrumenty muzyczne oraz sprzęty 

domowego użytku. Wizyta w Muzeum Koronki w Konia-
kowie, ze zbiorami wyrobów lokalnych koronczarek. Prze-
jazd przez Przełęcz Zwardońską, która stanowi granicę 
między Beskidem Śląskim i Żywieckim; dalej przez wsie 
Beskidu Żywieckiego jak Rajcza z Sanktuarium Matki Bo-
skiej Kazimierzowskiej, Milówkę, z której pochodzą słynni 
Bracia Golcowie do Węgierskiej Górki, gdzie znajduje się 
Schron bojowy Wędrowiec - jeden z pięciu istniejących 
bunkrów zlokalizowanych w okolicy. Zakwaterowanie 
w ośrodku wypoczynkowym, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ II
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Międzybrodzia 
Bialskiego, wsi położonej nad Jeziorem Międzybrodz-
kim. Wody Jeziora Międzybrodzkiego są wykorzystywane 
przez Elektrownię Szczytowo - Pompową do produkcji 
energii. Historię i działanie elektrowni można poznać, 
zwiedzając jej wnętrze. Wjazd kolejką szynową na Żar – 
popularny szczyt, chętnie odwiedzany przez turystów. Na 

szczycie znajduje się zbiornik wodny służący elektrowni 
oraz restauracja. Czas wolny na odpoczynek i posiłek 
płatny we własnym zakresie. Spacer do Międzybrodzia 
Bialskiego. Przejazd do Żywca, miasta związanego ze zna-
nym rodem Habsburgów. Zwiedzanie Muzeum Browaru 
Żywieckiego - wizyta w muzeum pozwala przenieść się 
160 lat wstecz, by poczuć klimat minionej epoki. Spacer 
po Żywcu: dziedziniec Pałacu Habsburgów w Zespole 
Pałacowo-Parkowym, urokliwe alejki parku w stylu an-
gielskim z Domkiem Chińskim, Kościół Narodzenia NMP 
z kaplicą rodową Habsburgów oraz Rynek z ratuszem i ka-
mienną dzwonnicą z XVIII w. Powrót 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. 80 zł/os. 
◦ zestaw słuchawkowy Audio Guide - 6 zł/os./dzień

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-

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 

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.

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

BIESZCZADY
Sanok – Wielka Pętla Bieszczadzka  od 399 zł

od 380 zł

od 486 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

BESKIDY od 212 zł
od 203 zł

od 252 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 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.

Beskidy to grupa pasm górskich na terenie 
Polski, Czech i Słowacji, należących do roz-
ległego łańcucha Karpat. Z uwagi na bogatą 
infrastrukturę turystyczną i komunikacyjną, 
mnogość szlaków oraz wciąż żywe tradycje 
góralskie, największą popularnością cieszą 
się trzy pasma w zachodniej części beskidz-
kiego łańcucha: Beskid Śląski, na którego 
stokach znajdują się źródła Wisły, Beskid Ży-
wiecki z najwyższym szczytem całych Beski-
dów – Babią Górą (1725 mnpm), zwaną Kró-
lową Niepogód oraz Beskid Mały, gdzie swą 
górską przygodę rozpoczął Karol Wojtyła. 



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. 

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       od 391 zł

od 364 zł

od 481 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

SZLAK PIASTOWSKI
Gniezno – Ostrów Lednicki – Poznań  od 419 zł

od 401 zł

od 507  zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 
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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.

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 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 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

od 425 zł
od 396 zł

od 523 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

SZLAK ZAMKÓW KRZYŻACKICH
Golub – Dobrzyń – Gniew – Malbork

od 411 zł
od 383 zł

od 509 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 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. 

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-



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 pielgrzymkowego 
i kultu maryjnego w Austrii. Celem pielgrzymów jest niewiel-
ka drewniana figurka Madonny z Dzieciątkiem, zwana „Ma-
gna Mater Austria”. Czas wolny na wizytę w bazylice. Przejazd 
w region Salzkammergut - piękne pojezierze pośród wa-
piennych gór, pełne uroczych, starych miasteczek. Przejazd 
do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd do Salzburga. W czasie spaceru po sta-
rym mieście zobaczymy ogród i pałac biskupi Mirabell, naj-
starszą i jedną z najpiękniejszych ulic miasta - Getreidegasse, 
dom oraz pomnik Mozarta, Residentzplatz. Czas wolny na 
odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Z rozko-
szy kulinarnych szczególnie polecamy miejscowy Salzburger 
Nockerl - słynny suflet na słodko. Następnie udamy się do gó-
rującej nad miastem twierdzy Hohensalzburg. Proponujemy 

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 

wejście lub wjazd kolejką na wzgórze z przepiękną panora-
mą Alp oraz zwiedzanie twierdzy. Przejazd do miejsca zakwa-
terowania na obiadokolację 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 przepięknym 
ołtarzem skrzydłowym. To piękne miasto zawdzięcza swoją 
sławę św. Wolfgangowi - biskupowi Regensburga, który w X 
w. przybył w te strony.  Przejazd do Hallstatt, uroczego mia-
steczka wpisanego na listę UNESCO. Przejazd do Bad Ischl 
- ulubionej miejscowości wypoczynkowej Franciszka Józefa. 
Zwiedzanie Kaiservilli - letniej rezydencji cesarza Franciszka 
Józefa. Czas wolny na odpoczynek i posiłek – płatny we wła-
snym zakresie. Przejazd do miejsca zakwaterowania na obia-
dokolację i nocleg. 

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. 

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

od 499 zł
od 469 zł

od 629 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

AUSTRIA
Salzburg i Jeziora Alpejskie  od 989 zł

od 939 zł

od 1099 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 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 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 we wczesnych godzinach rannych. Przejazd do 
miejscowości Kromeriż – jedno z najpiękniejszych miast 
Czech – rynek, kompleks pałacowo – ogrodowy z Pała-
cem biskupim i piwnicami winnymi. Przejazd na Moraw-
ski Kras – najwspanialszy region krasowy w środkowej 
Europie. Na całym terenie znajduje się więcej niż 1100 ja-
skiń, z których cztery udostępnione są dla zwiedzających. 
Zwiedzanie jednej z nich. Spacer lub wjazd kolejką nad 
przepaść Macocha. Przejazd do Brna na zamek Spilberk, 
górującą nad miastem twierdzę ze słynnymi kazamatami 
(najcięższym cesarskim więzieniem. Spacer Starym Mia-
stem. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd na Morawy, gdzie zobaczymy prze-
piękne pałace rodu Lichtensteinów w Lednicach i Valti-
cach wpisanych na listę UNESCO. Zwiedzanie zaczniemy 

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-

od olśniewającej letniej rezydencji Lichtensteinów w w 
Valticach. Następnie udamy się do Lednic z imponującym 
pałacem i parkiem, na terenie którego zobaczymy naj-
większy na świecie (poza krajami muzułmańskimi) mina-
ret. Zainteresowanym proponujemy możliwość zwiedza-
nia winnych piwnic pałacowych i degustacji morawskich 
win. Przejazd do Mikulova, będącego klejnotem połu-
dniowych Moraw. Spacer wąskimi brukowanymi uliczka-
mi na Święte Wzgórze z  przepiękną panoramą Mikulova 
i morawskich winnic. Czas wolny. Przejazd do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ III
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Vranova nad 
rzeką Dyją – zwiedzanie Zamku, który jest jedną z najcie-
kawszych świeckich budowli barokowych Europy Środko-
wej. Rejs po Zalewie Dyji do miejscowości Bitov. (możli-
wość zamówienia degustacji wina na statku) Przejazd do 
miejscowości Jaromierzyce nad Rokitną gdzie znajduje 

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. 

się, jeden z najcenniejszych barokowych kompleksów pa-
łacowych w Europie środkowej. W drodze powrotnej po-
stój w Ołomuńcu – spacer po mieście, Rynek z Ratuszem i 
zegarem wnękowym. Czas wolny. Powrót do kraju w póź-
nych godzinach wieczornych.

DODATKOWE PROPOZYCJE:
wieczór z degustacją wina morawskiego, ciepłego i 
zimnego bufetu, zabawy przy muzyce (zespół muzyczny 
lub DJ). 

rejs kanałem Baty – trasa Kanałem Baty (Baťův kanál), łą-
czy miasto Kroměříž z Hodonínem. Malownicze krajobra-
zy, piękne zamki, miasta i rezerwaty przyrody. Po drodze 
możemy zatrzymać się w piwniczkach winnych i spróbo-
wać wyśmienitego morawskiego wina, a także zwiedzić 
zabytkowe miasta Uherské Hradiště i Kromeriż. 

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: 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.) - 4 00 CZK/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 1200 CZK/os.

BIAŁORUŚ
Grodno – Nowogródek – Brześć

od 679 zł
od 629 zł

od 839 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

CZECHY
Morawy szlakiem winnym  

od 419 zł
od 389 zł

od 499 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 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 podzielone 
winnicami, kolorowe wsie i miasteczka wciąż 
pełne żywych tradycji, rozbrzmiewające tra-
dycyjna muzyka wygrywana na cymbałach 
i skrzypcach, skupiska wyszukanych archi-
tektonicznie, piwniczek winnych, bielonych 
i ozdobionych kolorowym ornamentem, 
skrywających głęboko w ziemi płynne skar-
by – oto Południowe Morawy. Wino to nie tyl-
ko smak, aromat, to także kultura wokół nie-
go, a przede wszystkim przygoda, przyjaźnie, 
wspólne przeżycia i integracja.



DZIEŃ I
Wyjazd we wczesnych godzinach rannych, przejazd do 
Pragi. Zwiedzanie rozpoczniemy od Starego Miasta. 
Przejdziemy od bramy Prochowej obok perły praskiej 
secesji – Domu Miejskiego, Traktem Królewskim, aż na 
rynek Starego Miasta. Na rynku zobaczymy charaktery-
styczny zabytek czeskiej Pragi – zegar Orloj, ratusz, ko-
ściół św. Mikołaja, pałac Golz-Kińskych, gotycki kościół 
Marii Panny oraz pomnik Jana Husa. Następnie Dzielnica 
żydowska ze starym cmentarzem, ratuszem, synagogami. 
Kontynuując zwiedzanie przejdziemy obok Teatru Stano-
wego i Karolinum – najstarszego kolegium uniwersytec-
kiego w Europie Środkowej. Zwiedzanie zakończymy na 
Nowym Mieście na Placu Wacława – handlowym, admi-
nistracyjnym i towarzyskim centrum miasta. Zobaczymy 
gmach Muzeum Narodowego oraz pomnik św. Wacława. 
Po zwiedzaniu proponujemy czas wolny na tętniącym ży-
ciem Placu Wacława pełnym sklepików, restauracji, barów 
i klubów. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do miasta Telč 
(UNESCO). Zwiedzanie jednego z najpiękniejszych miast 
Czech, nazywanego również Morawską Wenecją, bę-
dącego prawdziwą perłą regionu Południowe Morawy. 
Obejrzymy wnętrza renesansowego zamku w Telču oraz 
bajkowego zamku na wodzie Czervena Lhota. Przejazd 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ II
Śniadanie, przejazd do zamku Orlik nad Wełtawą. Zwie-
dzanie obejmuje rodowe muzeum, poświęcone Karolowi 
I Schwarzenbergowi i wojnom napoleońskim. Zabytko-
we wnętrza z cennym wyposażeniem z epoki (m.in. salę 
rycerską, empirowe salony, biblioteki, salę myśliwską, 
kaplicę) oraz kolekcję dzieł sztuki. Dzień zakończy rejs po 
zalewie Orlickim do ruin Zamku Zvikov – siedziby pierw-
szych czeskich królów. Przejazd do hotelu na obiadoko-
lację i nocleg.

DZIEŃ II
Po śniadaniu przejazd do Karlowych Warów, najwięk-
szego czeskiego uzdrowiska. Znajduje się tu 79 gorących 
źródeł, z których bije woda mineralna o właściwościach 
leczniczych i temperaturze między 41 a 73 °C. Zobaczy-
my słynne kolumnady – pijalnie wód uzdrowiskowych, 
eleganckie hotele, secesyjne kamienice, domy zdrojowe 
oraz 12-metrowy gejzer, tzw. Zdrój (Vřídlo). Po spacerze 
promenadą degustacja leczniczych wód i czas wolny. Na-
stępnie wjazd kolejką na Wieżę Diana, skąd widać piękną 
panoramę miasta i okolic. Dla chętnych wizyta w Muzeum 
Becherovki i degustacja znanego na całym świecie likieru 
ziołowego lub kąpiel w łaźniach termalnych. Przejazd do 
hotelu na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ III
Po śniadaniu udamy się na dalsze zwiedzanie Pragi. 
Hradczany – królewskie wzgórze – zobaczymy klasztor na 
Strahowie, Sanktuarium Loretańskie, uroczystą odprawę 

DZIEŃ III
Śniadanie, przejazd do miasta Hluboka nad Wełtawą. 
Zwiedzanie urządzonych z przepychem wnętrz neogo-
tyckiego pałacu – siedziby rodu Schwarzenbergów. Ten 
pierwotnie gotycki zamek, a dziś monumentalny, ro-
mantyczny pałac wraz z rozległym parkiem angielskim, 
uchodzi za najpiękniejszą czeską siedzibę rodową. Na 
zakończenie przejazd do Czeskiego Krumlova. Oczaru-
je nas zamek wybudowany majestatycznie na skale, nad 
doliną rzeki Wełtawy, a poniżej niego, stare miasto. Spacer 
historycznym centrum o niepowtarzalnym średniowiecz-
nym charakterze rozwieje wszelkie wątpliwości, dlaczego 
Czeski Krumlov został wpisany na listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO i jest uważany za najpiękniejsze średnio-
wieczne miasteczko Europy.
Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

DODATKOWE PROPOZYCJE:
obiad z piwem z lokalnego browaru,

warty przed Pałacem Prezydenta, katedrę św. Wita z Kapli-
cą św. Wacława i Kryptą Królewska oraz Zamek Królewski. 
Przejdziemy Złotą Uliczką do wieży Daliborka i dalej na 
Małą Stranę, u stóp Zamku na Hradczanach, z pięknym 
rynkiem i kościołem św. Mikołaja. Zobaczymy tu najcie-
kawsze miejsca do których z pewnością zaliczyć można: 
ścianę z graffiti inspirowanymi Johnem Lennonem oraz 
fragmentami piosenek Beatlesów, Wyspę Kampa, Praską 
„Wenecję” – przeciętą przez Čertovkę – ślepy kanał rzeki 
Wełtawy. Przespacerujemy się przez Most Karola – naj-
słynniejszy i najstarszy most na Wełtawie. Zwiedzanie 
zakończymy przy Klementinum, czyli dawnym jezuickim 
klasztorze i uniwersytecie. Na zakończenie proponujemy 
rejs po Wełtawie. W godzinach popołudniowych wyjazd 
w drogę powrotną. Powrót do kraju w późnych godzi-
nach wieczornych.

zwiedzanie browaru z degustacją piwa,
spływ kajakiem lub tratwą.

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: 2 noclegi w pokojach 2,3 osobowych
◦ 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 miasta, zest. słuch. lub system 
     nagłaśniający, opłata klimatyczna i administracyjna) 250 CZK/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 1200 CZK/os.

CZECHY
Praga – Karlowe Wary od 459 zł

od 429 zł

od 579 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

CZECHY
Czeskie Zamki: Telč – Czervena Lhota – Orlik nad 
Wełtawą – Zvikov – Hluboka – Czeski Krumlov.  

od 549 zł
od 519 zł

od 669 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

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. 

Wspaniałe niezdobyte twierdze, tajemni-
cze zamki i wille w wielkich parkach – oto 
miejsca, gdzie króluje przeszłość. Zwiedza-
nie tych atrakcji urozmaicają przewodnicy 
w strojach z epoki, dawna muzyka i tańce, 
pokazy szermierki i sokolnicy, a czasem tak-
że duchy! 
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DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach południowych. Przejazd przez Czechy, 
Austrię, Słowenię, Chorwację. Podczas przejazdu planowane 
są krótkie postoje.

