
podró¿e  integracja  szkolenia



Kim jesteśmy
  Jesteśmy zespołem ludzi którzy łączą wiedzę z doświadczeniem i pasję 
z przyjemnością. Naszym celem jest ciągły rozwój, a pracę trakujemy 
jako misję. 

  Działamy od 2001 roku, jesteśmy członkiem grupy kapitałowej INDEX-
AGAMA TRAVEL GROUP, należymy do Śląskiej i Polskiej Izby Turystyki, 
posiadamy gwarancje ubezpieczeniowe Signal Iduna.

  Jesteśmy liderem w organizacji wyjazdów turystycznych, imprez inte-
gracyjnych, szkoleń dla firm i zakładów pracy. 

  Najlepszą naszą rekomendacją są wierni Klienci, z którymi wielokrotnie 
pracujemy przy kolejnych projektach. Ich satysfakcja to także argument 
dla Ciebie, że współpraca z nami to najlepsze rozwiązanie z możliwych 
dla Twojej firmy. 

Misja
Wartości i cechy które nas charakteryzują to: rzetelna praca, wysoka jakość, 
elastyczna postawa, atrakcyne ceny i społeczna wrażliwość.
Nasze motto: „o jeden krok dalej...”

Nasze atuty:
• 12 letnie doswiadczenie
• wysoka jakość w atrakcyjnej cenie
• programy „szyte na miarę”
• sprawdzone obiekty
• odpowiedzialna i kompetentna kadra
• bezpieczny i wysokiej klasy transport
• innowacyjne szkolenia
• silna i stabilna pozycja firmy
• certyfikaty i gwarancje
• pełna dyspozycyjność i elastyczne podejście
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Niżej przedstawione programy są ramowe, 
a na życzenie możemy je zmienić w zależności od Państwa wymagań. 

Jeśli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo propozycji dla siebie prosimy o kontakt,  
a przygotujemy ją zgodnie z Państwa sugestiami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
Organizujemy wyjazdy z całej Polski w dowolnych terminach. 
Przyjeżdżamy do firmy na prezentację oferty oraz podpisanie umowy. 

NASZA OFERTA:

PODRÓŻE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ❹
WYCIECZKI ZAGRANICZNE  via Europa . . . . . . . .  ❹

WYCIECZKI KRAJOWE  - poznaj swój kraj . . . . . .  �

WCZASY ZAGRANICZNE - pięknie i ciepło . . . . . .  �

WYPRAWY - w nieznane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �

TREKKINGI - zmierz się z wielką górą  . . . . . . . .  �

INTEGRACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �
INCENTIVE TRAVEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �

EVENTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �

SZKOLENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �
SZKOLENIA BIZNESOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �

SZKOLENIA PSYCHOLOGICZNE . . . . . . . . . . . . . . .  �

SZKOLENIA TYPU OUTDOOR  . . . . . . . . . . . . . . . . .  �
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PRAGA

CENA:
pow. 40 osób od 419 zł
pow. 30 osób od 489 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota
DOPŁATY: bilety wstępów, 
* dodatkowo: biesiady piwne, uroczysta kolacja 
w słynnej restauracji u Fleku.

DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych;
• Telcz: stara, królewska twierdza wodna zało-

żona w XIII wieku, renesansowy pałac z angiel-
skim parkiem; Cervena Lhota: położony na 
wyspie czerwony zamek;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie,
• Czeski Krumlov: (wpisany na listę UNESCO) 

Stare Miasto, zamek, średniowieczne uliczki; 
Hluboka: neogotycki zamek Chwarzenberg,

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie,
• Zvikov: rezydencja Przemyślidów nad Zale-

wem Orlik; rejs statkiem po zalewie; Orlik 
nad Wełtawą: początkowo gotycki zamek 
rozbudowany w renesansowym stylu, park 
angielski,

• wyjazd do Polski i przyjazd w godz. nocnych.

DZIEŃ I: 
• wyjazd w godzinach porannych;
• Praga: Stare Miasto - przejście traktem kró-

lewskim Brama Prochowa, Teatr Stanowy, 
ratusz z słynnym zegarem Orloj, kościół św. 
Mikołaja, Pałac Golz-Kińskych, gotycki kościół 
Marii Panny, pomnik Jana Husa;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II: 
• śniadanie;
• Hradczany: Loretta z kopią domu Marii Pan-

ny, klasztor na Strachovie, uroczysta odprawa 
warty przed Pałacem Prezydenckim, katedra 
św. Wita, Zamek Królewski, Złota Uliczka - ma-
giczne miejsce Pragi, Most Karola;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• Nove Miasto: Plac Wacława, Muzeum Naro-

dowe, dzielnica żydowska z wieloma synago-
gami i kirkutem, Karolinum - pierwszy uniwer-
sytet w Europie Środkowej;

• wyjazd do Polski i przyjazd w godz. nocnych.

CENA:
pow. 40 osób od 469 zł
pow. 30 osób od 529 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota
DOPŁATY: bilety wstępów,
* dodatkowo: degustacja wina.