DZIEŃ II
Planowany przyjazd do Czarnogóry w godzinach południo-
wych. Odpoczynek po podróży i plażowanie, zakwaterowa-
nie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ III
Po śniadaniu ruszamy autokarem do Ulcinja – orientalne-
go miasta położonego na samym południu Czarnogóry, 
zamieszkałego w większości przez ludność muzułmańską. 
Przejdziemy po starym mieście, malowniczo położonym na 
półwyspie. W trakcie zwiedzania zobaczymy m. in. cytadelę, 
wieżę obronną Blaśica, turecką fontannę, pałace z czasów 
weneckich (obecnie przekształcone w hotele), meczet Paśina. 
Następnie pojedziemy do miasteczka Stary Bar położonego 
u podnóża gór Rumia. Po drodze zatrzymamy się pod Starą 
Masliną, najstarszym drzewem oliwkowym na Bałkanach. 
W Starym Barze przejdziemy pod główną bramę miasteczka 
tzw. „Złotą uliczką”, a później do ruin twierdzy. Tam poznamy 
historię Baru, od starożytności do czasów współczesnych. 
W regionalnych sklepikach, będzie możliwość zakupu oliwy 

i spróbowania wyrobów regionalnych.
Po południu wracamy do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ IV
Po śniadaniu wycieczka do perełek czarnogórskiego wy-
brzeża. Przejedziemy Riwierą Barską i Budwiańską do Boki 
Kotorskiej – jednej z najpiękniejszych zatok na świecie. 
Pierwszy punkt programu to miasto Kotor – wpisane na li-
stę UNESCO. Ruszamy spacerem przez stare miasto otoczo-
ne murami obronnymi i zwiedzamy najważniejsze zabytki : 
twierdza św. Jana na Samotnym Wzgórzu, prawosławne i ka-
tolickie świątynie, gotycki Pałac Drago, Pałac Rady Miejskiej. 
Po zwiedzaniu rejs statkiem na Wyspę Matki Boskiej na Skale 
(Gospa od Škrpjela) z zabytkowym kościołkiem i muzeum 
morskim. Dalej ruszamy do jednego z najstarszych miast 
wybrzeża czarnogórskiego, a zarazem największego kurortu 
– Budwy. Zobaczymy urokliwe uliczki kamiennej starówki, 
kościół św. Jana, Kościół Santa Marija in Punta Cerkiew św. 
Trójcy, mury obronne. W drodze powrotnej krótki postój na 
pamiątkowe zdjęcie nad Wyspą Św. Stefana. Przejazd do ho-
telu na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ V
Śniadanie, odpoczynek, plażowanie lub fakultatywnie wy-

cieczka do Albanii lub nad Jezioro Szkoderskie, rafting na 
rzece Tara Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ VI
Po śniadaniu wykwaterowanie i krótki czas na odpoczynek 
plażowanie. W godzinach przedpołudniowych wyjeżdżamy 
w kierunku Chorwacji. Po drodze zatrzymamy się w Du-
browniku – mieście określanym „Perłą Adriatyku”, wpisanym 
na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Zwie-
dzanie starówki i najciekawszych zabytków Dubrownika 
m.in.: Brama Pile, Pałac Rektorów, wnętrza Katedry, najstarsza 
w Europie apteka mieszczącą się w Klasztorze Franciszka-
nów. Dla chętnych spacer po wspaniałych murach miejskich 
okalających miasto lub wjazd kolejką na wzgórze z którego 
można podziwiać spektakularny widok na cały Dubrownik 
i okolicę. Na zakończenie czas na drobne zakupy oraz posiłek 
we własnym zakresie na legendarnym deptaku Dubrovnika 
– Stradunie.
W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną.

DZIEŃ VII
Planowany przyjazd w godzinach popołudniowych.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 4 noclegi, w pokojach 2,3-os
◦ 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.) -35 EUR/os.
  ◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 45 EUR/os
◦ Jezioro Szkoderskie – ok. 20 EUR/os.
◦ Albania (Szkodra + Kruja) – ok. 35 EUR/os.
◦ rafting na rzece Tara – ok. 34 EUR/os.
◦ zwiedzanie winnic wraz z degustacją – ok. 35 EUR/os.

Czarnogóra to malutki kraj, gdzie dogadasz 
się po naszemu, z jedynym ciepłym w Eu-
ropie fiordem, Kotorem, nie ustępującym 
w niczym Dubrownikowi, bez miliona tury-
stów, camperów, dudniących dyskotek, za 
to z krętymi górskimi drogami stworzonymi 
dla motocykli, winami i ludźmi, którzy są 
nam bliscy jak bracia.
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CZARNOGÓRA I CHORWACJA
Ulcinj – Stary Bar – Kotor – Budwa – Dubrownik

od 1059 zł
od 979 zł

od 1329 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 



DZIEŃ I
Wyjazd w kierunku granicy polsko-niemieckiej w godzi-
nach popołudniowych.

DZIEŃ II
Przyjazd do portu w Rostocku we wczesnych godzinach 
porannych. Przeprawa morska do duńskiego portu Ged-
ser na wyspie Falster (rejs trwa ok. 2 godzin), przejazd 
autokarem do Kopenhagi. Zwiedzanie miasta gdzie zo-
baczymy m.in.: syrenkę kopenhaską – najbardziej znany 
symbol miasta, uroczystą odprawę warty Gwardii Królew-
skiej, barokowy pałac Amalienborg – oficjalną rezydencję 
duńskiej rodziny królewskiej, pomnik Króla Fryderyka V, 
fontannę Gefion – największą i najpiękniejszą fontannę 
Kopenhagi, Ogród Botaniczny, osiemnastowieczną dziel-
nicę portową Nyhaven, Zamek Christiansborg – siedzibę 
duńskiego parlamentu, budynek Borsen – starą giełdę 
kopenhaską, Ratusz Miejski. Spacer deptakiem Stroget – 
najdłuższą promenadą handlową północnej Europy. Prze-
jazd do hotelu na nocleg.

DZIEŃ III
Po śniadaniu, przejazd wybrzeżem do duńskiego miasta 
Helsingor. Zwiedzanie zamku Kronborg wraz z jego for-
tyfikacjami. To właśnie w tym zamku William Shakespeare 
postanowił umiejscowić akcję swojej słynnej sztuki „Ham-
let”. Przeprawa promowa (ok. 20 minut) do szwedzkiego 
miasta Helsingborg i przejazd do Malmö. Spacer po 
starym mieście (Rynek Główny Stortorget z Pomnikiem 
Karola X Gustawa, Ratusz Miejski, Kościół św. Piotra, Ap-
teka Pod Lwem, Rezydencja Wojewody, Lilla Torg) Czas 
wolny. Z okien autokaru zobaczymy: zabytkowy dworzec 
kolejowy Malmö Centralstation, twierdza morska Zamek 
Malmöhus, panoramę Cieśniny Sund oraz Turning Torso – 
najwyższy budynek mieszkalny w Skandynawi. Przejazd 
ze Szwecji do Danii najwspanialszym mostem Bałtyku 
przez Cieśninę Sund, który jest 17-kilometrową autostra-
dą zawieszoną nad wodami Bałtyku łączącą Kopenhagę 
z Malmö. Przyjazd do Kopenhagi do hotelu na nocleg

DZIEŃ IV
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie i dalsze zwiedzanie 
Kopenhagi. W programie m. in.: godzinny rejs po kana-
łach Kopenhagi i Christianshavn – hippisowska dzielnica 
Kopenhagi, obecnie mekka artystów z kolorowymi graf-
fiti i muralami. Po zwiedzaniu przejazd do portu Gedser, 
zaokrętowanie na prom i przeprawa do Rostoku. Wyjazd 
w drogę powrotną do Polski.

DZIEŃ V
Przyjazd do Polski w godzinach porannych.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi w pokojach 2,3 osobowych
◦ wyżywienie: 2 śniadania 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦  opłata programowa (zwiedzanie miasta, zestawy słuchawkowe
      lub system nagłaśniający, opłata klimatyczna i administracyjna, 
      rejs promem Rostock – Gedser – Rostock, rejs promem Helsingor 
     – Helsingborg) 50 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 400 DKK/os.
◦ dodatkowe wyżywienie: śniadanie na promie Gedser – Rostock 
    70 zł/os., obiadokolacja 80 zł/os

DANIA I SZWECJA
Kopenhaga – Helsingor – Helsinborg – Malmo od 839 zł

od 799 zł

od 1029 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

Warto odwiedzić Królestwo Danii ze wzglę-
du na fiordy, zatoki, przyrodę i ciszę, idyllicz-
ne małe wysepki, malownicze miasta oraz 
świetną smażoną rybę. Szwecja natomiast 
kojarzy nam się zazwyczaj z surowym desi-
gnem, uczciwością, sklepami IKEA czy sa-
mochodami marki Volvo. Pewne skojarze-
nia są prawdziwe, ale odwiedzając Szwecję, 
przekonamy się, jak wiele obiegowych opinii 
nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

DZIEŃ I
Wyjazd we wczesnych godzinach rannych. Przejazd przez 
Czechy i Austrię. W trakcie przejazdu postój na obiad, 
płatny we własnym zakresie. W godzinach wieczornych 
przyjazd na obiadokolację i nocleg tranzytowy w okoli-
cach Zagrzebia.

DZIEŃ II
Po śniadaniu wyjazd do Parku Narodowego Krka z naj-
piękniejszymi wodospadami w Europie. Przejdziemy do 
największej atrakcji parku – wodospadu Skradinski Buk. 
Podczas spaceru wokół kaskad i jezior z turkusową wodą 
zobaczymy bogactwo tutejszej przyrody – ryby, płazy, 
gady oraz ptaki. Następnie odwiedzimy Szybenik, ma-
lowniczo usytuowane miasto nad Rzeką Krka. Zobaczymy 
tu unikatową architekturę i liczne zabytki dzięki którym 
Szybenik został wpisany na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO, m. in. Katedra Sveti Jakov – najznakomitsza 
budowla miasta, średniowieczne uliczki, Twierdza św. Mi-
chała. Po zwiedzaniu przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ III - IV
Śniadanie, wypoczynek nad morzem, plażowanie lub 
udział w wycieczce fakultatywnej (Dubrovnik), obiado-
kolacja i nocleg.

DZIEŃ V 
Śniadanie. Tego dnia odwiedzimy perły Wybrzeża Dalma-
tyńskiego. Pierwszy punkt programu to pełny zabytków 
Split. Zwiedzimy pozostałości gigantycznego pałacu ce-
sarza Dioklecjana, na konstrukcji którego zbudowano śre-
dniowieczne miasto. Dawne korytarze i komnaty letniej 
rezydencji Dioklecjana, to dziś uliczki i placyki starówki. 
Nnastępnie pojedziemy do Trogiru, malowniczo poło-
żonego na wyspie miasta słynącego z pięknej starówki 
wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Przyrodniczego UNESCO. 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 zwiedzaniu wra-
camy na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ VI 
Po śniadaniu przejazd do stolicy Chorwacji – Zagrzebia. 
Przejdziemy spacerem od parku Zrinjevac do Chorwac-
kiego Teatru Narodowego. Zwiedzimy tętniący życiem 
centralny plac Zagrzebia Ban Jelačić, miniemy sklepy 
i stragany ustawione na targu Dolac oraz zobaczymy 
najwyższą w Chorwacji katedrę. Następnie przejedziemy 
najkrótszą kolejką świata w kierunku starówki. Czas wolny 
na spacer w zabytkowej części miasta, alejkami pełnymi 
kawiarni oraz kościołów. Wyjazd w drogę powrotną. Po 
drodze planowane są krótkie postoje, oraz jeden dłuższy, 
na posiłek płatny we własnym zakresie. Przyjazd w godzi-
nach nocnych.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 5 noclegi w pokojach 2,3 osobowych
◦ 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 miasta, zest. słuch. lub system 
     nagłaśniający, opłata klimatyczna i administracyjna) -35 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 250 HRK/os.
◦ rejs statkiem Kornati lub Korcula 35 EUR/os.
◦ Dubrownik 30 EUR/os.
◦ Medjugorie – Mostar 35 EUR/os.

CHORWACJA
Krka – Split – Trogir – Zagrzeb  

od 1099 zł
od 1019 zł

od 1369 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

Chorwacja rozpościera się od końca wschod-
nich krańców Alp, wzdłuż przepieknego wy-
brzeża Adriatyku, aż po wschodnie krańce 
Gór Dynarskich, tworząc bajeczny krajobraz 
– olbrzymich gór, tajemniczych wysp, ukry-
tych zatok z ciepłym, krystalicznie czystym 
morzem i zabytkowymi,  pięknymi miastecz-
kami. Niepowtarzalny klimat sprawia iż jest 
to idealne miejsce do wypoczynku, i czyni 
z Chorwacji jeden z najpiękniejszych tury-
stycznie krajów Europy.
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DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach rannych. Przejazd przez Czechy, Austrię, 
Włochy do Francji.

DZIEŃ II
Przyjazd do Nicei, ośrodka turystycznego o światowej reno-
mie, położonego nad wspaniałą, błękitną zatoką. Spacer po 
centrum Nicei promenadą Anglików biegnącą wzdłuż Zatoki 
Aniołów, przez ogrody Alberta I do Placu Massena. Wizyta na 
niezwykle pięknym Starym Mieście „Vieux Nice”, z wąskimi 
uliczkami, malowniczymi fasadami domów w stylu włoskim, 
spacer na wzgórze zamkowe „La Colline du Chateau”, z ru-
inami dawnego zamku i katedry. Czas wolny na plażowanie. 
Przejazd na nocleg.

DZIEŃ III
Śniadanie, a następnie przejazd do Saint Tropez, słynnego 
kurortu Lazurowego Wybrzeża, odwiedzanego przez gwiaz-
dy filmowe, modelki i artystów. Spacer po typowym prowan-
salskim miasteczku oraz malowniczym porcie, zwiedzanie 

Muzeum Żandarmerii i Kina, spacer po zabytkowej dzielnicy 
La Ponche, wejście na wzgórze przy Cytadeli, spacer z wido-
kiem na Zatokę Miliarderów. Zwiedzanie Place des Lices, dla 
chętnych wizyta na prowansalskim targu (wtorek i sobota), 
fakultatywnie rejs statkiem. Przejazd do Ramatuelle, wioski 
położonej na zboczu wzgórza, otoczonej najlepszymi winni-
cami na Lazurowym Wybrzeżu i śródziemnomorską roślinno-
ścią. Spacer po wąskich i krętych uliczkach pomiędzy gęstą 
zabudową. Wśród domów o tajemniczo wyglądających 
drzwiach. Przejazd na nocleg. 

DZIEŃ IV
Po śniadaniu wizyta w Port Grimaud – urokliwym miastecz-
ku wypoczynkowym wybudowanym na lagunie, z drogami 
wodnymi zamiast ulic i jachtami zaparkowanymi koło każde-
go ogrodu. Przejazd do położonego wśród kwiatów, urocze-
go i zamożnego, typowo prowansalskiego Grasse – najpięk-
niej pachnącego miasta Francji i światowej stolicy perfum. 
Wizyta w wytwórni perfum Galimard. Wyjazd do Cannes – 

najsławniejszego miasta Riwiery Francuskiej; promenada La 
Croisette, Pałac Festiwalowy, stary port. Nocleg.

DZIEŃ V
Śniadanie. Przejazd trasą widokową wzdłuż wybrzeża na Pół-
wysep Cap Ferrat, słynącego z najwspanialszych rezydencji 
na całej Riwierze. Zwiedzanie Villa Ephrussi de Rothschild 
i spacer po 7 egzotycznych ogrodach. Przejazd do Księstwa 
Monako, jednego z najmniejszych państw w Europie, Zwie-
dzanie min. Pałac Książęcy z katedrą, w której pochowana jest 
księżna Grace, Ogrody Egzotyczne oraz Muzeum Oceano-
graficzne Wizyta w Monte Carlo słynącym ze wspaniałych 
kasyn i wyścigów Formule 1, Czas wolny w Ogrodach Japoń-
skich księżnej Grace. Nocny przejazd do Polski

DZIEŃ IV
Przyjazd w godzinach popołudniowych.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi w pokojach 2,3 osobowych
◦ wyżywienie: 2 śniadania 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦  opłata programowa (opłata za przewodnika, zestawy słuchawkowe 
    lub system nagłaśniający, opłata klimatyczna i admin.) 40 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 60 EUR/os.
◦ dopłata do pakietu 2 obiadokolacji 140 zł/os.

FRANCJA
Lazurowe Wybrzeże: Nicea – Saint Tropez  
– Port Grimaud – Monaco, Monte Carlo 

od 1105 zł
od 1029 zł

od 1385 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

Lazurowe Wybrzeże to najsłynniejsza i naj-
piękniejsza część francuskiego wybrzeża 
Morza Śródziemnego. To tutaj właśnie po-
łożone są słynne na całym świecie miejsco-
wości Saint Tropez, Saint Raphael, Nicea, 
Cannes, Monaco. Zapraszamy na piaszczyste 
plaże oraz do uroczych miasteczek z mnó-
stwem kafejek i restauracji.