CZESKIE ZAMKI
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DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych;
• Wiedeń: wzgórze Kahlenberg - polski kościół, 

panorama miasta, przejazd przez Grinzing - 
dzielnicę winiarni do Schönnbrun - letniej re-
zydencji cesarskiej rodziny Habsburgów, prze-
jazd do centrum: kościół Karola Boromeusza, 
pawilon secesji, park miejski;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie;
• Ringstrasse, Plac Marii Teresy z najważniej-

szymi wiedeńskimi muzeami, Hofburg - pałac 
cesarski, barokowy kościół św. Piotra, kolumna 
Św. Trójcy, katedra św. Szczepana, zegar figu-
ralny, dzielnica żydowska, ul. Kartnerstrasse - 
aleja gwiazd, słynna wiedeńska opera;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• Belweder, Hundertwasser, objazd Ringstrasse 

autokarem (Urania, Muzeum Sztuki Użytko-
wej, Park Miejski, opera, Plac Marii Teresy, Hof-
burg, Parlament, Ratusz, Teatr Zamkowy, Uni-

wersytet, kościół Wotywny, budynek giełdy) 
i spacer po starówce; przejazd na Prater - jeden 
z najstarszych na świecie parków rozrywki;

• wyjazd do Polski i przyjazd w godz. nocnych.
DODATKOWO:
• Morawski Kras w Czechach - Przepaść Maco-

cha, jedna z jaskiń Morawskiego Krasu;
• Bratysława. 

CENA:
pow. 40 osób od 419 zł
pow. 30 osób od 489 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów,
* dodatkowo: pobyt w Termach wiedeńskich w 
Oberlaa (www.thermewien.at);
Poysdorf - centrum rejonu winiarskiego Wein-
viertel.

DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych;
• Mikulov: synagoga, zamek, kościół św. Wa-

cława; Lednice: letnia rezydencja Liechten-
stainów - zabytek UNESCO; Valtice: barokowy 
zamek z parkiem i Narodowy Salon Win - moż-
liwość degustacji najlepszych win w Republice 
Czeskiej;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II: 
• śniadanie;
• rejs po Kanale Bata; Petrov (historyczne piw-

nice winiarskie „Plže“ - degustacja win);
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III: 
• śniadanie;
• Austerlitz: miejsce „bitwy Trzech Cesarzy”; 

Kromerziż: barokowy pałac z ogrodami 
(zabytek UNESCO);

• powrót w godzinach wieczornych.

MORAWY - SZLAK WINNY

CENA:
pow. 40 osób od 389 zł
pow. 30 osób od 449 zł

ŚWIADCZENIA: 
przejazd autokarem LUX, 
2 noclegi, 
2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
ubezpieczenie NW i KL, 
opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów, 
* dodatkowo: degustacja wina, uroczysta kolacja 
w winiarni.

WIEDEŃ
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DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych;
• Budapeszt: Pomnik Milenium, Lasek Miejski 

z malowniczym zameczkiem Vaydahunjad; 
Peszt - bazylika z bogatym skarbcem, ulica 
Vaci Kigyo - główna ulica handlowa, Parlament 
- symbol stolicy;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie;
• Buda: kościół św. Macieja, Ratusz, Plac Ka-

pisztran, Wieża Marii Magdaleny, Brama 
Wiedeńska, Plac Disz, Baszta Rybacka, Zamek 
Królewski;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• Wyspa św. Małgorzaty: tereny rekreacyjne, 

ogród botaniczny; 
• Sentendre: miasteczko artystów, grecka cer-

kiew Zwiastowania, plac kościelny;
• wyjazd w godzinach wieczornych.
• wyjazd do Polski i przyjazd w godz. nocnych.

DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych;
• Eger: Bazylika, minaret turecki, pałac biskupi, 

zamek, Dolina Pięknej Pani z licznymi winiar-
niami;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie;
• Debreczyn: Wielki Kościół (zbór kalwiński), 

ratusz, park miejski; Hajduszoboszlo: zbór 
kalwiński, pozostałości murów obronnych 
i fortecy, baseny termalne;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III
• śniadanie;
• Park Narodowy Hortobagy: Puszta węgier-

ska; Miszkolc: baseny termalne Tapolca znaj-
dujące się w jaskini krasowej;

• wyjazd w godzinach wieczornych.
• wyjazd do Polski i przyjazd w godz. nocnych.

CENA:
pow. 40 osób od 429 zł
pow. 30 osób od 499 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota
DOPŁATY: bilety wstępów, 
* dodatkowo: degustacja wina, regionalna kola-
cja, baseny termalne; Eger.

BUDAPESZT - SENTENDRE EGER - DEBRECZYN - MISZKOLC

CENA:
pow. 40 osób od 429 zł
pow. 30 osób od 499 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów, 
* dodatkowo: degustacja wina, regionalna kola-
cja w winnicy.
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DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych;
• Budapeszt: Peszt, Śródmieście, Bazylika, uli-

ca Vaci Kigyo, Parlament, Pomnik Millenium;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie;
• Budapeszt: Buda, kościół św. Macieja, Ra-

tusz, Plac Kapisztran, Wieża Marii Magdaleny, 
Brama Wiedeńska, Plac Disz, Baszta Rybacka, 
Zamek Królewski;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• przejazd na Słowację; Bratysława: Stare Mia-

sto, zamek;
• obiadokolacja, nocleg .
DZIEŃ IV:
• śniadanie; Wiedeń: Ringstrasse, Plac Marii 