DZIEŃ I
Wyjazd we wczesnych godzinach rannych. Przejazd przez 
Niemcy. Przyjazd do hotelu i nocleg na terenie Francji 
(przy granicy francusko-niemieckiej).

DZIEŃ II
Po śniadaniu przejazd w kierunku Paryża. Wizyta w Wer-
salu – położonym ok. 20 km od centrum Paryża. Zwiedzi-
my pałac wersalski – wizytówkę Francji – okazałą, pełną 
przepychu barokową posiadłość należącą dawniej do 
królów Francji. Następnie pospacerujemy po ogrodach 
wersalskich, które stanowią kwintesencję ogrodów w sty-
lu francuskim. Fakultatywnie obiadokolacja. Przejazd do 
hotelu na nocleg.

DZIEŃ III
Po śniadaniu przejazd do centrum Paryża. Zwiedzanie 
rozpoczniemy przy Łuku Triumfalnym, przejdziemy repre-
zentacyjną aleją Champs Elysees pełną ekskluzywnych 
restauracji i sklepów. Po krótkim spacerze docieramy do 

Placu Concorde, ogrodów Tuilieres i dawnego pałacu 
królewskiego – Luwru. Czas wolny. Zainteresowanym 
proponujemy zwiedzanie Muzeum Luwru – jednej z naj-
bogatszych kolekcji rzeźby i malarstwa na świecie. Na 
zakończenie przejdziemy do dzielnicy łacińskiej, w której 
zobaczymy Pałac i Ogrody Luksemburskie, Panteon oraz 
Sorbonę – najznakomitszy uniwersytet we Francji i jeden 
z czołowych na świecie. Po zwiedzaniu odpoczniemy na 
Placu Saint-Michel i bulwarze Saint-Germain z licznymi re-
stauracjami, kawiarniami i butikami. Fakultatywnie obia-
dokolacja. Przejazd do hotelu na nocleg.

DZIEŃ IV 
Śniadanie i przejazd do centrum Paryża. Całodzienne 
zwiedzanie 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 zabytki kolebki 
Paryża, min. katedrę Notre Dame, Saint Chapelle, pałac 
Sprawiedliwości i Conciergerie, Pont Neuf – najstarszy 
istniejący most w Paryżu. Po południu przejedziemy do 
dzielnicy Montmartre, jednego z najbardziej klimatycz-
nych miejsc Paryża. W trakcie spaceru poznamy historię 
legendarnych kabaretów i miejsc, w których przesiady-
wała paryska bohema m.in. Place du Tertre, Au Lapin Agi-
le, Plac Pigalle oraz Moulin Rouge. Na zakończenie czeka 
na nas przepiękna panorama całego Paryża ze szczytu 
wzgórza oraz zwiedzanie Bazyliki Sacré Coeur. Fakulta-
tywnie obiadokolacja. Wyjazd w drogę powrotną. Nocny 
przyjazd przez Niemcy. Podczas przejazdu planowane są 
krótkie postoje.

DZIEŃ V 
W okolicy Zgorzelca planowany jest dłuższy postój na 
obiad płatny we własnym zakresie. Powrót w godzinach 
popołudniowych.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 300 noclegi w pokojach 2,3 osobowych
◦ wyżywienie: 3 śniadania
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦  opłata programowa (zestaw słuchawkowy, opłaty klimatyczne
     i administracyjne, przejazdy metrem, parkingi) 40 EUR/os
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 90 EUR/os.
◦ od 16 EUR/os. obiadokolacja w restauracji self-service,
◦ od 20 EUR/os. obiadokolacja w restauracji z obsługą kelnerską,
◦ od 35 EUR/os. WIECZÓR FRANCUSKI.

FRANCJA
Paryż – Wersal  

od 879 zł
od 799 zł

od 1099 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

Paryż – stolica Francji, kolebka nowożytnej 
kultury europejskiej, miasto o niepowta-
rzalnej atmosferze, niezliczonych zabyt-
kach. Nieustannie dyktuje wszelkie mody, 
przyciąga, wyzwala wyobraźnię, pobudza 
talent artystów. Zapraszamy na fantastycz-
ną przygodę, która dostarczy wielu emocji 
oraz wspomnień, które na zawsze pozostaną 
w pamięci.
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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 i 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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Historia Grecji to historia narodu.. dzisiejszy język, literatura, kultura, cywilizacja i wiara. Już podczas 
pierwszego spotkania, z tym krajem, turysta zatraca się dla niego bez reszty. Najlepszy sposób by 
poznać to miejsce i zrozumieć jego mieszkańców to po prostu przebywać z nimi. Grecy potrafią się 
śmiać, bawić się i cieszyć drobnostkami, potrafią w pełni przeżyć każdą minutę swojego życia…

DZIEŃ I
Wyjazd we wczesnych godzinach rannych. Przejazd przez 
Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię do Grecji.

DZIEŃ II
Przyjazd do hotelu w Grecji na Riwierze Olimpijskiej, na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ III
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd na Stoki Olimpu 
wśród których położona jest najbardziej niesamowita, 
urzekającą i majestatyczna góra Grecji. Pojedziemy auto-
karem na wysokość 944 m.n.p.m pod schronisko Stavros, 
skąd widać Tron Zeusa – Mitikas (2914 m. n.p.m). Stamtąd 
wrócimy do miasteczka Litochoro, położonego u stóp 
Olimpu, by wyruszyć malowniczą trasą widokową wąwo-
zu Mavrolongos, do źródeł rzeki Enipeas. W Litochoro za-
trzymamy się na chwilkę, by w cieniu baldachimów przy-
hotelowych tawern wypić kawę i napawać się widokiem 
niesamowitych gór. Przejazd do hotelu na obiadokolację 
i nocleg

DZIEŃ IV
Po śniadaniu wycieczka fakultatywna Greckie Seszele – 
Lichadonisia – Rejs wśród małych wysp i wysepek zwa-

nych Greckimi Seszelami, połączony z plażowaniem. Ten 
malowniczy kompleks wysp o pochodzeniu wulkanicz-
nym, urzeka od pierwszego wejrzenia, lazurem morza 
i pięknymi, usypanymi z rozdrobnionych muszli plażami. 
Składa się z siedmiu wysp i wysepek, z których dwie naj-
większe, posiadają zorganizowane plaże oraz beach bary. 
Greckie Seszele stanowią również dom dla fok Monahus 
monahus, które chętnie towarzyszą przepływającym 
statkom. Bogata fauna i flora dna morskiego doceniane 
jest przez fanów snorkelingu oraz nurków. Powrót do 
hotelu w godzinach popołudniowych na obiadokolację 
i nocleg 

DZIEŃ V
Po wczesnym śniadaniu wyjazd do Aten. Zwiedzanie 
rozpoczniemy od najważniejszego wzgórza w stolicy 
na którym skupiało się całe życie społeczne i polityczne 
starożytnych Aten. Następnie przejdziemy pod Wzgórze 
Aeropag gdzie odbywał się sąd skorupkowy. Kolejnym 
punktem zwiedzania będzie Starożytna Agora z kon-
kurującą z Akropolem świątynią Hefajstosa. Będzie i czas 
na przyjemności – zakupy w najstarszej dzielnicy Aten 
– Plaka. Po zakupowej uczcie zobaczymy Katedrę Mitro-
poli, ulicę handlową Ermou oraz Plac Sindagma, na któ-
rym odbywa się uroczysta zmiana warty przed grobem 

nieznanego żołnierza. Po wyczerpującym dniu w stolicy, 
chwila czasu wolnego w Ogrodach Narodowych. Powrót 
do hotelu w godzinach wieczornych na obiadokolację 
i nocleg

DZIEŃ VI
Śniadanie i wykwaterowanie. Wycieczka na Meteory 
– ósmy cud świata. Klasztory zawieszone na niedostęp-
nych piaskowych skałach wybudowane przez mnichów 
w XI wieku, przeniosą nas w świat religii prawosławnych 
greków. W programie zwiedzania znajdują się dwa klasz-
tory w których poczujemy atmosferę świętości i misty-
cyzmu. Zobaczymy ich skarby obrazujące życie, które 
toczyło się tu przed laty. Na Meteorach odwiedzimy rów-
nież największą w Grecji pracownie ikon bizantyjskich, 
w której wysłuchamy prelekcji na temat powstawania 
ikon. Począwszy od rodzaju drzewa po etap pisania ikon. 
Obiadokolacja. Nocleg na Riwierze Olimpijskiej.

DZIEŃ VII
Śniadanie i wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną. 

DZIEŃ VIII
Powrót do kraju w godzinach południowych.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 5 noclegów, w pokojach 2,3-os.
◦ 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 (przewodnicy, zestawy słuchawkowe lub system
    nagłaśniający, wjazdy do miast, opłata klim. i admin.) 35 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP 
 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów -  25 EUR/os.
◦ Greckie Seszele – Lichadonisia – ok. 25 EUR/os.)

GRECJA
Olimp – Lichadonisia – Ateny – Meteroy

od 1169 zł
od 1065 zł

od 1469 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 
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DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach wieczornych. Nocny przejazd przez 
Polskę, Niemcy do Holandii.

DZIEŃ II
W godzinach porannych przyjazd do Kinderdijk – nie-
wielkiego miasta, słynącego z najpiękniejszych wiatra-
ków holenderskich. Na kompleks składa się 19 zabytko-
wych, drewnianych wiatraków usytuowanych wzdłuż 
kanału morskiego Hollands Diep. Cały obszar Kinderdijk 
znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Przejazd do Rotterdamu, nazywanego portem z mia-
stem które do dziś nosi tytuł największego portu tranzy-
towego na świecie. Spacer po mieście: Ratusz – przetrwał 
bombardowanie podczas II wojny światowej; Market Hall 
– jedna z najnowocześniejszych hal targowych w Europie 
tzw. „Róg Obfitości”; Erasmusburg – charakterystyczny 
most wiszący. Fakultatywnie obiadokolacja. Przejazd do 
do miejsca zakwaterowania na nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Zaanse Scha-
ans. Na trasie wizyta na farmie serowarskiej i producen-
ta chodaków holenderskich. Przejazd do Amsterdamu. 
Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od Placu Muzeów 
z najważniejszymi obiektami: Royal Coster Diamonds 
(szlifiernia diamentów), Rijkmuseum (holenderskie mu-
zeum narodowe), Stadelijkmuseum (muzeum miejskie) 
czy Muzeum Van Gogha. Zwiedzanie wybranego mu-
zeum. Następnie przejście w kierunku kanału Singel, 
gdzie w okresie wiosennym, pomiędzy placami Munt-
plein i Koningsplein, mieści się najbardziej znany i jedyny 
na świecie pływający targ kwiatowy. Kolejny to Plac Dam 
– symbol Amsterdamu i historyczne centrum miasta, 
z najważniejszymi zabytkami m. in.: Bazylika św. Mikoła-
ja, która ze względu na dawne położenie w linii murów 
obronnych, nazywana była Bazyliką Wewnątrz Murów; 
Nieuwe Kerk – 600-letni kościół, w którym odbywają się 
koronacje, ważne uroczystości królewskie i oficjalne wy-

darzenia państwowe; Pałac Królewski – jeden z trzech 
siedzib władców. Najstarsza dzielnica Amsterdamu – De 
Wallen z Dzielnicą Czerwonych Latarni. Dla chętnych: rejs 
po kanałach Amsterdamu lub przeprawa promem na pół-
nocną część Amsterdamu i wjazd windą na wieżę wido-
kową A’DAM Lookout z wyjątkową, największą w Europie 
podniebną huśtawką! Z wieży rozpościera się cudowny 
widok na miasto, kanały i poldery! Wyjazd w drogę po-
wrotną w godzinach wieczornych.

DZIEŃ IV
Powrót do Polski w godzinach porannych.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 1 nocleg
◦ wyżywienie: 1 śniadanie 
◦ 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.) - 25 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 60 EUR/os.
◦ dopłata do obiadokolacji 80 zł/os.

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-

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 

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

DZIEŃ V
Śniadanie i 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: 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.

HOLANDIA
Kinderdijk – Rotterdam – Amsterdam

od 599 zł
od 539 zł

od 809 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

HOLANDIA
Amsterdam – Haga – Rotterdam od 1869 zł

od 1799 zł

od 2099 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

Pomimo tego, że Holandia położona jest w 
depresji to kraj ludzi wesołych, a wśród nich 
są artyści, którzy wspięli się na wyżyny kul-
tury i sztuki. Niepowtarzalny klimat, szalony 
Amsterdam, kolorowy Keukenhof, tulipany i 
charakterystyczne wiatraki – Holandia to kró-
lestwo kontrastów!

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! 
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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 

– 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, 

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. 

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.

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 i wykwaterowanie. Przejazd do Trok. Zwiedza-
nie średniowiecznego Zamku Wielkich Książąt Litewskich 
mającego opinię najbardziej fotogenicznego zamku w kra-
jach nadbałtyckich. W trakcie zwiedzania czas wolny na od-
poczynek 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.

NIEMCY
Bawaria: Monachium – Zamek Neuschwanstein

od 1205 zł
od 1129 zł

od 1379 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

LITWA
Wilno – Troki od 789 zł

od 749 zł

od 939 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

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.

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. 
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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.

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 

NIEMCY
Berlin – Poczdam

od 639 zł
od 599 zł

od 759 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

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. 

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. 
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DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach popołudniowych. Przejazd przez Sło-
wację i Węgry do Rumunii.

DZIEŃ II
W godzinach rannych przyjazd do Alba Iulia, gdzie znajduje 
się twierdza Alba Karolina wraz z towarzyszącymi jej zabyt-
kowymi budynkami użyteczności publicznej: cerkwią, biblio-
teką, Salą Zjednoczenia oraz renesansowym pałacem. Prze-
jazd do Sibiu i zwiedzanie najciekawszych zabytków  tego 
miasteczka o średniowiecznym klimacie: starówka, magistrat 
Stary Ratusz, most Kłamców i schody Fingerling, plac Huep, 
kościół ewangelicki, prawosławna Cerkiew Metropolitalna. 
Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ III
Po śniadaniu przejazd do miasta Sinaia. Zwiedzanie pałacu 
Peles – dawnej rezydencji letniej królów Rumunii, obecnie 
muzeum. Następnie zwiedzanie zawieszonego na wysokiej 

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 

skale, XIV-wiecznego Białego Zamku w Bran,  który zdobył 
swoją sławę jako rezydencja hrabiego Drakuli.  Na zakończe-
nie dnia przejazd do zamku w Râşnov należącego do unikal-
nych na skalę europejską tzw. zamków chłopskich. Przejazd 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ IV
Śniadanie, a następnie wyjazd do Brasova – średniowiecz-
nego miasta z historycznym centrum, w którym zobaczymy 
rynek wraz z ratuszem, Cerkiew prawosławna, cerkiew św. 
Mikołaja, mury miejskie kościół św. Bartłomieja, Czarny Ko-
ściół, pierwsza rumuńska szkoła. Następnie udamy się do 
miejsca urodzin legendarnego Drakuli – Sighişoary, Spacer 
po jednym z najbardziej urokliwych miasteczek Siedmiogro-
du, zobaczymy m. in.: Wieżę Zegarową, Kościół na Wzgórzu, 
Kościół Klasztorny, Dom Drakuli, Dom rodzinny Hermana 
Obertha, mury i baszty obronne. Przejazd do hotelu na obia-
dokolację i nocleg.

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-

DZIEŃ V
Po śniadaniu przejazd do Târgu Mureş, gdzie znajduje się 
twierdza miejska, kościół unitariański, katedra katolicka  
i prawosławna, piękne secesyjne budynki, min. magistrat. Na 
zakończenie wycieczki przejazd do Turdy i zwiedzanie wspa-
niałej kopalni soli, która jest jedną z najstarszych na świecie. 
Sól wydobywana była tu już w czasach rzymskich. Trasa 
turystyczna obejmuje takie atrakcje jak pływanie łódką po 
podziemnym jeziorze czy przejażdżka na diabelskim młynie, 
który znajduje się w jednej z komnat kopalni. Wyjazd w drogę 
powrotną.

DZIEŃ VI
Powrót na miejsce zbiórki w godzinach porannych.