Teresy z najważniejszymi wiedeńskimi muzeami, 

DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych;
• Praga: Stare Miasto - przejście traktem kró-

lewskim, Brama Prochowa, Teatr Stanowy, 
Ratusz z słynnym zegarem Orloj, kościół św. 
Mikołaja, pałac Golz-Kińskych, gotycki kościół 
Marii Panny, pomnik Jana Husa; 

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie;
• zwiedzanie Hradczan: Loretta z kopią domu 

Marii Panny, Klasztor na Strachovie, uroczysta 
odprawa warty przed Pałacem Prezydenckim, 
katedra św. Wita, Zamek Królewski, Złota 
Uliczka - magiczne miejsce Pragi, Most Karola;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie; 
• Wiedeń: Ringstrasse, Plac Marii Teresy z naj-

ważniejszymi wiedeńskimi muzeami, Hofburg 
- pałac cesarski, barokowy kościół św. Piotra, 
kolumna Św. Trójcy, katedra św. Szczepana, ze-
gar figuralny, ul. Kartnerstrasse - aleja gwiazd, 
słynna wiedeńska opera; 

• obiadokolacja, nocleg.

PRAGA - WIEDEŃ - BRATYSŁAWA BUDAPESZT - BRATYSŁAWA 
- WIEDEŃ

Hofburg - pałac cesarski, barokowy kościół św. 
Piotra, kolumna św. Trójcy, katedra św. Szcze-
pana, zegar figuralny, ul. Kartnerstrasse - aleja 
gwiazd, słynna wiedeńska opera;

• przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

CENA:
pow. 40 osób od 599 zł
pow. 30 osób od 689 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 3 noclegi, 
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.

DOPŁATY: bilety wstępów.

DZIEŃ IV:
• śniadanie; 
• Bratysława: Stare Miasto, zamek;
• przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

CENA:
pow. 40 osób od 599 zł
pow. 30 osób od 689 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 3 noclegi, 
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów.
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DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych,
• Keżmarok: Stare Miasto, zamek; Tatrzańska 

Łomnica: wjazd kolejką na Łomnicę lub spa-
cer w Tatry,

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie,
• Park Narodowy Słowacki Raj: wędrówka 

najpiękniejszymi dolinami parku,
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie,
• Lewocza: średniowieczna starówka, Spiski 

Hrad: największe ruiny zamku na Słowacji, 
Poprad: kąpielisko termalne,

• wyjazd w godzinach wieczornych.
DZIEŃ IV:
• przyjazd do Polski w godzinach porannych.

DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych,
• Oravski Podzamok: zwiedzanie jednego z 

największych zamków na Słowacji; Zuberec: 
skansen Wsi Orawskiej,

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie, 
• Liptowski Mikulasz: rynek, Demianovska 

Dolina: Jaskinia Svobody lub Lodova; baseny 
termalne Tatralandia,

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie,
• Szczyrbskie Pleso: spacer do jeziora; Stary 

Smokoviec: wjazd kolejką na Hrebienok; wo-
dospady Studnego Potoka,

• powrót w godz. wieczornych.

SŁOWACJA  
- SŁOWACKI RAJ

SŁOWACJA - ORAWA TATRY

CENA:
pow. 40 osób od 339 zł
pow. 30 osób od 399 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów.

CENA:
pow. 40 osób od 339 zł
pow. 30 osób od 399 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów.
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DZIEŃ I
• wyjazd w godzinach porannych,
• Lwów: rynek, Ratusz Lwowski, cztery Empiro-

we studnie, cerkiew Wołoska ze słynną wieżą 
Korniaktowską, kościół Dominikanów, katedra 
Ormiańska,

• obiadokolacja, nocleg,
DZIEŃ II
• śniadanie,
• zamki Złotej Podkowy: Olesko: miejsce naro-

dzin Jana III Sobieskiego, Podhorce: zamkowy 

DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych,
• Lwów: Baszta Prochowa, rynek, Ratusz Lwow-

ski, kościół Dominikanów, katedra Ormiańska, 
Opera, cmentarz Łyczakowski oraz Orląt Lwow-
skich,

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie,
• Zbaraż: obronnej rezydencji Zbaraskich i 

Wiśniowieckich, znanej z bohaterskiej obrony 
przed wojskami Chmielnickiego; Tarnopol: 
kościół Dominikanów, Cerkiew Wniebowstą-
pienia, 

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie,
• Kamieniec Podolski: największa na Kresach 

Rzeczypospolitej twierdza, katedra z płytą pa-
miątkową Michała Wołodyjowskiego, kościół 
Św. Mikołaja, klasztor Dominikanów; 

• Chocim: twierdza,
• obiadokolacja, nocleg.

kompleks obronny rezydencja rodów Koniec-
polskich, Rzewuskich, Sanguszków; Złoczów: 
rezydencja Jana III Sobieskiego, Chiński Pałac,

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III
• śniadanie,
• Lwów: Stara Prochownia,Klasztor Karmelitów, 

Pałac Biskupi, Pałac Hrabiny, Potockiej, cmen-
tarz Łyczakowski (mogiły m.in. M.  Konopnic-
kiej, G.  Zapolskiej) i Orląt Lwowskich, wały 
Hetmańskie,

• wyjazd w godzinach wieczornych.
DZIEŃ IV:
• przyjazd do Polski w godzinach porannych.