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: 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 (opłata za zwiedzanie miasta, zestawy 
     słuchawkowe lub system nagłaśniający, opłata klimatyczna
     i administracyjna) 25 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 250 RON/os.
◦ kolacja integracyjna (muzyka na żywo, kieliszek śliwowicy,
     menu regionalne)

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.

RUMUNIA
Transylwania: Alba Iulia, Sibiu, Sinaia
Bran, Brasov, Sighisoara

od 899 zł
od 839 zł

od 1099 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

NIEMCY
Góry Harzu: Quedlinburg – Wernigerode – Gernrode

od 1149 zł
od 1099 zł

od 1319 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

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. 

Transylwania kojarzona jest z zamczyskami, 
duchami i wampirami... ale to także wyso-
kie góry, piękne krajobrazy a także najlepiej 
zachowane średniowieczne miasta Euro-
py. Wielonarodowe dziedzictwo kulturowe 
Siedmiogrodu jest widoczne w strojach lu-
dowych, architekturze, kuchni, muzyce i fe-
stiwalach.
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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.

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.

SŁOWENIA
Jaskinia Postojna – Piran – Ljubljana  od 1079 zł

od 1029 zł

od 1269 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

SŁOWACJA
Orawa i Tatry Niskie  od 269 zł

od 249 zł

od 329 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

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. 

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. 
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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 mia-
sta, stolicy Tyrolu. Spacer po zabytkowym centrum: ozdobiony 
złotym dachem Goldenes Dachl, rezydencja Habsburgów, 
bulwar Marii Teresy oraz urocze zaułki starówki. Czas wolny na 
odpoczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Przejazd 
do Liechtensteinu, niewielkiego państwa słynącego z wina, 
rodziny książęcej i znaczków pocztowych. Spacer po stolicy 
księstwa – Vaduz. Przejazd do miejsca zakwaterowania na 
obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ III
Śniadanie. Przyjazd do miejscowości Stein nad Renem. Spacer 
średniowieczną  starówką uważaną za jedną z najpiękniejszych 
w całej Szwajcarii. Czas wolny na opoczynek i posiłek – płatny 

we własnym zakresie. Przejazd Szafuzy. Spacer po zabytko-
wej części miasta słynącego z charakterystycznych kamienic 
z oknami wykuszowymi. Przejście nad największy w Europie 
wodospad Rheinfall nazywany „Europejską Niagarą”.  Przejazd 
do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ IV
Śniadanie. Przejazd nad Jezioro Bodeńskie i zwiedzanie ma-
lowniczo położonych nad jego brzegiem miasteczek: Konstan-
cji, Meersburga i Lindau. W Konstancji zobaczymy mury miej-
skie, ratusz z historycznymi freskami, rynek Starego Miasta oraz 
przepłyniemy promem na drugą stronę jeziora do Meersbur-
ga. Zobaczymy Miasto Górne z górującymi nad całym jeziorem 
Nowym i Starym Pałacem, taras widokowy. Przejazd do Lindau 
– miasta zwanego „Wenecją Szwabii”z uroczymi budynkami, 
zabytkowymi placami i brukowanymi uliczkami, które tworzą 
klimat włoskich miasteczek. Czas wolny w porcie z najsłyn-
niejszym 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

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach popołudniowych, przejazd przez kraje 
tranzytowe do Szwajcarii.

DZIEŃ II 
W godzinach porannych przyjazd do niezwykle urokliwego 
punktu widokowego na Renie. Czas na zdjęcia przy wodo-
spadzie Rheinfall, nazywany europejską Niagarą. Następnie 
Zurich największe miasto Szwajcarii. Przejdziemy spacerem 
„najdroższą” ulicą świata, pod którą znajdują się największe 
bankowe skarbce. Przejdziemy na taras widokowy Lindenhof 
– dawny posterunek rzymski. Pośród charakterystycznych 
wież z łatwością wypatrzymy kościół św. Piotra z największą 
tarczą zegarową w Europie, kościół Fraumünster z witrażami 
autorstwa Marca Chagalla. Historycznym mostem Minster 
Bridge udamy się pod romańską katedrę Grossmünster. Na-
stępnie przejazd do hotelu na nocleg. Fakultatywnie obiado-
kolacja.

DZIEŃ III
Po śniadaniu ruszamy do Gruyeres – znanego ośrodka se-
rowarstwa. Zobaczymy jak powstaje i smakuje najsłynniejszy 
ser szwajcarski. Po pokazie odwiedzimy sklep firmowy i zwie-
dzimy miasteczko. Nastepnie Montreux – jedna z „Pereł 
Szwajcarskiej Riwiery”, malowniczo położone nad brzegiem 
jeziora z zapierającym dech w piersiach widokiem na alpej-
skie panoramy i tarasowe winnice. Przejdziemy promenadą 
z pomnikiem legendarnego lidera zespołu Queen, Freddiego 
Mercury. Następnie przejedziemy do malowniczo położonej 
Lozanny, znajdującej się na północnym brzegu Jeziora Ge-
newskiego. W czasie zwiedzania zobaczymy: katedrę Notre-
-Dame uważaną za najpiękniejszy kościół gotycki w Szwaj-
carii, zamek biskupi oraz zabytkowy gmach uniwersytetu, 
fontannę Sprawiedliwości oraz ratusz. Dla zainteresowanych 
proponujemy wizytę w Muzeum Olimpijskim. Po zwiedzaniu 
przejazd do hotelu na nocleg. Fakultatywnie obiadokolacja. 

DZIEŃ IV
Śniadanie, a następnie autokarem przejedziemy malowniczą 
trasą wzdłuż Jeziora Genewskiego do Genewy. To tu swoją 
europejską siedzibę ma ONZ, a swoje centrale – Światowa Or-
ganizacja Zdrowia i Czerwony Krzyż. W czasie spaceru zwie-
dzimy stare miasto z dzielnicą handlową, najsłynniejszy ge-
newski zegar Horloge Fleuri, czyli zegar kwiatowy, Place du 
Bourg-de-Four – centralny plac starego miasta oraz symbol 
miasta – fontannę Jet d’Eau. Dla chętnych proponujemy wej-
ście do wnętrz katedry św. Piotra oraz zwiedzanie Muzeum 
Zegarów Patek-Philippe. Dzień zakończymy rejsem po Jezio-
rze Genewskim. W godzinach wieczornych ruszamy w drogę 
powrotną do Polski.

DZIEŃ V
Powrót do Polski w godzinach południowych.

DODATKOWE PROPOZYCJE:
zwiedzanie fabryki czekolady Callier,
wizyta w winnicy z degustacją wina,

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 4 noclegi
◦ wyżywienie: 4 śniadania
◦ 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, taxa miejska i administracyjna) 20 CHF/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 60 CHF/os.
◦ dopłata do pakietu 2 obiadokolacji 160 CHF/os.

SZWAJCARIA 
Zurich – Lozanna – Genewa  od 859 zł

od 789 zł

od 1129 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

JEZIORO BODEŃSKIE 
Austria – Lichtenstein – Niemcy – Szwajcaria

od 1525 zł
od 1449 zł

od 1769 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

Przepiękny alpejski kraj, pełen niezapomnia-
nych miejsc, ciekawych ludzi i wspaniałych 
widoków – Szwajcaria zaprasza do odkry-
wania swoich tajemnic. Od szczytów gór po 
gościnne miasta jak Zurych, Lozanna czy Ge-
newa.

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. 
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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 

DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach wieczornych. Przejazd na przejście gra-
niczne z Ukrainą. 

DZIEŃ II 
W godzinach rannych planowany przyjazd do Kijowa. Trasę 
zwiedzania rozpoczynamy w centrum miasta od budynku 
Uniwersytetu i soboru św. Włodzimierza. W pobliżu soboru 
zobaczymy gmach Opery Narodowej i średniowieczną Złotą 
Bramę, która była częścią murów miejskich Kijowa. Następnie 
zwiedzimy Sobór Sofijski i Monaster św. Michała Archanioła 
o Złotych Kopułach. Zejdziemy na Andrejewski Spusk – ki-
jowski Montmartre, pełny sklepów z pamiątkami rękodzie-
łem i sztuką ludową, a później wjedziemy kolejką terenową 
na Górkę Włodzimierzowską, z wspaniałym widokiem na 
rzekę Dniepr i lewobrzeżną część miasta. Zwiedzanie zakoń-
czymy na głównym placu miasta – Majdanie Niezależności. 
Przejazd do hotelu na odpoczynek i nocleg.

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-

DZIEŃ III
Śniadanie i wyjazd do Czarnobyla. Zwiedzanie byłej Elek-
trowni Atomowej. W programie m.in. punkt kontrolny Dy-
tiatky, wieże chłodnicze elektrowni, sarkofag reaktora numer 
4, w którym doszło do katastrofy, wystawa maszyn i robotów, 
które brały udział w likwidacji awarii, pomnik strażaków. Prze-
jazd na obiad, a następnie przejazd do Prypeci, miasta gdzie 
czas zatrzymał się 26 kwietnia 1986 roku. Zwiedzanie będzie 
obejmowało m.in.: most śmierci, szpital, główny plac miasta, 
Pałac Kultury, supermarket, park rozrywki, przedszkole, bu-
dynek straży pożarnej i policji, czerwony las. Na zakończenie 
przejazd do tajnego obiektu Czarnobyl-2 z gigantyczną 
anteną i radarem „DUGA-1”, których zadaniem było pozaho-
ryzontalne śledzenie lotu rakiet balistycznych. Przejazd do 
hotelu na nocleg.

DZIEŃ IV
Po śniadaniu zwiedzanie Kijowa. Na początek Pieczerska Ła-
wra. Jest to jeden z najcenniejszych obiektów kultury prawo-
sławnej na świecie, a w nim 16 cerkwi, seminarium duchow-

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

ne, klasztor, stara drukarnia. Następnie udamy się do Parku 
Maryjskiego, gdzie zobaczymy jeden z symboli Kijowa – Łuk 
Przyjaźni, stadion Dynamo Kijów, Pałac Maryjski – barokową 
rezydencję, aktualnie należącą do Kancelarii Prezydenta. Na 
zakończenie proponujemy rejs statkiem po Dnieprze. Po rej-
sie zakupy i posiłek przy główniej arterii miasta Kreszczatik 
lub na Rynku Bezarabskim. W godzinach wieczornych rusza-
my w drogę powrotną. 
 
DZIEŃ V
Przyjazd do kraju w godzinach południowych 

UWAGA !!! Podczas wycieczki do Czarnobyla wjazd do 
strefy, zgodnie z regulaminem tylko dla osób powyżej  
18 roku życia.

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.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 2 noclegi 
◦ wyżywienie: 2 śniadania, 1 obiad podczas wycieczki do Czarnobyla 
◦ 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 administracyjna) 600 UAH/os. 
     (lub 90 zł/os.)
◦  opłata za wjazd do Strefy Czarnobylskiej + detektor promieniowania 
     100 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 450-500 UAH/os.
◦ Dopłata do pakietu 2 obiadokolacji 100 zł/os.

UKRAINA 
Kijów – Czarnobyl – Prypeć   od 710 zł

od 660 zł

od 890 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

UKRAINA 
Lwów i Podole: Szlak Sienkiewicza    od 1029 zł

od 969 zł

od 1189 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”. 

Czarnobyl – w odległości ok. 18 km od tego 
miasta znajduje się elektrownia atomowa, 
w której 26 kwietnia 1986 r. doszło do ka-
tastrofy. Na skutek wybuchu doszło do ska-
żenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi, 
a substancje radioaktywne dotarły też nad 
Skandynawię, Europę Środkową, a także 
m.in.: do Grecji i Włoch. W strefie wokół 
Czarnobyla wciąż obowiązuje zakaz osiedla-
nia się ludzi. Prypeć – miasto któer do mo-
mentu awarii tętniło życiem. Było chlubą 
Związku Radzieckiego, stawiano je za wzór. 
Zamieszkiwali je przede wszystkim pracow-
nicy elektrowni wraz z rodzinami. Po awarii 
w elektrowni całe miasto zostało ewaku-
owane, a czas się tutaj zatrzymał…
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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.

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 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 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.

DZIEŃ I
Wyjazd z Polski w godzinach porannych. Przejazd na Węgry 
do Egeru. Spacer po mieście, znanym z produkcji win, a 
przede wszystkim słynnego „Egri Bikaver” czyli „byczej krwi”. 
Zwiedzanie centrum: Bazylika – druga co do wielkości na 
Węgrzech, Dobó István tér – zabytkowy plac, przy którym 
znajduje się barokowy Kościół Minorytów, (tutaj znajdują się 
relikwie św. Jadwigi), pomnik Istvana Dobó i miejski ratusz. 
Dobó utca – wąska, brukowana uliczka, prowadząca w kie-
runku zamku, pełna restauracji i kawiarenek. Zamek – wa-
rownia z XIII wieku, górująca nad Egerem i widoczna prawie 
z każdego miejsca w mieście. Minaret – pozostałość po me-
czecie tureckim – wieża o wysokości 40 m na którą prowadzi 
97 bardzo wąskich i stromych schodów. Z balkonu roztacza 
się fenomenalny widok na cały Eger i pobliskie łagodne zbo-
cza Gór Bukowych. Wyjazd do Doliny Szépasszony – Doliny 
Pięknej Pani, znanej miłośnikom węgierskich win, gdzie moż-
na degustować ten wspaniały trunek w jednej z piwniczek. 
Obiadokolacja z lampką wina. Fakultatywnie: możliwość 

wzbogacenia kolacji o degustację win egerskich przy muzy-
ce cygańskiej. Przejazd do hotelu na nocleg.

DZIEŃ II 
Po śniadaniu przejazd do Debreczyna – drugiego co do wiel-
kości miasta Węgier, znanego ośrodka religijnego. Zobaczy-
my m.in.: monumentalny neoklasycystyczny zbór kalwiński 
Református Nagytemplom, katedra św. Anny, neoklasyczny 
Pałac Tisza, eklektyczny hotel Aranybika (Pod Złotym By-
kiem), klasycystyczny budynek Ratusza. Następnie przejazd 
do Miszkolca, jedynego w Europie kompleksu basenów ter-
malnych wbudowanego w naturalne zbocze górskie. Czas na 
kąpiel w leczniczej wodzie termalnej o temperaturze 30-40oC 
w nastrojowo oświetlonych jaskiniach krasowych wśród 
naturalnych wodospadów oraz biczy wodnych. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ III
Śniadanie i wykwaterowanie, przejazd do Tokaju, stolicy to-
kajskiego regionu winnego, który ze względu na wyjątkowe 

walory został zapisany na listę światowego dziedzictwa UNE-
SCO. Spacer po niewielkim miasteczku i zwiedzanie najcie-
kawszych miejsc m.in.: Pałac Rakoczi-Dessewffy, Ratusz, Piw-
nice Rakoczego. Przejazd do winnicy pod Tokajem, spacer 
malowniczymi wzgórzami winnymi, skąd można podziwiać 
piękne widoki na cały region winiarski, wizyta w piwniczkach 
winnicy z możliwością zakupów w miejscowym sklepiku. 
Fakultatywnie: degustacja różnych rodzajów wina Tokaj oraz 
obiad. Powrót do Polski w późnych godzinach wieczornych.

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 miasta, zestawy słuchawkowe
   lub system nagłaśniający, opłata klim. i admin.) 5500 HUF/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 6000-10 000 HUF/os.

WĘGRY  
Szlakiem winnym: Eger – Miszkolc – Tokaj   od 619 zł

od 579 zł

od 729 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

WĘGRY 
Budapeszt – Szentendre 

od 519 zł
od 495 zł

od 595 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

Eger to jedno z najładniejszych i najbogat-
szych w zabytki miast na Węgrzech. Miesz-
kańcy tego miasta mogą być dumni z jego 
historycznej, pełnej chwały, przeszłości, 
oraz ciekawych i cennych zabytków. Eger-
ski region winiarski jest jednym ze znako-
mitszych w kraju, siedziby wielu znanych 
na całym świecie winnic znajdują się tutaj. 
Nie ma chyba ulicy w centrum miasta, przy 
której nie byłoby możliwości degustowania 
wina.
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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. Przepłynię-
cie barką turystyczną na Plac św. Marka - serce i symbol miasta. 
Zwiedzanie Bazyliki św. Marka - sanktuarium z relikwiami 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. Spacer przez centrum 
historyczne do Ponte Rialto - najstarszego mostu na Canale 
Grande. Powrót na plac św. Marka. Czas wolny na kawę i odpo-
czynek. 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 

DZIEŃ I 
Wyjazd z Polski, przejazd przez Niemcy, Holandię, Belgię, 
Francję.