CENA:
pow. 40 osób od 399 zł
pow. 30 osób od 469 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.

DOPŁATY: bilety wstępów,
* dodatkowo: regionalna kolacja; Żółkiew.

LWÓW  
i ZAMKI ZŁOTEJ PODKOWY

UKRAINA - KRESY WSCHODNIE 
DZIEŃ IV:
• śniadanie,
• Jazłowiec: Sanktuarium NMP, ruiny zamku 

oraz odrestaurowany Pałac Poniatowskich; 
Buczacz: najładniejszy ratusz Kresów. Spacer 
do ruin XV w. Warowni Potockich, klasztoru 
Bazylianów z XVIII w. i kościół MB Szkapleżnej, 

• wyjazd w godzinach wieczornych.
DZIEŃ V:
• przyjazd do Polski w godzinach porannych.

CENA:
pow. 40 osób od 539 zł
pow. 30 osób od 629 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 3 noclegi, 
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.

DOPŁATY: bilety wstępów.
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DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych.
DZIEŃ II:
• Odessa: schody Potiomkinowskie, Bulwar, Klub 

Angielski, Pałac Woroncowa, Pałac Potockiego, 
budynki starej i nowej giełdy, klasycystyczne i 
secesyjne centrum; wyjazd w stronę Krymu,

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie,
• Symferopol: ruiny scytyjskiej stolicy, Meczet 

Kebir Dżami, najstarszy Dom Woroncowa poło-
żony w Parku Salgirka; Góra Aj-Petria: wjazd 
kolejką, widok na półwysep krymski; Ałuszta: 
wodospad Dżur-Dżur,

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IV:
• śniadanie,
• Jałta: najbardziej znany kurort Krym, słynny 

z konferencji jałtańskiej pałac w Liwadii; 
Alupka: pałac liczący 150 komnat - muzeum 
hrabiego Wroncowa,

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ V:
• śniadanie;
• Bakczysaraj: kompleks pałacowy chanów krym-

skich; Czufut Kale: skalne miasto - twierdza, pie-
czary mieszkalne, mauzoleum córki Chana - Totach-
mysza; monastyr prawosławny wykuty w skale,

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ VI:
• śniadanie,
• Sewastopol - sobór Włodzimierski (zabytek 

pod opieką UNESCO): forty Konstantynowski, 
Michajłowski,

DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach wieczornych.
DZIEŃ II:
• Cluj-Napoca: pozostałości murów obronnych 

z basztą Krawców, kościół reformowany, kwar-
tał uniwersytecki, Rynek Węgierski, kościół św. 
Michała, dom narodzin Macieja Korwina; Alba 
Iulia: Twierdza Alba Karolina, cerkiew, Biblio-
teka, Sala Zjednoczenia, Uniwersytet;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III
• śniadanie;
• Sibiu: starówka, magistrat, Stary Ratusz, most 

Kłamców, muzeum księcia Brukenthala i scho-
dy Fingerling, Plac Huet, Prawosławna Cerkiew 
Metropolitalna; Bran: Biały Zamek - zamek 
Drakuli; Brasov: rynek wraz z ratuszem, cer-
kiew św. Mikołaja, kościół św. Bartłomieja, 
Czarny Kościół;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IV
• śniadanie;
• Preimer: kościół z murami obronnymi 

umieszczony na liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO; Sighisoara: Wieża Zegarowa, kościół 

KRYM

• przejazd do Kamieńca Podolskiego.
DZIEŃ VII:
• Kamieniec Podolski - Stary i Nowy Zamek, 

kościół i klasztor dominikanek, obwarowania 
miasta, Pałac Czartoryskich,

• wyjazd do Polski.
DZIEŃ VIII:
• powrót w godzinach porannych.

CENA:
pow. 40 osób od 1049 zł
pow. 30 osób od 1259 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 4 noclegi, 
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota. 
DOPŁATY: bilety wstępów.

RUMUNIA - TRANSYLWANIA 
na Wzgórzu, kościół klasztorny, Schody Szkol-
ne, Dom Drakuli;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ V
• śniadanie;
• Târgu Mures: twierdza miejska, kościół uni-

tariański, katedra katolicka i prawosławna, 
secesyjny magistrat; Turda: kopalnia soli;

• wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
DZIEŃ VI
• powrót w godzinach porannych.

CENA:
pow. 40 osób od 719 zł
pow. 30 osób od 829 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 3 noclegi, 
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów.
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DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach wieczornych.
DZIEŃ II:
• Kowno: ruiny zamku, Dom Perkuna, kościół 

katedralny; Pożajście - klasztor Kamedułów;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• Wilno: klasztor Bazylianów z celą Konrada, 

Góra Trzech Krzyży, Rynek starego miasta, 
cmentarz na Rossie z mogiłami zasłużonych 
Polaków, Ostra Brama z słynnym obrazem 
Matki Boskiej, kościół pw. Wszystkich Świętych 

DZIEŃ I
• wyjazd z kraju w godzinach wieczornych. 
DZIEŃ II
• Wilno: zwiedzanie: Cmentarz na Rossie, 

Wzgórze Trzech Krzyży, Kościół św. Piotra i 
Pawła, Stare Miasto: Ostra Brama, Katedra Wi-
leńska. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ III
• śniadanie. Zwiedzanie Kowna - stolicy 

międzywojennej Litwy, gdzie żył i pracował 
Adam Mickiewicz. Rynek z gotycką katedrą, 
Ratuszem zwanym „Białym Łabędziem”, Dom 
Perkuna. Kiejdany - kościół św. Józefa z XVIII 
w., renesansowy zbór kalwiński, krypta Radzi-
wiłów, synagoga, ratusz, Muzeum Regionalne. 
Przyjazd do Szawli, Góra Krzyży - na wznie-
sieniu, sanktuarium z setkami tysięcy krzyży 
różnej wielkości. Obiadokolacja. Nocleg. 

DZIEŃ IV
• śniadanie. Przejazd do Rygi - Stare Miasto: 

Zamek Ryski, katedra, zespół średniowiecz-
nych kamieniczek - „Trzej Bracia”, Mała i Wielka 
Gildia. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ V:
• śniadanie. Zwiedzanie Tallina; Zwiedzanie 

„Florencji Północy”: Pałac Kadriorg, system 
fortyfikacji miejskich, przepięknie odrestau-
rowane Stare Miasto z Zamkiem Toompea i 
wysmukłą Wieżą Hermana, średniowiecznym 
Rynkiem z XIV w., Ratuszem, cerkwią Alek-
sandra Newskiego, kościołami św. Olafa, św. 
Ducha z XIV w., Katedrą Luterańską. Wyjazd w 
drogę powrotną do Polski. 

z byłym klasztorem Karmelitów, Plac Katedral-
ny, kościół św. Michała Archanioła;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IV:
• śniadanie;
• Wilno: Kardynalia (dawny pałac Radziwiłłów), 

gmach Filharmonii, cerkiew Św. Trójcy, Kalwaria, 
Uniwersytet Wileński; Troki: zamek Wielkiego 
Księcia Witolda, zabudowania Karaimskie;

• wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
DZIEŃ V:
• przyjazd do Polski w godzinach porannych.

CENA:
pow. 40 osób od 519 zł
pow. 30 osób od 619 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów,
* dodatkowo: regionalna kolacja.
* zwiedzanie uzdrowiska Druskienniki

DZIEŃ VI:
• powrót w godzinach wieczornych.

CENA:
pow. 40 osób od 729 zł
pow. 30 osób od 849 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 3 noclegi, 
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów,
* dodatkowo: rejs do Helsinek, regionalna kolacja.

WILNO LITWA - ŁOTWA - ESTONIA 
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• wyjazd w godzinach wieczornych.
DZIEŃ VII:
• przyjazd do Polski w godz. wieczornych.

CENA:
pow. 40 osób od 1259 zł
pow. 30 osób od 1429 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem, 
• 4 noclegi, 
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota
DOPŁATY: wiza i koszty wizowania, bilety 
wstępów.
UWAGA! 40 dni przed wyjazdem należy złożyć 
dokumentację wizową: 1 zdjęcie, 1 formularz i 
paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty 
wyjazdu z dwoma wolnymi stronami
Cena nie obejmuje: kosztu wizy rosyjskiej - 
obowiązkowo płatne przy wykupieniu wycieczki.

DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach wieczornych.
DZIEŃ II:
• Ryga: Stare Miasto - Zamek Ryski, katedra, 

zespół średniowiecznych kamieniczek - „Trzej 
Bracia”, Mała i Wielka Gildia;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• przejazd do Sankt Petersburga: wieczorny 

spacer, rejs po Newie;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IV:
• śniadanie;
• Sankt Petersburg: Pałac Zimowy z słynnym 

muzeum Ermitaż, Twierdza Pietropawłow-
ska z katedrą św. św. Piotra i Pawła, w której 
znajdują się groby carów, sobór św. Mikołaja, 
krążownik Aurora, sobór św. Izaaka, Newski 
Prospekt - najbardziej znana ulica Petersburga,

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ V:
• śniadanie;
• St. Petersburg: Peterhof - letnia rezydencja 

carska, przepiękny park ze złoconymi fontan-
nami, Carskie Sioło (do ustalenia) - rezyden-
cja carycy Katarzyny II z najbardziej znaną, 
legendarną bursztynową komnatą (replika), 
przejazd w kierunku Estonii; 

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ VI:
• śniadanie;
• Tallin: pałac Kadrioru, system fortyfikacji 

miejskich, zamek Toompea, Wieża Hermana, 
Ratusz, cerkiew Aleksandra Newskiego, kate-
dra luterańska;

DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach wieczornych.
DZIEŃ II:
• Białoruś: Nowogródek - dworek Mickiewi-

cza, ruiny zamku, cerkiew pw. św.św. Borysa 
i Gleba; Nieśwież - zespół pałacowy - dawna 
rezydencja Radziwiłłów, kościół Bożego Ciała; 