DZIEŃ II 
Przyjazd do Calais, przeprawa promem lub Eurotunelem 
do Folkestone. Przyjazd do Londynu. Zwiedzanie zacznie-
my od „serca” Wielkiej Brytanii – dzielnicy Westminster, 
gdzie stoi Parlament ze słynnym Big Benem – dowiecie 
się jak podczas głosowań czas cofa się o kilka wieków, 
dlaczego Ryszard ma lwie serce i czy królowa ma wstęp 
do budynku. Tuż obok Westminster Abbey – miejsce ko-
ronacji, ślubów oraz pochówków królów Anglii. Dalej uli-
ca Whitehall i Downing Street – siedziba premierów, Ad-
miralicja i wreszcie Trafalgar Square, gdzie z góry patrzy 
Admirał Nelson. Czas na wizytę w 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 

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 następnie 
metrem do Bazyliki św. Jana na Lateranie oraz na Plac i Schody 
Hiszpańskie, skąd udamy się do najsłynniejszej fontanny świa-
ta - Fontanny di Trevi i Panteonu. Czas wolny na odpoczynek 
i posiłek we własnym zakresie. Przejście na Plac Wenecki oraz 
Kapitol – miejsce, które od czasów antycznych uważane jest 
za serce duchowe, polityczne i kulturalne Rzymu. Z tarasu wi-
dokowego na Kapitolu ujrzymy antyczne Forum Romanum 
a następnie dotrzemy pod najsłynniejszy amfiteatr świata – 
Koloseum. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

rozrywek dzisiejszego Londynu. Czas wolny. Przejazd do 
hotelu na nocleg.

DZIEŃ III 
Śniadanie, przejazd metrem na zwiedzanie. Dzień za-
czniemy w iście królewskim stylu – od wizyty przed Pa-
łacem Buckingham, by usłyszeć jak mieszka i pracuje 
królowa i kto za to wszystko płaci. Tuż obok Clarence 
House – to książę Karol i Camilla, a potem spacer przez 
St.James’s – rezydencja Elżbiety I i miejsca gdzie arysto-
kracja robi swoje zakupy. Dalej Piccadilly Circus, a potem 
Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s. Na koniec 
Oxford Street – handlowe centrum Londynu. Czas wolny. 
Przejazd do hotelu na nocleg.

DZIEŃ IV 
Śniadanie, przejazd metrem na zwiedzanie. Spacer przez 
the City – dawne Londinium, obecnie świat nowocze-
snych biurowców i dzielnica londyńskiej finansjery. Od St. 

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.

Paul’s Cathedral przez Bank of England, Royal Exchange 
i Lord Mayor House dojdziemy do the Monument, gdzie 
zaczął się tzw. Wielki Pożar, który strawił niemal całe 
miasto. Na koniec spacer nad Tamizą do Tower Bridge 
i zwiedzanie twierdzy Tower, gdzie zobaczymy klejnoty 
koronne monarchii i poznamy sposoby na żonę według 
Henryka VIII. Czas wolny. Przejazd autokarem w kierunku 
Dover/Folkestone, przeprawa Eurotunelem lub promem, 
wyjazd do Polski.

DZIEŃ V 
Przyjazd do Polski 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 (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 

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

OPŁATY OBOWIĄZKOWE:
◦ opłata programowa (zwiedzanie miasta, zestawy słuchawkowe lub
      system nagłaśniający, przeprawa przez La Manche, opłaty wjazdowe
    do stref płatnych i komunikacja miejska, opłata klim. i admin.)
    60 GBP/os.
◦  składki na TFG i TFP  
OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 100 GBP/os.
◦ dopłata za pakiet 2 obiadokolacji 160 zł/os.

WIELKA BRYTANIA 
Londyn 

od 839 zł
od 769 zł

od 1099 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

Londyn – dawna stolica imperium. To miej-
sce, które od czasów rzymskiego Londinium 
po dzisiejsze the City niezmiennie przyciąga 
i fascynuje, a nowoczesność i wielowiekowe 
tradycje wzajemnie się przenikają. Dlatego 
to jedyna okazja, by odbyć podróż dookoła 
świata, nie wyjeżdżając z Londynu. Trzeba 
tu przyjechać choć raz i odkryć dla siebie to 
królewskie miasto, bo, jak przekonywał pe-
wien brytyjski kompozytor – „każdy powinien 
raz w życiu spróbować wszystkiego, oprócz 
dwóch rzeczy.” Tak twierdził Arnold Bax, 
kompozytor i poeta. A jakich – tego dowiecie 
się już na miejscu. Zapraszamy do Londynu!

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.
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DZIEŃ I
Wyjazd w godzinach popołudniowych, przejazd przez 
Czechy, Austrię do Włoch.

DZIEŃ II
W godzinach porannych przyjazd do Werony. Zwiedza-
nie zaczniemy od murów obronnych Werony oraz Arco 
dei Gavi (Łuk Gawich) i Castelvecchio – zamku rodziny 
Della Scala. Następnie przejdziemy przez stare miasto 
spacerując śladami Romea i Julii, mijając kilka przepięk-
nych zakątków: dziedziniec Cortile del Tribunale, Arche 
Scaligere – wspaniałe grobowce rodziny Della Scala i ich 
maleńki kościółek Santa Maria Antica. Zobaczymy Piazza 
dei Signori i Piazza delle Erbe, malownicze place, na któ-
rych w średniowieczu toczyło się życie miasta. Później od-
wiedzimy Dom Julii Capuleti i zakończymy wycieczkę na 
Piazza Bra jednym z największych na świecie rzymskich 
amfiteatrów z I wieku. Po zwiedzaniu przejazd do hotelu 
na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ III
Po śniadaniu wyjazd nad Jezioro Garda. Na początek Sir-
mione, jeden z najbardziej ekskluzywnych kurortów, po-
łożony na wysuniętym cyplu, nad którym góruje zamek 
Scaligerich. Proponujemy zwiedzanie zamku oraz rejs 
motorówkami po jeziorze. Przejazd wzdłuż jeziora do Mal-
cesine, spacer po tym romantycznym, średniowiecznym 
miasteczku. Po zwiedzeniu przerwa na odpoczynek na pla-
ży lub w jednej z kawiarenek serwujących pyszne włoskie 
lody. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg

DZIEŃ IV
Po śniadaniu kierujemy do miejscowości La Spezia. Na-
stępnie pociągiem przez najpiekniejszy region wybrze-
ża liguryjskiego Cinque Terre, które zachwyca bajecznie 
kolorowymi miasteczkami przyklejonymi do skał. Zatrzy-
mamy się w trzech z nich: Riomaggiore, Manaroli i Mon-
terosso. Czas na plażowanie. Przejazd do hotelu na obia-
dokolację i nocleg

DZIEŃ V
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Mediolanu, 
centrum finansów i światowa stolica mody.  Zwiedzanie 
zaczniemy od ufortyfikowanego pałacu Sforców. Następ-
ny udamy się pod gmach sceny operowej la Scala. Dalej 
reprezentacyjny pasaż handlowy Wiktora Emanuela II 
z ekskluzywnymi butikami i restauracjami. To jeden z na-
jokazalszych budynków w mieście z przeszkloną kopułą, 
licznymi malowidłami i mozaiką posadzkową. Na Piazza 
del Duomo zobaczymy imponującą mediolańską katedrą 
– Duomo di Milano. Dla chętnych proponujemy zwiedza-
nie wnętrz oraz tarasu widokowego na dachu katedry, 
z widokiem na miasto i Alpy. Wyjazd w kierunku Polski 
w godzinach wieczornych.

DZIEŃ VI
Powrót do kraju w godzinach popołudniowych.

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 

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦ opłata programowa (przewodnik lokalny po Mediolanie, zestawy
    słuchawkowe, komunikacja i wjazdy do miast, pociąg do Cinque 
     Terre, opłata klimatyczna) 45 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 60 EUR/os.

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.

WŁOCHY PÓŁNOCNE   
Werona – Jezioro Garda – Cinque Terre – Mediolan   od 969 zł

od 889 zł

od 1219 zł

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 

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.

Wijąca się wzdłuż zachodniego wybrzeża 
Włoch Liguria, znajduje się tuż przy granicy 
z Francją. Zdominowana przez pobliski Me-
diolan i Toskanię, jest trzecim najmniejszym 
regionem Włoch i rzadko wybieraną desty-
nacją przez turystów. Rozłożyła się w kształ-
cie bumerangu. Jest tu wiele uroczych mia-
steczek i wiosek. Niektóre leżą na zboczach 
górskich lub w dolinach rzek. Ale jeśli szuka 
się czegoś wyjątkowego, trzeba odwiedzić 
pięć miasteczek tworzących Cinque Terre 
(Pięć Ziem) – Manarolę, Monterosso al Mare, 
Corniglię, Vernazzę i Romaggiore – wszystkie 
na skalistym morskim brzegu między Porto-
venere a Levanto. Dzieli je półtoragodzinny 
spacer lub dziesięć minut jazdy koleją.
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Kraje skandynawskie przyciągają turystów 
licznymi specyficznymi cechami. Przewodni-
ki turystyczne poświęcają sporo miejsca na 
opisanie konkretnych atrakcji oraz zabytków. 
Warto odwiedzić Królestwo Danii ze wzglę-
du na fiordy, zatoki, przyrodę, ciszę, idylliczne 
małe wysepki, malownicze miasta i świetną 
smażoną rybę. Norwegia to kraj niezwykle 
atrakcyjny na arenie międzynarodowej. Kra-
jobrazy tego państwa to nie tylko słynne kli-
fy przy morskich wybrzeżach (linia brzegowa 
Norwegii należy do jednej z najdłuższych na 
świecie), czy nie mniej chwalone fiordy.

DZIEŃ I 
Wyjazd z kraju w godzinach wieczornych. Nocny przejazd 
przejazd przez Niemcy.

DZIEŃ II 
W godzinach rannych przyjazd na prom do Rostoku, za-
okrętowanie na promie i przeprawa do duńskiego portu 
w Gedser. Fakultatywnie – śniadanie na promie. Przejazd 
autokarem do Kopenhagi. Zwiedzanie miasta: Syrenka ko-
penhaska – najbardziej znany symbol stolicy, odprawa warty 
Gwardii Królewskiej, barokowy Pałac Amalienborg, Fontanna 
Gefion – największa i najpiękniejsza fontanna Kopenhagi 
przedstawiającej mityczne powstanie Zelandii. Dzielnica por-
towa Nyhaven, Zamek Christiansborg – siedziba duńskiego 
parlamentu, Ratusz Miejski, spacer deptakiem Stroget – naj-
dłuższą promenadą handlową skandynawi. Popołudniu za-
okrętowanie na prom do Oslo. Wieczór rozrywki na promie 
z dyskoteką. Fakultatywnie obiadokolacja na promie.

DZIEŃ III 
Śniadanie bufetowe na statku, wyokrętowanie w Oslo 
w godzinach rannych. Zobaczymy „lodowcowy” budynek 
Opery, poczujemy kameralną atmosferą przyjaznej stolicy. 
Następnie przejdziemy pod Katedrę, salę ratuszową – miej-
sce wręczania Pokojowej Nagrody Nobla, Twierdzę Akershus 
– narodowy symbol Norwegii, Park Vigelanda z rzeźbami Gu-
stava Vigelanda. Fakultatywnie – lunch w Oslo. W godzinach 
popołudniowych przejazd na nocleg w okolicach Stavanger.

DZIEŃ IV 
Śniadanie i przejazd autokarem ze Stavanger na trekking 
w jedno z najpiękniejszych widokowo miejsc na świecie 
Preikestolen, czyli „Skalna półka”. Klif jest położony 604 me-
try nad Lysefjordem, a rocznie odwiedza go prawie 300.000 
ludzi z całego świata. Nastepnie powrót do Stavanger i zwie-
dzanie miasta: starówka z białymi, ukwieconymi drewniany-
mi domkami i brukowanymi uliczkami. Katedra Stavanger 
Domkirke z 1125r. i centrum miasta. Wieczorem zaokręto-

wanie na prom, rejs do Hirtshals w Danii. Wieczór rozrywki 
na promie z dyskoteką. Obiadokolacja bufetowa na promie.

DZIEŃ V 
Śniadanie bufetowe na statku, wyokrętowanie w Hirtshals 
w godzinach rannych. Przejazd do Hamburga, na zwiedza-
nie, m.in.: Kościół św. Michała z 132 metrową wieżą, z pięk-
ną panoramą miasta, przejście schodami Blankenese przez 
dawną wioskę rybacką, Stare Miasto, Ratusz. Wyjazd do Pol-
ski w godzinach wieczornych.

DZIEŃ VI 
Przyjazd do Polski w godzinach rannych

Trekking na preikestolen zajmuje około 5 godzin. Proszę 
być przygotowanym na każdą pogodę. Buty trekkingo-
we są zalecane.

CENA ZAWIERA: 
◦ przejazd autokarem
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 3 noclegi (2 na pokładzie luksusowych statków
    wycieczkowych w kabinach wewnętrznych 4 os.), 1 nocleg 
    w hotelu turystycznym w okolicach Stavanger
◦ wyżywienie: 3 śniadania (2 w formie bufetu na statku, 1 śniadanie 
    w hotelu turystycznym), 1 obiadokolacja na promie w formie
    bogatego bufetu z 1 napojem 
◦ rezerwacje wstępów
◦ wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 
◦ miejsce gratis dla kierownika wycieczki   

OPŁATY OBOWIĄZKOWE:
◦ opłata programowa (przewodnik, zestawy słuchawkowe lub system
  nagłaśniający, opłaty klim., portowe i admin.) 50 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP  
OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ biletów wstępu – 120 DKK/os., 150 NOK/os. i 45 EUR/os.

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 
Śniadanie na pronie. Przypłynięcie do Ystad. Przejazd 
do Kopenhagi mostem Oresund. Zwiedzanie miasta: 
Syrenka kopenhaska - najbardziej znany symbol miasta, 
uroczysta odprawa warty Gwardii Królewskiej, barokowy 
Pałac Amalienborg - oficjalna rezydencja duńskiej rodziny 
królewskiej, pomnik Króla Fryderyka V, Fontanna Gefion 
- największa i najpiękniejsza fontanna Kopenhagi przed-
stawiającej mityczne powstanie Zelandii, Ogród Bota-
niczny, osiemnastowieczna dzielnica portowa Nyhaven, 
Zamek Christiansborg - siedziba duńskiego parlamentu, 
budynek Borsen - stara giełda kopenhaska, Ratusz Miej-
ski, spacer deptakiem Stroget - najdłuższą promenadą 
handlową północnej Europy. 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
Śniadanie na pronie. Przypłynięcie do Świnoujścia. Prze-
jazd do Szczecina. Spacer po mieście: Wały Chrobrego, 
kościół św. Piotra i Pawła, gmach Filharmonii Szczeciń-
skiej, Zamek Książąt Pomorskich, Katedra św. Jakuba, 
Nowe Stare Miasto - Stary Ratusz, Cmentarz Centralny - 
największy w Polsce, uważany 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 

WYCIECZKA PROMEM
Kopenhaga – Oslo – Stavanger – Fiordy – Hamburg

od 1589 zł
od 1529 zł

od 1859 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.
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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. 

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.  

WYCIECZKA PROMEM
Petersburg i Kraje Bałtyckie   od 2549 zł

od 2449 zł

od 2789 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.

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.  

WYCIECZKA PROMEM
Ryga – Sztokholm – Turku – Helsinki  

od 1589 zł
od 1519 zł

od 1819 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 
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Barcelona – stolica Katalonii i drugie najwięk-
sze miasto Hiszpanii. Jest położona nad Mo-
rzem Śródziemnym i stanowi cel wycieczek 
dla milionów turystów rocznie. Kojarzymy 
ją głównie z ciepłego klimatu, wyjątkowej 
architektury i klubu FC Barcelony. Jest miej-
scem wypełnionym po brzegi atrakcjami i 
niezapomnianym klimatem, które koniecz-
nie trzeba zobaczyć.

DZIEŃ I
Zbiórka na lotnisku 2 godz. przed wylotem na odprawę. 
Przylot do Barcelony. Przejazd do hotelu na obiadokola-
cję i nocleg.