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• Mińsk: dwór Wańkowiczów w Górnym Mieście, 

katedra katolicka pw. NMP, Cmentarz Kalwa-
ryjski, cerkiew św. Marii Magdaleny, synagoga 
Zalcmana; Dom Rządowy;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IV:
• śniadanie;
• Rosja: Katyń - miejsca zagłady oficerów pol-

skich, Smoleńsk - Twierdza Smoleńska, sobór 
Piotra i Pawła (XII w.) oraz Uspieńskiego, mo-
nastyr Troicki i Wozniesienski;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ V:
• śniadanie;
• Moskwa: spacer po Arbacie - artystycznej dzielni-

cy miasta: cerkiew Zbawiciela na Piaskach, Dom 
Mielnikowa, pomnik B. Okudżawy, Ściana Pokoju;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ VI:
• śniadanie;
• Moskwa: Plac Czerwony, sobory: Wasyla Błogo-

sławionego i Kazański, Mauzoleum Lenina; Kreml: 
Pałac Patriarchy, sobór Zaśnięcia MB, cerkiew 
Złożenia Szat, dzwon „Car-kołokoł” i armata „Car-
puszka”, sobór Michała Archanioła i Zwiastowania; 

SANKT PETERSBURG BIAŁORUŚ - ROSJA - UKRAINA
Kitaj Gorod - zespół pałaców i cerkwi; 

• obiadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ VII:
• śniadanie;
• Moskwa: place - Teatralny z Teatrem Wielkim i 

Dumą Państwową, Łubiański z dawną Łubian-
ką, Galeria Tretiakowska, największa cerkiew 
stolicy - Świątynia Chrystusa Zbawiciela;

• obiadokolacja, nocny przejazd na Ukrainę.
DZIEŃ VIII: 
• śniadanie;
• Kijów: sobór Mądrości Bożej i Ławra Pieczer-

ska, cerkiew Troicka, Chreszczatyk;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IX:
• śniadanie;
• Lwów: rynek, Ratusz Lwowski, katedra or-

miańska, kaplica Boimów, Czarna Kamienica;
• wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
DZIEŃ X:
• przyjazd w godzinach porannych.

CENA:
pow. 40 osób od 1650 zł
pow. 30 osób od 1830 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem, 
• 6 noclegów, 7 śniadań, 7 obiadokolacji, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: wiza i koszty wizowania, bilety 
wstępów.
UWAGA! 40 dni przed wyjazdem należy złożyć dokumentację 
wizową: 1 zdjęcie, 1 formularz i paszport ważny co najmniej 6 
miesięcy od daty wyjazdu z dwoma wolnymi stronami.
Cena nie obejmuje: kosztu wizy rosyjskiej - obowiązkowo 
płatne przy wykupieniu wycieczki.
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DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych;
• Berlin: plac Aleksandra, wjazd na wieżę tele-

wizyjną - panorama miasta, ratusz, fontanna 
Neptuna, aleja Unter den Linden, Brama Bran-
denburska;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie;
• Poczdam: zwiedzanie miasta: zespół Pałaców 

Sanssouci, Cecilienhof - miejsca podpisania 
układu poczdamskiego;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• Berlin: Wyspa Muzeów: Muzeum Pergamonu 

ze zbiorami sztuki antycznej, Muzeum Narodo-
we, Reichstag, Europa-Center, spacer Kurfur-
stenammstrasse - słynna ulica handlowa;  

DZIEŃ I 
• wyjazd w godzinach porannych;
• Bastei rezerwat skalny; twierdza Königstein 

zbudowana w XIII w.
• Stolpen: średniowieczny zamek związany z 

losem hrabiny Cosel, która była tutaj więziona 
przez 49 lat; 

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II
• śniadanie;
• Pillznitz: pałac w stylu azjatycko-barokowym, 

park; Miśnia: katedra, zamek Albrechtsburg, 
manufaktura porcelany miśnieńskiej, Stare 
Miasto;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III
• śniadanie; 
• Drezno: Albertinum, pałac Zwinger; rezyden-

cja pałacowa elektorów i królów Saksonii - Re-
sidenzschloss, Hofkirche, kościół NMP;

• wyjazd do Polski i przyjazd w godz. nocnych.

BERLIN SZWAJCARIA SAKSOŃSKA -  
- DREZNOlub wypoczynek w Tropikal Island - naj-

większym tropikalnym parku rozrywki w Eu-
ropie (piaszczyste plaże, największy na świecie 
las tropikalny pod dachem, lazurowa laguna);

• wyjazd do Polski i przyjazd w godz. nocnych.

CENA:
pow. 40 osób od 549 zł
pow. 30 osób od 639 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.

DOPŁATY: bilety wstępów.

CENA:
pow. 40 osób od 529 zł
pow. 30 osób od 599 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.

DOPŁATY: bilety wstępów.
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DZIEŃ I
• wyjazd w godzinach popołudniowych.
DZIEŃ II
• Amsterdam: plac Dam, Dom Rembranta, 

Damrak, pałac Królewski, zwiedzanie muzeum 
Van Gogha, rejs statkiem po amsterdamskich 
kanałach; 

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III
• śniadanie;
• Bruksela: Atomium, Siedziba Unii Europej-

skiej; Grand Place ze wspaniałymi domami 
dawnych rzemieślników, gotycki ratusz, słyn-
ny Manneken Pis, katedra św. św. Michała i 
Guduli;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IV
• śniadanie;
• Luksemburg: cytadela Świętego Ducha, re-

nesansowy Pałac Wielkiego Księcia, fortyfika-
cje-kazamaty, reprezentacyjny plac d’Armes, 
spacer ul. Bisserweg i St. Ulric; 

• wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach wieczornych.
DZIEŃ II:
• Monachium: Nowy Ratusz z grającym, rucho-

mym zegarem, kościół św. Michała z grobow-
cem Ludwika Bawarskiego, kościół św. Piotra, 
Marienplatz, Ludwigstrasse; 

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie; 
• Neuschwenstein: zamek - inspiracja dla 

twórców bajkowego pałacu W. Disneya; Ho-
henschwangau: zamek odbudowany po 
zniszczeniach z okresu wojen napoleońskich 
przez ojca Ludwika - Maksymiliana II;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IV:
• śniadanie;
• Garmish Partenkirschen: panorama Alp 

oraz obiektów olimpijskich, dla chętnych 

ZAMKI  
BAWARSKIE

BENELUX 
wjazd kolejką na najwyższy szczyt Alp Ba-
warskich: Zugspitze; Prien, rejs statkiem po 
Jeziorze Chiemsee na Wyspę Herreninsel, Her-
renchiemsee: zamek; 

• wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
DZIEŃ V
• powrót w godzinach porannych.

CENA:
pow. 40 osób od 689 zł
pow. 30 osób od 799 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów.

DZIEŃ V
• przyjazd do Polski w godzinach porannych.

CENA:
pow. 40 osób od 819 zł
pow. 30 osób od 959 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów.
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DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych.
DZIEŃ II:
• Paryż: Montmartre - dzielnica artystów - ba-

zylika Sacre Coeur, plac Piggale, Moulin Rouge; 
cmentarz Pere La Chaise, dzielnica La Defense;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• wyspa La Cité z katedrą Notre Dame, pałac 

Sprawiedliwości, Sainte-Chapelle, Dzielnica 
Łacińska, Panteon, Sorbona;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IV:
• śniadanie;
• Łuk Tryumfalny i Pola Elizejskie - najsłynniejsza 

ulica handlowa Europy, Pałac Inwalidów, Luwr, 
plac Trocadero, wjazd na Wieżę Eiffla;

• wyjazd w godzinach wieczornych.
DZIEŃ V:
• przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

DODATKOWO: zamki nad Loarą.

DZIEŃ I
• wyjazd w godzinach porannych.
DZIEŃ II:
• Paryż: plac de la Concorde, muzeum Louvre, 

Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny, Montmatre: 
Place du Tertre, bazylika Sacre Coeur, plac Pig-
gale, Moulin Rouge;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• Chartres: katedra Notre Dame de Chartres; 

Chambord: największy w Dolinie Loary za-
mek wraz z ogrodami; Blois: katedra St Louis, 
schody Denisa-Papina, klasztor Dominikanów, 
dzielnica Vieux Blois, zamek w Blois;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IV
• śniadanie;
• Amboise: zamek, rynek, dwór w le Clos-Luce 

- siedziba Leonarda da Vinci; pagoda; Che-
nonceau „pałac na wodzie”, ogrody Katarzyny 
Medycejskiej; 

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ V
• śniadanie;

PARYŻ ZAMKI NAD LOARĄ

• Paryż: plac Trocadero, wjazd na Wieżę Eif-
fla, Pałac Inwalidów, Panteon, katedra Notre 
Dame, centrum Pompidou, Sorbona;

• wyjazd w godzinach wieczornych.
DZIEŃ VI:
• przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

CENA:
pow. 40 osób od 879 zł
pow. 30 osób od 919 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 3 noclegi, 
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów.

CENA:
pow. 40 osób od 759 zł
pow. 30 osób od 899 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów.
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DZIEŃ I
• wyjazd w godzinach południowych.
DZIEŃ II
• Monaco: jedna z najmniejszych republik Euro-

py: pałac książęcy, oceanarium, kasyna;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III
• śniadanie;
• Port Grimaud: miasteczko wypoczynkowe, 

wybudowane na lagunie, z drogami wodnymi 
zamiast ulic i jachtami zaparkowanymi koło 
każdego ogrodu;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IV
• śniadanie;
• Nicea: promenada Anglików biegnąca wzdłuż 

brzegu morza; wizyta na Starym Mieście; Eze: 
miasto perfum; wizyta w wytwórni perfum 
Fragonard;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ V
• śniadanie;
• St. Tropez: eleganckie kąpielisko, odwiedza-

ne przez gwiazdy filmowe, modelki i artystów;
• obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ I
• wyjazd w godzinach południowych.
DZIEŃ II
• Mediolan: La Scala, katedra mediolańska, 

zamek Sforesco, bazylika św. Lorenza;
• przejazd nocny na Costa Brava.
DZIEŃ III
• Costa Brava: odpoczynek na plaży;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IV
• śniadanie;
• Barcelona: katedra Sagrada Familia i budynki 

stworzone przez Gaudiego, katedra św. Eulalii, 
wioska i obiekty olimpijskie na Wzgórzu Mon-
tjuic, Palaco National, Ulica Las Ramblas, port i 
stocznia królewska;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ V
• śniadanie;
• Montserrat: klasztor Benedyktynów i katedra 

z Czarną Madonną;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ VI
• śniadanie;
• Lloret de Mar, Blanes: ogród botaniczny;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ VII
• śniadanie;
• odpoczynek na plaży;
• wieczorny wyjazd w stronę Polski.
DZIEŃ VIII
• Monaco: jedna z najmniejszych republik Euro-

py: pałac książęcy, oceanarium, kasyna;
• wyjazd w godzinach wieczornych.