DZIEŃ II 
Po śniadaniu przejazd do Barcelony. Zwiedzanie najstar-
szej dzielnicy miasta Barri Gotic z barcelońską katedrą św. 
Eulalii, Les Rambles – najpiękniejszej i najstarszej ulicy 
miasta, pełnej kawiarenek, handlarzy kwiatów i ulicznych 
artystów. Spacer do pomnika Kolumba i portu. Przejazd 
na Wzgórze Montjuic, skąd rozpościera się przepiękna 
panorama Barcelony (możliwość wjazdu kolejką). Zwie-
dzanie Muzeum i Stadionu FC Barcelona. Stadion nagro-
dzony przez UEFA 5 gwiazdkami, spełniający najwyższe 
światowe standardy, robi wrażenie nie tylko na kibicach 
futbolu. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ III
Po śniadaniu przejazd do Barcelony. Zwiedzanie Parku 
Güell, niezwykłego parku, gdzie w fantazyjne budynki 
Gaudiego i kolorowe mozaiki wplata się egzotyczna przy-
roda. Tutaj zobaczymy najdłuższą ławkę świata i jeden 
z najpiękniejszych panoramicznych widoków Barcelony. 
Następnie przejazd pod katedrę Sagrada Familia, arcy-
dzieło Antonia Gaudiego, które stało się symbolem Barce-
lony. Mówi się o niej, że to Bibila wyrzeźbiona w kamieniu. 
Spacer po ulicy Passeig de Gracia w dzielnicy Eixample, 
gdzie znajdują się sławne domy Gaudiego – Casa Batllo, 
wpisana na Listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz 
Casa Mila ze słynnym dachem i kamienną fasadą. Przejazd 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ IV
Po śniadaniu plażowanie i odpoczynek nad morzem lub 
wycieczka do Tossa de Mar. Proponujemy rejs statkiem 
wzdłuż dzikiego i malowniczego wybrzeża Costa Bra-

va do Tossy de Mar – perełki tego regionu. Spacer przez 
średniowieczne centrum Tossy – Vila Vella – malowniczo 
otoczone ruinami fortyfikacji, klimatycznymi uliczkami, 
gwarnymi placykami i domkami z kamienia, zwiedzanie 
ruin zamku w Tossa de Mar. Czas na odpoczynek na jednej 
z malowniczych plaż Tossy. Po rejsie powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ IV
Po śniadaniu czas wolny (w zależności od godziny wylo-
tu). Przejazd na lotnisko na odprawę. Przelot do Polski.

CENA ZAWIERA: 
◦ przelot samolotem tanimi liniami lotniczymi 
◦ transfery na lotnisko, mały bagaż podręczny 
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 4 noclegi
◦ wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje
◦ rezerwacje wstępów
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦ opłata programowa (opłata za komunikację, zestawy słuchawkowe
    lub system nagłaśniający, opłata miejska, przewodników lokalnych)
    70 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP
 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 70 EUR/os.
◦ dopłata za bagaż – cena uzależniona od linii lotniczych i daty wylotu
◦ Wieczór flamenco – 45 EUR/os.
◦ Stadion FC Barcelona 26 EUR/os.

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 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 - 

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 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

WYCIECZKA SAMOLOTEM   
Barcelona   

WYCIECZKA SAMOLOTEM
Paryż od 1815 zł

od 1629 zł

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. 
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DZIEŃ I
Zbiórka na lotnisku w Katowicach. Krakowie, odprawa ba-
gażowo – biletowa, wylot do Tel Avivu. Przylot do Tel Avivu. 
Przejazd do hotelu kolacja i nocleg w Betlejem lub okolicy. 

DZIEŃ II
Śniadanie. Przejazd na Pole Pasterzy. Nawiedzenie Bazyliki 
Narodzenia Pańskiego – Grota Narodzenia. Wizyta w Ko-
ściele Świętej Katarzyny. Przejście do Groty Mlecznej. Popo-
łudniu dzień w Ain Karem. Wizyta w Kościele Nawiedzenia 
św. Elżbiety. Przejście do miejsca narodzin Jana Chrzciciela. 
Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg.

DZIEŃ III
Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną. Wizyta w Betfage. Zejście 
do kościoła Dominus Flevit miejsca, gdzie Pan zapłakał nad Je-
rozolimą. Wizyta w Ogrodzie Oliwnym, wejście do Bazyliki Wnie-
bowzięcia NMP, zwiedzanie Synagogi, w której znajduje się Grób 
Króla Dawida. Powrót do hotelu w Betlejem. Kolacja i nocleg.

DZIEŃ IV
Śniadanie. Wyjazd w kierunku morza Śródziemnego do 
Cezarei Nadmorskiej. Przejazd do Hajfy,  nawiedzenie 
kościoła Stella Maris. Sanktuarium poświęcone jest Świętej 
Rodzinie i prorokowi Eliaszowi. Zwiedzanie miasta Hajfa. 
Przejazd do Nazaretu – Nawiedzenie Bazyliki Zwiasto-
wania z domem rodzinnym NMP i św. Józefa. Przejazd do 
Kany Galilejskiej. Przejazd na obiadokolację i nocleg do 
hotelu w okolicach Tyberiady lub Nazaretu. 

DZIEŃ V
Śniadanie. Transfer na Górę 8 Błogosławieństw. Przejście 
do Kościoła Prymatu Świętego Piotra. Przejazd do Kafar-
naum –  zobaczymy dom św. Piotra oraz ruiny Synagogi. 
Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim. Następnie wjazd tak-
sówkami na Górę Tabor. Przejazd do hotelu w Betlejem lub 
okolicy, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

DZIEŃ VI
Śniadanie. Wyjazd do Betanii, nawiedzenie sanktuarium 
domu Marii, Marty i Łazarza. Przejazd Doliną Jordanu, po 
drodze pustynia Wadi Quelt. Postój pod sykomorą Zache-
usza i na polu widokowym pod Górą Kuszenia, przejazd 
nad Morze Martwe (czas wolny na relaksacyjną kąpiel ok. 2 
h) kolacja i nocleg w okolicach Betlejem. 

DZIEŃ VII
Śniadanie. Jerozolima w programie przejście do Kościoła 
św. Anny, Sadzawki Betesdy, warownia Marka Antoniusza, 
przejście Via Dolorosa do Bazyliki Męki Pańskiej. Czas wolny 
na zakupy na targu jerozolimskim. Spacer przez dzielnicę 
żydowską i ormiańską pod Ścianę Płaczu. Powrót do hotelu 
w Betlejem lub okolicy. Kolacja i nocleg. 

DZIEŃ VIII
Wczesne śniadanie. Przejazd na lotnisko, przelot do Polski.

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

DZIEŃ I
Zbiórka na lotnisku 2 godz. przed wylotem na odprawę. Przy-
lot do Madrytu. Transfer do hotelu i zakwaterowanie. Wie-
czorny spacer po Gran Via, jednej z najbardziej reprezentacyj-
nych ulic stolicy Hiszpanii, która stanowi wielopłaszczyznowe 
centrum miasta. Wspaniałe budynki z bogato zdobionymi 
fasadami mnóstwo restauracji i barów. Powrót na nocleg do 
hotelu.

DZIEŃ II 
Po śniadaniu zwiedzanie Madrytu. Plac Puerta del Sol, 
stąd udamy się pod Pałac Królewski wraz z XIX-wiecznymi 
ogrodami oraz współczesną katedrę Almudeny. Dzielnica 
Habsburgów – najstarsza części miasta. Smaki Hiszpanii i Ma-
drytu poznamy w halach targowych San Miguel – możliwe 
degustacje. Dzielnica Literacka, z domami wielkich postaci 
literatury hiszpańskiej. Czas wolny na lunch i lampkę wina. 
Następnie muzeum Prado, jedne z najważniejszych muzeów 
sztuki na świecie. Plaza Mayor, główny plac miasta, na którym 

odbywały się ważne wydarzenia m. in.: walki byków i pro-
cesy inkwizycji. Plac i fontanna bogini Cibeles (ulubionego 
miejsca kibiców klubu piłkarskiego Real Madryd) oraz ratusz 
nazywany Palacio de Cibeles. Z ratusza i budynku Círculo de 
Bellas Artes przepiękna panorama Madrytu. Fakultatywnie 
wieczór flamenco. Powrót do hotelu na nocleg.

DZIEŃ III
Po śniadaniu zwiedzanie współczesnego Madrytu. Las Ven-
tas, jedna z aren madryckich związana z tradycyjną walką 
byków. Następnie Paseo de la Castellana, jedna z najważniej-
szych arterii miasta, przy której znajdują się: Muzeum Historii 
Naturalnej, kompleks ministerstw Nuevos Ministerios, wie-
żowce AZCA, Pałac Kongresowy, stadion Santiago Bernabéu. 
Dla fanów piłki nożnej zwiedzanie stadionu i muzeum 
Realu Madryt. Na zakończenie plac Hiszpański z pomni-
kiem Cervantesa oraz wzgórza z egipską świątynią Debod, i 
największy park madrycki Casa de Campo. Dla wytrwałych 
proponujemy wizytę w mniej znanych turystom dzielnicach: 

Chueca, Malasaña, La Latina lub Barrio de las Letras. Powrót 
do hotelu na nocleg.

DZIEŃ IV
Po śniadaniu wyjazd do Toledo. Zwiedzanie górującej nad 
miastem fortecy Alkazar. Wejście na jedną z jego wież by 
cieszyć się widokiem na Toledo. Następnie toledańska sta-
rówka łączącą elementu kultury chrześcijańskiej, żydowskiej 
i muzułmańskiej, m. in. termy rzymskie, typowe patio tole-
dańskie, katedra z jej zachwycającym wnętrzem oraz kościół 
Santo Tome z obrazem „Pogrzeb hrabiego Orgaza” autorstwa 
El Greco, który żył w Toledo. Możliwość zwiedzanie winnicy 
koło Aranjuez z pokazem produkcji oraz degustacja wina i 
specjałów regionalnych. Powrót do Madrytu na nocleg.
 
DZIEŃ V
Po śniadaniu wykwaterowanie, transfer na lotnisko, odprawa 
i przelot do kraju.

CENA ZAWIERA: 
◦ przelot samolotem tanimi liniami lotniczymi 
◦ transfery na lotnisko, mały bagaż podręczny 
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 4 noclegi
◦ wyżywienie: 4 śniadania
◦ rezerwacje wstępów
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦ opłata programowa (opłata za komunikację, zestawy słuchawkowe
    lub system nagłaśniający, opłata miejska, przewodników lokalnych)
    80 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP
 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 60 EUR/os.
◦ dopłata za bagaż – cena uzależniona od linii lotniczych i daty wylotu
◦ wieczór flamenco – 70 EUR/os.
◦ dopłata za wizytę w winnicy i degustacja 18 EUR/os.

WYCIECZKA SAMOLOTEM   
Izrael   

WYCIECZKA SAMOLOTEM
Madryt i Toledo od 1629 zł

od 3499 zł

Izrael to kraj położony na skrzyżowaniu kul-
tur Wschodu i Zachodu, miejsce z bogatą 
historią i niesamowitym klimatem. Izrael 
zachwyca swoim krajobrazem, dynamiczną 
kulturą i różnorodnością. To idealne miej-
sce, aby przenieść się w czasie o tysiące lat 
wstecz i jednocześnie wypocząć. Oprócz 
Jerozolimy, która jest dziedzictwem kultu-
rowo-religijnym, warto zobaczyć również Tel 
Awiw – gospodarczą stolicę kraju. 

Madryt, nowoczesna stolica Hiszpanii i trze-
cie, największe miasto Unii Europejskiej po-
łożona w środkowej części Półwyspu Ibe-
ryjskiego, nad rzeką Manzanares. Miasto 
posiada niezliczoną ilość zabytków. Więk-
szość z nich mieści się w ścisłym centrum 
miasta. Jest stosunkowo młodym miastem 
w skali Europejskiej bo prawa miejskie uzy-
skał w XII w. ale stolicą jest dopiero od 1561r. 
Dziś jest przesycone sztuką i pełne najlep-
szych muzeów. Często kojarzy się z jednymi 
z najlepszych na świecie klubów piłkarskich 
Realem i Atletico. Jest pełne parków i ziele-
ni oraz placów tętniących życiem przez cały 
rok.
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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 

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
Po śniadaniu 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 budow-
lami o unikatowych kształtach zaprojektowanych na po-
lecenie pierwszego właściciela pałacu, bogatego kupca 
i handlarza kawą António Augusto Carvalho Monteiro. 
Przejazd autobusem lokalnym do Cabo da Roca - najdalej 
na zachód wysunięty 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 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

DZIEŃ I
Zbiórka na lotnisku 2 godz. przed wylotem na odprawę. 
Przylot do Valetty. Przejazd do hotelu, następnie zwie-
dzanie Valetty – stolicy Malty w całości wpisanej na listę 
UNESCO. Jej unikalny charakter tworzy piękna zabudowa 
z charakterystycznymi maltańskimi balkonikami z rzeź-
bionego drewna oraz drzwiami wejściowymi ozdobio-
nymi mosiężnymi kołatkami, klimatyczne place, fontanny 
i rzeźby. W czasie spokojnego spaceru odwidzimy m. in.: 
Pałac Wielkich Mistrzów, Ogrody Barrakka, Katedra Św 
Jana, Pałac wielkich Mistrzów oraz jeden z najstarszych 
nieprzerwanie działających teatrów na świecie. Przejazd 
do hotelu na nocleg.

DZIEŃ II 
Po śniadaniu całodzienna wycieczka na Gozo. Po przepra-
wie promowej na wyspę zwiedzanie świątyni Gigantija, 
która według legendy została zbudowana przez mitycz-
nych gigantów, będącej jedną z najstarszych kamiennych 

świątyń na świecie. Następnie przejazd do winiarni na 
degustację win i maltańskich potraw. Wizyta w Ramla Bay 
i Calipso Cave, legendarnym miejscu w którym przebywał 
Odyseusz. Spacer po stolicy wyspy – Rabacie i wizyta 
w górującej nad nią cytadeli. Następnie przeprawa pro-
mowa i powrót do hotelu na nocleg. Fakultatywnie: wie-
czór folkowy na plaży z muzyką na żywo, grillem, winem 
i piwem.

DZIEŃ III
Po śniadaniu fakultatywnie rejs katamaranem na wyspę 
Comino, gdzie biały piasek plaży w cieśninie Blue Lago-
on w połączeniu z szmaragdowo-turkusowymi wodami 
morza tworzą jeden z najbardziej spektakularnych kra-
jobrazów Archipelagu Maltańskiego przypominający 
Karaiby. To raj dla wszystkich, którzy kochają nurkowanie, 
pływanie i sporty wodne. W programie zwiedzanie wy-
spy, czas wolny na plażowanie i kąpiel. Powrót do hotelu 
na nocleg. Fakultatywnie proponujemy wyjście na noc 

maltańską z muzyką na żywo. Restauracja słynąca z naj-
lepszych mięs proponuje tradycyjne dania kuchni mal-
tańskiej przygotowana przez najlepszych maltańskich 
kucharzy. W menu m. in. przystawki, ricotta ravioli, królik 
smażony w winie i czosnku, oraz wspaniałe maltańskie 
desery. Do kolacji podawane jest maltańskie wino, kawa, 
herbata i zimne napoje 

DZIEŃ IV
Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na lotnisko, od-
prawa. Przelot do Polski.

CENA ZAWIERA: 
◦ przelot samolotem tanimi liniami lotniczymi 
◦ transfery na lotnisko, mały bagaż podręczny 
◦ opiekę pilota
◦ zakwaterowanie: 3 noclegi
◦ wyżywienie: 3 śniadania
◦ rezerwacje wstępów; 2 wycieczki: Valetta i wyspa Gozo
◦ ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna 

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦ opłata programowa (opłata za komunikację, zestawy słuchawkowe
     lub system nagłaśniający, opłata miejska, przew. lokalnych) 35 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP
 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 35 EUR/os.
◦ dopłata za bagaż – cena uzależniona od linii lotniczych i daty wylotu
◦ obiadokolacja w hotelu ok. 13 EUR/os.
◦ noc maltańska ok. 55 EUR/os.
◦ rejs na wyspę Comino ok. 30 EUR/os.
◦ wieczór folkowy na plaży ok. 30 EUR/os.

WYCIECZKA SAMOLOTEM
Lizbona

WYCIECZKA SAMOLOTEM
Malta od 1699 zł

od 1929 zł

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. 

Malta to maleńka wysepka na Morzu Śród-
ziemnym, która zachwyca słońcem, wspa-
niałą przyrodą i pięknymi plażami, skupi-
skiem zabytków: zarówno tych starożytnych, 
których historia sięga 3600 lat p.n.e., jak i 
fortyfikacji, pałaców i innych pozostałości po 
słynnym Zakonie Rycerzy Maltańskich. Jest 
to idealne miejsce na wypoczynek, zwiedza-
nie oraz na wyjazd integracyjny.

49www.indexpolska.com.pl WYCIECZKI WIELODNIOWE



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 wizy-
ty w królewskiej dzielnicy City of Westminster: Pałac Buc-
kingham – oficjalna rezydencja brytyjskich monarchów, 
Clarence House – rezydencja królewska, siedziba księcia 
Walii Karola i księżnej Kornwalii Camilli, spacer przez St.Ja-
mes’s - rezydencja Elżbiety I i miejsca, gdzie arystokracja 
robi swoje zakupy, Piccadilly Circus – jedno z najbardziej 
rozpoznawalnych miejsc w Londynie. Czas wolny na od-
poczynek i posiłek – płatny we własnym zakresie. Zwie-
dzanie Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s 
z figurami woskowymi znanych osób na świecie, główna 
atrakcja turystyczna Londynu. Powrót do miejsca zakwa-
terowania 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. 

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 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
Rzym   

WYCIECZKA SAMOLOTEM
Londyn od 1869 zł

od 1659 zł

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.
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DZIEŃ I 
Zbiórka na lotnisku 2 godz. przed wylotem na odprawę. Przy-
lot do Mediolanu. Przejazd do hotelu na nocleg.

DZIEŃ II
Po śniadaniu zwiedzanie Mediolanu – centrum finansów i 
światowej stolicy mody. Przejazd na Piazza del Duomo z im-
ponującą mediolańską katedrą - Duomo di Milano. Dla chęt-
nych proponujemy zwiedzanie wnętrz katedry oraz wjazd 
lub wejście na taras widokowy katedry, skąd rozpościera się 
widok na miasto i Alpy. Spacer przez reprezentacyjny pasaż 
handlowy Wiktora Emanuela II z ekskluzywnymi butikami i 
restauracjami. To jeden z najokazalszych budynków w mieście 
z przeszkloną kopułą, licznymi malowidłami i mozaiką posadz-
kową. Następnie udamy się na Piazza Della Scala pod gmach 
światowej sławy sceny operowej la Scala. Czas wolny lub zwie-
dzanie Muzeum operowego. Spacer po Via Monte Napoleone, 
jednej z najbardziej wytwornych ulic Mediolanu, z butikami 
słynnych projektantów mody. Powrót do hotelu na nocleg.

DZIEŃ I
Zbiórka na lotnisku 2 godz. przed wylotem na odprawę. 
Przelot do Neapolu. Przejazd do Caserty – „Wersalu” Ne-
apolu, dawnej rezydencji królewskiej – La Reggia, gdzie 
znajduje się monumentalny pałac Burbonów z olbrzymi-
mi ogrodami. Spacer po ponad 3 km głównej alei, z sys-
temem basenów z fontannami ozdobionymi rzeźbami 
o tematyce mitologicznej. Przejazd do hotelu na zakwa-
terowanie, obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ II 
Po śniadaniu udamy się na Wezuwiusz, jedyny aktywny 
wulkan Europy kontynentalnej. Spacerując zobaczymy 
panoramę włoskiego wybrzeża z tarasu widokowego 
przy kraterze wulkanu. Przejazd do Neapolu – miasta 
kontrastów, tygla kultury, architektury i sztuki. Na ulicz-
kach starego miasta zobaczymy słynne kościoły: katedrę 
Św. Januarego, kościół Gesù Nuovo czy klasztor św. Kla-
ry z przepięknym ogrodem i krużgankami. Odwiedzimy 

DZIEŃ III 
Śniadanie i dalsze zwiedzanie Mediolanu. Wizyta w ufortyfi-
kowanym pałacu Sforców (Castello) obecnie muzeum miesz-
czącym dzieła sztuki średniowiecznej, renesansowej i baro-
kowej min. ostatnie dzieło Michała Anioła – Pieta Rondanini. 
Spacer do dzielnicy Brera – centrum sztuki i designu, pełnej 
wąskich uliczek charakterystycznych dla Włoch z niewielkimi 
sklepikami, galeriami oryginalnego, włoskiego rzemiosła i 
przytulnymi kafejkami. Czas wolny na indywidualny spa-
cer po uliczkach i zaułkach pełnych straganów oferujących 
przeróżne dzieła i starocie, relaks w ogrodzie botanicznym. 
Dla chętnych zwiedzanie jednego z muzeów – Pinakoteki 
Brera, w której wystawione są dzieła największych mistrzów 
włoskiego malarstwa m.in. Montegni, Caravaggia i Rafaela. 
Kościół św. Ambrożego – dawny kościół koronacyjny, w któ-
rym w Złotym Ołtarzu znajdują się relikwie patrona miasta. 
Na zakończenie dawna portowa dzielnica Navigli, klimatem 
przypominająca Wenecję. Nabrzeża kanałów połączone licz-
nymi mostkami pełne są kafejek i restauracji. Dla chętnych 

główne place miasta, od Piazza Plebiscito zaczynając, 
przez Piazza Bellini po Piazza Dante. Wstąpimy do pięknej 
Galerii Umberto I – publicznej galerii handlowej, zobaczy-
my gmach opery San Carlo – najstarszej opery we Wło-
szech. Spacer zakończymy na ulicy Spaccanapoli, uważa-
nej za najbardziej malowniczy zakątek starego Neapolu. 
Po zwiedzaniu czas wolny na kawę lub słynną neapoli-
tańską pizzę. Powrót do hotelu na obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ III
Po śniadaniu czas wolny lub wycieczki fakultatywne:
Wycieczka wodolotem na wyspę Capri, zwaną Wyspą 
Kwiatów. Przejazd do ogrodów Augusta, z których wi-
doczne są skały Faraglioni oraz Marina Piccola – port 
z czasów rzymskich, następnie przejazd na Anacapri – 
najwyżej położony punkt wyspy. Czas wolny. Podczas 
korzystnych warunków pogodowych możliwość rejsu 
statkiem wokół wyspy lub do Lazurowej Groty.
Wycieczka do Pompei, starożytnego miasta zastygłego 

w czasie, na skutek zasypania przez popiół z Wezuwiusza. 
Przejazd kolejką do Sorrento, kurortu, który ma do za-
oferowania miłą atmosferę, urzekające widoki na okolice 
i uroczą starówkę. Spacer po starówce i panorama na za-
tokę. Mówi się, że Sorrento to kraina legend i cytrusowych 
gajów. Dla chętnych proponujemy degustację „Limon-
cello” słynnego likieru produkowanego w południowych 
Włoszech. Powrót do hotelu na obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ IV
Śniadanie i wykwaterowanie, wypoczynek nad morzem. 
Transfer autokarem na odprawę lotniskową. Przelot do 
Polski.

proponujemy rejs po kanale Navigli Grande. Powrót do ho-
telu na nocleg.

DZIEŃ IV 
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Bergamo. Krótki 
czas wolny w Bergamo Alta – przepięknym starym mieście. 
Przejazd na lotnisko na odprawę. Przelot do Polski. 

ALTERNATYWNIE
- kościół Santa Maria delle Grazie z Ostatnią Wieczerzą 
   Leonarda da Vinci
- wizytę na stadionie San Siro – jeden z największych
   stadionów świata
- przedstawienie operowe lub balet w słynnej La Scali

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

OPŁATA OBOWIĄZKOWA:
◦ opłata programowa (opłata za komunikację, zestawy słuchawkowe
   lub system nagłaśniający, opłata miejska, przew. lokalnych) 55 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
◦ dopłata do pakietu 3 obiadokolacji od 160 zł/os.

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 (opłata za komunikację , zestawy słuchawkowe
    lub system nagłaśniający, opłata miejska, przew. lokalnych) 35 EUR/os.
◦  składki na TFG i TFP
 

OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE:
◦ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów -  65 EUR/os. 
◦ dopłat za bagaż - cena uzależniona od linii lotniczych i ter. wylotu
◦ wycieczka fakultatywna na Capri 75 EUR/os. dodatkowo 20 EUR/os. 
◦ rejs wokół wyspy lub do Lazurowej Groty.
◦ wycieczka fakultatywna do Pompei i Sorrento (min. 20 osób) 65 EUR/os.

WYCIECZKA SAMOLOTEM
Caserta – Neapol – Capri – Sorrento – Pompeje

WYCIECZKA SAMOLOTEM
Mediolan od 1559 zł

od 1699 zł

Neapol – miasto kontrastów, gorącego połu-
dnia Włoch, przepełnione zapachem egzo-
tyki, słynące z oryginalnej architektury i wy-
śmienitej prawdopodobnie najlepszej pizzy 
w Italii,. Capri – przepiękna wyspa pełna 
kwiatów, miłości i artystów. Słynie z przejrzy-
stego, błękitnego morza i stromych skał oraz 
zapierających dech w piersiach widoków. 
Będąca miejscem wypoczynku starożytnych 
władców oraz celem podróży arystokracji 
europejskiej na przestrzeni wieków. Pompe-
je – antyczne miasto, które na skutek wybu-
chu Wezuwiusza zniknęło na 1700 lat pod 
warstwą jego popiołów.

Mediolan – drugie co do wielkości miasto 
we Włoszech i kipiąca modą metropolia. Je-
dzenie, prawdziwy włoski charakter miasta 
i włoska piłka nożna czyli kluby Inter i A.C. 
Milan, są wizytówką Mediolanu. Miasto to 
dla niektórych turystów może kojarzyć się z 
wieloma takimi z Austrii, gdyż od początku 
XVIII w aż do połowy XIX w. było pod pa-
nowaniem monarchii Habsburgów i to wy-
warło na nim zdecydowane piętno. Miało to 
również przełożenie na budowle powstałe 
w okresie rewolucji przemysłowej. Mimo to 
możemy znaleźć tu jeszcze sporo zabytków 
z włoskiego średniowiecza czy renesansu, 
którego Mediolan jest jedną z kolebek.
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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. 

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 

KASZUBY
Kartuzy – Chmielno – Kalwaria Wielewska

od 1408 zł
od 1362 zł

od 1552 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 
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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.

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
 

BIESZCZADY
Sanok – Cisna – Solina

od 1207 zł
od 1172 zł

od 1342 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 



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. 

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
 

SUWALSZCZYZNA
Tykocin – Augustów – Suwałki 

od 1438 zł
od 1395 zł

od 1601 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 
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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

od 1255 zł

od 1099 zł
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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 
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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. 

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

CZARNOGÓRA
Ulcinj, Kompleks Hotelowy Primafila ***

WŁOCHY
Rimini, Hotel Villa Dina ***

od 1369 zł

od 1479 zł

od 1269 zł

od 1380 zł

od 1649 zł

od 1715 zł

pow. 45 osób 

pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 

pow. 55 osób 
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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!

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. 
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MACEDONIA PÓŁNOCNA
Ochryd, Hotel Desaret ***

od 1259 zł
od 1159 zł

od 1519 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 



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!

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.) 

Hotel Laguna **+ 

Kompleks hotelowy HERCEG

CHORWACJA
Riwiera Makarska, Hotel Laguna **+ 
lub Kompleks Hotelowy Herceg

od 1379 zł
od 1289 zł

od 1719 zł
pow. 45 osób 

pow. 30 osób 

pow. 55 osób 
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Nic tak nie buduje więzi, nie integruje i nie pozwala się bliżej poznać jak wspólne wyzwania i wykonywanie zadań, których finiszem jest 
osiągniecie wspólnego celu.

Organizując wyjazdy integracyjne i motywacyjne zwracamy uwagę na poznanie nowych możliwości współpracy, odkrycie metod rozwią-
zywania problemów, pokonywania własnych słabości i motywowania innych gwarantując przy tym dobrą zabawę, odrobinę adrenaliny 
i poznanie atrakcji turystycznych oraz kulturowych różnych rejonów Polski, Europy i świata.

Programy imprez są podyktowane potrzebami klienta, indywidualnym podejściem do każdego zlecenia. Zadaniem każdego projektu jest 
jego procentowanie w przyszłości: nabycie nowych umiejętności, poprawa relacji między pracownikami lub po prostu niebanalne wspo-
mnienia.

PROPOZYCJE INTEGRACJI:

Loty balonem - podziwianie widoków najpiękniejszych 
miejsc w Polsce i Europie,

Skoki spadochronowe - skoki w tandemie gwarantują-
ce emocje i poczucie przestrzeni,

Paralotnie - loty w tandemie. Poskromienie grawitacji 
dające poczucie wolności i adrenaliny.

Paintball - gry strategiczne o charakterze militarnym, 
przy wykorzystaniu karabinka na żelatynowe kulki wy-
pełnione farbą. Rozgrywki organizowane są w cieka-
wych miejscach - ostępach leśnych, starych fabrykach, 
poprzemysłowych terenach. Strzelnice - broń pneuma-
tyczna i łucznicza. Strzelanie do tarczy oraz specjalnego 
kulochwytu.

Off road - przejazdy samochodami terenowymi lub 
quadami na torach crossowych, w piaskowniach, na dro-
gach szutrowych i nieutwardzonych. Pokonywanie prze-
szkód, stromych zjazdów i podjazdów wyzwalających 
adrenalinę.

Bezpieczna Szkoła Jazdy - ekstremalne hamowania, 
wychodzenie z poślizgów, slalomy, próba na płycie pośli-
zgowej. Doskonalenie umiejętności prowadzenia samo-
chodu.

Skutery śnieżne - niezapomniane wrażenia, pokonując 
zaśnieżone trasy z dużą szybkością lub spacerowo podzi-
wiając otoczenie.

Zorbing - staczanie się ze zbocza lub spływanie rzeką, 
strumieniem w nadmuchiwanej, wykonanej z materia-
łów odpornych na uszkodzenia kuli.

Tyrolka - zjazd ukośny na rozpiętej między dwoma brze-
gami linie; Most Pałkiewicza: przeciąganie po pojedyn-
czej linie; wspinaczka skałkowa; zjazd na linie.

Bungee jumping - skok z wysokości na elastycznej li-
nie; free jumping skok z dużej wysokości na rozpostartą 
siatkę - przełamanie własnych słabości i maksimum ad-
renaliny. 

Nurkowanie - najciekawsze miejsca w Polsce i Europie. 
Od zatopionych koparek i zalanych kamieniołomów po 
przejrzystą wodę jezior i mórz z całą ciekawą fauną i florą.

Spływy kajakowe - spokojne pokonywanie kolejnych 

kilometrów rzeki lub walka z żywiołem na poprzecina-
nych przeszkodami ich porywistych nurtach.

Rafting - spływ pontonem rzekami o różnym stopniu 
trudności.

Canyoning - pokonywanie rwącej rzeki przy asekuracji 
lin; zjazdy w kaskadach wody.

Żeglarstwo - rejsy po jeziorach i morzach. Nieraz walka 
z deszczem i mocnym wiatrem, a czasami z zupełną flau-
tą licząc tylko na siłę własnych ramion pokonując akweny 
na pagajach. Skutery wodne, motorówki, jazda na wake-
boardzie i kneeboardzie.

Surfing, kitesurfing - ślizg na desce na fali morskiej.

Zabawy na torze kajakowym - hydrospeed: spływ 
całej długości toru w piankach, kamizelkach i płetwach 
ze specjalnym pływakiem trzymanym przed sobą; nauka 
kajakarstwa górskiego - podstawy wiosłowania, wcho-
dzenia w nurt, promowania, wchodzenia do cofki oraz 
nauka eskimoski na wesoło; zawody na kanadyjkach 
- przepłynięcie toru na czas w kanadyjkach dwuosobo-
wych wyznaczoną trasą. 

PROPOZYCJE GIER I ZABAW, TEAMBUILDING:

Skrzynki - wspinanie po skrzynkach. Uczestnik wspi-
nający jest asekurowany za pomocą liny. Pozostali po-
magają mu podając kolejne skrzynki, jak również da-
jąc cenne informacje o najlepszym sposobie wejścia.

Pajęczyna - każdy z uczestników musi przejść przez 
tylko jedno oko rozpiętej między drzewami „pajęczej 
sieci” uważając by jej nie dotknąć.

Tratwa z dętek - grupowa budowa tratwy z dętek 
i przepłyniecie nią przez akwen wodny. 

Przeciąganie liny - przeciąganie liny przez dwie ry-
walizujące drużyny.

Biegi na orientację - zdobywanie kolejnych punk-
tów kontrolnych na wyznaczonej trasie posługując 
się mapą, kompasem, gps’em. W zabawie można 
wykorzystać tablicę kodów, rozbudować grę o zada-
nia techniczne np. budowa kompasu i wyznaczenie 
kierunku, układanie puzzli, dzięki którym uczestnicy 
poznają kolejny cel.

Narty - grupowa rywalizacja czasowa polegająca na 
przejściu wyznaczonej trasy przy pomocy specjalnie 
zbudowanych drewnianych nart.

Namiot - rozbijanie przez całą grupę namiotu na czas. 
Utrudnieniem jest zasłonięcie oczu uczestników.

Nić ariadny - labirynt zrobiony z lin, który należy po-
konać w spiętych ze sobą grupach. Konkurencja na 
czas.
Spodnie 3 osobowe - trzy osoby ubieramy w nieco-
dzienne spodnie połączone ze sobą nogawkami. Cała 
zabawa polega na pokonaniu określonego odcinka 
w jak najkrótszym czasie. Istotnym elementem tej 
konkurencji jest zgranie drużyny. Dobra współpraca 
gwarantuje wygraną.

Przeciąganie samochodu - w tej konkurencji celem 
zespołu jest przeciągnięcie samochodu dostawczego. 
Zadanie na pierwszy rzut oka wydaje się nie być trud-
ne, problem zaczyna się kiedy reszta rywalizujących 
grup wchodzi do środka auta.

Wyścigi modeli samochodów zdalnie sterowanych 
- przygotujemy dla państwa tor przeszkód, na którym 
będą państwo mogli ścigać się miniaturami aut tere-
nowych lub wyścigowych.

Poszukiwacze skarbów - konkurencja, przy której 
będą państwo mieli okazję zapoznać się z działaniem 
wykrywacza metalu. Na określonym terenie pocho-
wane będą fanty, które będą do znalezienia.

Gigantyczne narty - bardzo dobra zabawa, gdzie 
zawodnicy wykazują się współpracą, równocześnie 
wykazując nutkę rywalizacji. Do pokonania jest okre-
ślony tor, z którym zmaga się drużyna składająca się 
z czterech osób.

Szczudła - każda osoba z grupy ma do pokonania dy-
stans dziesięciu metrów, po czym przekazuje szczudła 
następnemu koledze/ koleżance z drużyny. Przebieg 
zabawy jest mierzony stoperem. Jest to walka z cza-
sem. Zwycięstwem cieszy się drużyna o najkrótszym 
łącznym czasie.

Gigantyczne bierki - rywalizacja toczy się pomiędzy 
dwoma grupami. Zadanie jest bardzo proste, musi-
my zdobyć jak największą ilość bierek nie dotykając 
innych. Wygrywa drużyna, która w końcowym rozra-
chunku uzbierała więcej bierek.

TURYSTYKA AKTYWNA, INCENTIVE TRAVEL - imprezy integra-
cyjne z elementami przygody, gier, zabaw, sportów ekstremal-
nych.

EVENTY - pod nazwą „event” kryje się kompleksowa organizacja 
imprez integracyjnych i okolicznościowych, od konferencji po gale, 
od spotkań świątecznych przez pikniki familijne aż po urodziny 
szefa. Wśród naszych propozycji szczególnym uznaniem cieszą się

Dokładne programy i kalkulacje imprez przesyłamy na zamówienie. 
Ceny uzależnione są od ilości dni, programu, terminów, standardu 
i liczby uczestników 

INTEGRACJA, EVENTY od 19 zł/os.
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Piłowanie bala - zadaniem drużyny jest ucięcie jak 
najcięższego kawałka piłą „moja-twoja”. Każda z dru-
żyn ma trzy próby.

Karabinki pneumatyczne - każdy z uczestników bę-
dzie miał możliwość strzelania do specjalnie przygo-
towanej tarczy. Uczestnicy mają możliwość wykazać 
się precyzją oraz celnością.

Turniej łuczniczy - zawodnicy mają za zadanie celnie 
strzelać ze sportowych łuków.

Aktywna strzelnica paintball’owa - na przygotowa-
nym torze uczestnicy muszą wykazać się zwinnością 
i szybkością, a na końcu sokolim okiem, strzelając 
z markera paintball’owego do celu.

Trójkąt - grupa uczestników ma za zadanie utworze-
nie trójkąta równobocznego z liny. Utrudnienie pole-
ga na tym, że każdy z uczestników ma zamknięte oczy.

Kręgle - każdy będzie miał możliwość spróbowania 
swoich sił w grze w terenie nie zawsze równym jak tor 
profesjonalny. Gwarantowana świetna zabawa i dużo 
śmiechu.

Mini-moto - dla każdego chętnego uczestnika za-
bawy proponujemy pełną śmiechu przejażdżkę na 
pomniejszonej wersji motoru. Gwarantowana dobra 
zabawa… dla obserwatorów.

Jazda ślepego - każdy z uczetników będzie miał moż-
liwość przejechania się quadem. Będzie tylko jedno 
utrudnienie: osoba będzie miała zawiązane oczy i tyl-
ko dzięki precyzyjnym informacjom zespołu będzie 
mogła dotrzeć do wyznaczonego celu.

Poprzeczki - konkurencja polega na przemieszczaniu 
się pod i nad różnorodnie rozłożonymi poprzeczkami. 
Zabawa przypomina ćwiczenia poligonowe. 

PROPOZYCJE EVENTÓW:

Kaizen - znaczy doskonalić. Warsztaty promujące ja-
pońskie sztuki i tradycję doskonalenia się. Uczestni-
cy poznają sztukę walki i samoobrony, pisania haiku 
i przygotowania sushi

Wyspa - to niestandardowe warsztaty integracyjne 
realizowane w konwencji twórczej zabawy. Pod opie-
ką profesjonalnych trenerów uczestnicy przygotowu-
ją tropikalne show.

Teatr życia - warsztaty na podstawie spektaklu ewy 
szawłowskiej. Scenariusz sztuki został napisany, ale to 
nie znaczy, że nie można w nim wszystkiego zmienić - 
życie to przecież wielki teatr.

Image - spotkanie integracyjne połączone z warszta-
tami poświęconymi kreowaniu własnego wizerunku. 
Uczestnicy bawiąc się poznają tajniki wizażu, mowy 
ciała, autoprezentacji.

Szanty - spotkanie integracyjne utrzymane w klima-
cie jezior warmii i mazur. To konkurencje nad wodą, 
odkrywanie tajników życia żeglarskiego oraz wieczor-
ne szanty przy ognisku.

Piwne impresje - spotkanie, w ramach którego 
uczestnicy będą mogli skosztować wyśmienitych, 
często niespotykanych gatunków piwa odkrywając 
nieznane dotychczas smaki i zapachy, dowiedzą się 
jak powstaje piwo, dlaczego niektóre gatunki powin-

no się pijać tylko zimą, poznają piwną mapę świata.

Vegas kasyno - zapewniamy smak hazardowych 
emocji - nawet jeśli jest to gra za wirtualne pieniądze. 
Będą państwo mogli spróbować swoich sił w następu-
jących grach: ruletka, teksas holdem poker, black jack, 
poker, kości. Dla najlepszych graczy przygotowujemy 
nagrody i pamiątkowe dyplomy

Wieczór kowbojski - niezwykła impreza na dzikim za-
chodzie. Whiskey, saloon, kowboje i niezwykłe tancer-
ki to tylko nieliczne atrakcje, które dla was przygoto-
waliśmy. W programie m. innymi: dj z muzyką country, 
konkursy (lasso, strzelanie z łuku, poszukiwanie złota, 
rzut podkowami, rzuty kapeluszem, strzelanie ze śru-
tówki, pokazy taneczne, karaoke, konkurs pokera).

Wieczór taneczny - pokaz tańca to niezapomniana 
atrakcja, która nada oryginalności oraz urozmaici każ-
dą okazję, imprezę okolicznościową, firmową, bizne-
sową czy prywatną

Pokaz barmański - show barmański z aktywnym 
udziałem gości. Można będzie poznać tajniki profe-
sjonalnego przyrządzania drinków, a także spraw-
dzić swój refleks próbując np. złapać kostki lodu do 
szklanki, czy poćwiczyć żonglerkę butelkami. Pokaz 
taki równa się degustacja drinków przygotowanych 
w jakże ekscytujący sposób! Poznacie państwo tajniki 
robienia kolorowych drinków, które to będziecie mo-
gli wykorzystać podczas domowych imprez.
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Chcemy zaproponować Ci, aby maksyma „o jeden krok dalej...” stała się mottem przewodnim, a zarazem strategią w budowaniu i ulepsza-
niu Twojej Firmy. 

Jesteś świadomym Pracodawcą, wiesz, że konkurencyjność w Twojej branży ciągle wzrasta, a sukces osiągają firmy, które stale podnoszą 
kwalifikacje swoich pracowników. 

Razem z zespołem doświadczonych trenerów i konsultantów chcemy zaproponować szeroki wachlarz szkoleń biznesowych, psychologicz-
nych i outdoorowych. 
Każde szkolenie realizowane przez nas, jest dopasowane do oczekiwań oraz potrzeb Twojej Firmy. 
Dzieje się tak ponieważ działamy według ściśle ustalonej procedury:

• analiza potrzeb szkoleniowych 
• planowanie i projektowanie szkoleniach 
• przygotowanie materiałów i pomocy 
• przeprowadzenie szkolenia 
• ewaluacja szkoleniach 
• dalsze propozycje szkoleniowe 

Daje nam to gwarancję, że szkolenie będzie ściśle komponować się z potrzebami Twojej firmy, Tobie zaś, daje możliwość wpływania na 
każdy z etapów procesu szkoleniowego. 
Dla nas ważny jest każdy człowiek, dlatego szkolimy i coachujemy zarówno osoby rozpoczynające pracę, jak również doświadczonych 
menedżerów i pracowników poszukujących nowych inspiracji, pomysłów i motywacji. Kształtujemy odpowiednie nastawienie, poszerzamy 
zakres umiejętności oraz doskonalimy procesy uczenia się pracowników tak, aby zwiększyć skuteczność ich działań. Bardzo praktyczna 
forma naszych zajęć oraz różnorodne metody pracy pozwalają osiągnąć maksymalne efekty końcowe.

Tematycznie skupiamy się na szkoleniach z czterech obszarów:

KONTAKT Z KLIENTEM szkolenia doskonalące umiejętności z zakresu szeroko pojętego kontaktu z Klientem.
ZARZĄDZANIE szkolenia doskonalące umiejętności z zakresu zarządzania ludźmi. 
PRACA W ZESPOLE szkolenia zacieśniające więzi w zespole oraz doskonalące umiejętności współpracy i komunikacji w zespole. 
ROZWÓJ OSOBISTY szkolenia doskonalące umiejętności uniwersalne, przydatne na każdym stanowisku w firmie. 

SZKOLENIA BIZNESOWE:

Rozwój osobisty:

• Asertywność,
• Bariery komunikacyjne i sposoby ich pokonywania,
• Komunikacja interpersonalna,
• Kształcenie emisji głosu,
• Praca z ciałem,
• Trening kreatywności,
• Twórcze myślenie,
• Zarządzanie emocjami,
• Zarządzanie stresem.

Treningi umiejętności:

• Etykieta w biznesie,
• Elementy savoir vivre’u,
• Profesjonalna obsługa pacjenta,
• Skuteczna reklama,
• Strategie negocjacyjne,
• Strategie handlowe,
• Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych,
• Techniki obsługi klienta,
• Techniki rekrutacyjne,

• Techniki sprzedaży,
• Techniki wpływu społecznego,
• Telemarketing,
• Zarządzanie sobą w czasie,
• Assessment centre,
• Development centre.

Rozwój kompetencji:

• Budowanie zespołu,
• Delegacja kompetencji,
• Efektywne przywództwo,
• Efektywność podejmowanych decyzji,
• Kierowanie zespołem,
• Współpraca zespołowa,
• Metody pomiary kompetencji zawodowych,
• Proces grupowy,
• Rozwiązywanie konfliktów,
• Skuteczne motywowanie,
• Skuteczne ocenianie,
• Skuteczny lider,
• Zarządzanie ryzykiem.

SZKOLENIA PSYCHOLOGICZNE:

Stres i zasoby z nim związane:

• Biologia i psychologia stresu,
• Radzenie sobie ze stresem,
• Stres w sytuacjach kryzysowych,
• Własne metody walki ze stresem.

Psychologia sprzedaży i reklamy:

• Psychologia sprzedaży,
• Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich,
• Sztuka perswazji.

Psychologia pracy i zarządzania:

• Psychologia motywowania i podejmowania decyzji,
• Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania 
   decyzji,
• Psychologia szefa,
• Psychologiczne wiązanie pracowników z firmą,
• Psychologia zarządzania.

NASZE ATUTY:
• Różnorodność oferty szkoleniowej i coachingowej
• Aktywne metody nauczania
• Małe grupy szkoleniowe
• 27 lat doświadczenia
• Materiały szkoleniowe, świadectwa i certyfikaty
• Atrakcyjne ceny

Niniejsza oferta ma charakter otwarty, moduły szkoleniowe można 
poszerzyć w zależności od stopnia wiedzy i zaawansowania uczest-
ników. 

SZKOLENIA od 99 zł/os.

62 www.indexpolska.com.plSZKOLENIA



SZKOLENIA TYPU OUTDOOR:

szkolenie outdoor, oprócz emocjonujących zabaw 
i gier, mają jasno określony cel, by przynieść zamie-
rzony efekt. Oto niektóre cele szkoleń outdoor:

• cele związane z rozwojem zespołu jako całości,
• cele związane z rozwojem konkretnych umiejętności
   poszczególnych członków zespołu,
• cele związane z budowaniem relacji z klientami,
• rekreacja i motywacja

Nasze szkolenia outdoor przybierają bardzo różne 
formy i odbywają się w różnorodnym terenie. Dzięki 
temu bez problemu możemy zaproponować coś no-
wego nawet tym osobom, które niejedno szkolenie 
czy wyjazd integracyjny już widziały.

GRY INTEGRACYJNE, DECYZYJNE I EDUKACYJNE 
- gry te mogą być prowadzone zarówno w formie 
outdoor, jak i w sali. Dostarczają zwykle mniej adrena-
liny niż inne, ale mają największą wartość edukacyjną. 

Mogą rozwijać bardzo specjalistyczne umiejętności, 
takie jak zarządzanie zmianą, zarządzanie projektem 
czy komunikacja międzykulturowa. Typowe przykłady 
to zadania, w których grupy budują z dostarczonego 
materiału określone przez trenera konstrukcje, inne 
zadania polegają na rozwiązaniu złożonego proble-
mu, gdzie każdy uczestnik posiada tylko fragment 
potrzebnych informacji.

GRY NA ORIENTACJĘ - ćwiczenia polegające na od-
nalezieniu drogi do celu, skarbu itp. Jedną z odmian 
tych gier są podchody czy gonitwy prowadzone nocą. 
W tych ćwiczeniach podobnie jak w scenariuszowych 
należy uzgodnić stopień trudności.

GRY SCENARIUSZOWE - gry, które zwykle składają się 
z kilku niezależnych zadań - ale tylko realizacja wszyst-
kich pozwoli dojść do finału. Gry tego typu są bardzo 
elastyczne. Można skonstruować program mniej 
lub bardziej ekstremalny (dobierając różne zadania), 
kształcący różne umiejętności (np. zadania decyzyjne 
lub komunikacyjne) i z wieloma scenariuszami

ĆWICZENIA NA WODZIE - ta forma szkoleń daje dużą 
elastyczność, od zajęć na płytkim brodziku, poprzez 
basen pływacki, aż po spływ górską rzeką.

OUTDOOR MIEJSKI - zajęcia zaliczane do szkoleń 
drogich z uwagi na trudność zorganizowania, ale róż-
niące się od innych form outdoor’u. Dlatego poleca-
my je wtedy, gdy grupa jest już znudzona zajęciami 
w lesie czy na skale. Zajęcia odbywają się w niedużym 
mieście, którego nie znają uczestnicy. Wykonywane 
przez grupę zadania składają się na jeden scenariusz 
np. odnalezienie tajnej informacji.

Nasze szkolenia OUTDOOR nie opierają się na modelu, 
w którym prowadzący mówi, a uczestnicy słuchają. Nasi 
trenerzy wspierają i ułatwiają proces samouczenia i sa-
morozwoju. Ich rolą w mniejszym stopniu jest dostarcze-
nie wiedzy, a w większym - zapewnienie takiej struktury 
szkolenia, w której uczestnicy będą się efektywnie uczyć 
i sami dochodzić do rozwiązań postawionych proble-
mów. 
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