FRANCJA -  
- LAZUROWE WYBRZEŻE

HISZPANIA
DZIEŃ IX:
• przyjazd do Polski w godzinach popołudnio-

wych.

CENA:
pow. 40 osób od 1119 zł
pow. 30 osób od 1329 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 4 noclegi, 
• 4 śniadania, 
• 4 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.

DOPŁATY: bilety wstępów.

DZIEŃ VI
• śniadanie;
• Cannes: najsławniejsze miasto Riwiery Fran-

cuskiej; promenada La Croisette, Pałac Festi-
walowy, stary port;

• wyjazd w godzinach wieczornych.
DZIEŃ VII:
• przyjazd do Polski w godzinach popołudnio-

wych.

CENA:
pow. 40 osób od 1019 zł
pow. 30 osób od 1199 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 4 noclegi, 
• 4 śniadania, 
• 4 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.

DOPŁATY: bilety wstępów.
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DZIEŃ I: 
wyjazd w godzinach przedpołudniowych.
DZIEŃ II: 
Calais - przeprawa Eurotunelem; Londyn: Par-
lament, Big Ben, opactwo Westminster Abbey, 
Pałac Buckingham, Downing Street, Trafalgar 
Square, Piccadilly Circus; 
nocleg.
DZIEŃ III: 
śniadanie;
wyjazd w stronę Szkocji. York: katedra York 
Minster, przejazd przez malowniczą dolinę rzeki 
Tweed, zwiedzanie opactwa Jedburgh Abbey;
nocleg.
DZIEŃ IV:
śniadanie;
Edynburg: Duncan’s Monument, Calton Hill, 
Szkocka Galeria Narodowa, Dom Gregoriański, 
katedra St. Giles, Giełda, Tollbooth Kirk, Scoth 
Whisky Centre, Pałac Holyrood, Greyfriars Bobby, 
Zamek Edynburski;
nocleg.

DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych.
DZIEŃ II:
• Londyn: Parlament, zegar Big Ben, opactwo 

Westminster - miejsce spoczynku i koronacji 
królów angielskich, Downing Street - siedziba 
premiera brytyjskiego;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• Buckingham Palace - rezydencja królewska, 

Trafalgar Square z kolumną Nelsona, National 
Gallery, Piccadilly Circus, Soho - dzielnica roz-
rywek, Covent Garden: opera i teatr królewski;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IV:
• śniadanie;
• Tower of London, City, katedra św. Pawła, Mu-

zeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, 
Oxford Street - centrum handlowe Londynu;

• wyjazd w godzinach wieczornych.
DZIEŃ V:
• przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

CENA:
pow. 40 osób od 899 zł
pow. 30 osób od 1099 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.

DOPŁATY: bilety wstępów.

ANGLIA - SZKOCJA
DZIEŃ V: 
śniadanie; 
Cambridge: Uniwersytet, King’s College, Most 
Królewski;
nocleg.
DZIEŃ VI:
śniadanie;
Londyn: twierdza Tower, Tower Bridge, katedra 
św. Pawła, Muzeum Figur Woskowych Madame 
Tussaud‘s, Oxford Street - centrum handlowe;
wyjazd w kierunku Polski .
DZIEŃ VII:
przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

CENA:
pow. 40 osób od 1099 zł
pow. 30 osób od 1299 zł

ŚWIADCZENIA: 
przejazd autokarem LUX, 
4 noclegi, 
4 śniadania, 
ubezpieczenie NW i KL, 
opieka pilota. 
DOPŁATY: bilety wstępów, obiadokolacje.

LONDYN
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DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych.
DZIEŃ II:
• Rzym: Plac Hiszpański ze słynnymi schodami, 

fontanna di Trevi, PiazzaNavona, Panteon;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• bazylika św. Pawła za murami, Santa Maria 

Maggiore, Kolosseum - amfiteatr rzymski, Fo-
rum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IV:
• śniadanie;
• Watykan: bazylika św. Piotra, grób Jana Paw-

ła II, muzea watykańskie, bazylika św. Jana na 
Lateranie;

• wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
DZIEŃ V:
• powrót w godzinach popołudniowych.

DZIEŃ I
• wyjazd w godzinach wieczornych.
DZIEŃ II
• Wenecja: przejazd tramwajem wodnym po 

Canale Grande na Plac św. Marka, bazylika św. 
Marka, Pałac Dożów, wieża zegarowa, Ponte 
Rialto;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III
• śniadanie;
• Asyż: miasteczko św. Franciszka - bazylika św. 

Franciszka, kościół św. Klary, stare miasto;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IV
• śniadanie;
• Rzym: Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, 

Plac Wenecki, fontanna di Trevi, Panteon, Plac 
Navona, Plac Hiszpański ze słynnymi schoda-
mi;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ V
• śniadanie;
• Watykan: plac i bazylika św. Piotra, grób Jana 

Pawła II, muzea watykańskie, bazylika św. 

WŁOCHY RZYM 

Jana na Lateranie;
• wyjazd do Polski w godzinach wieczornych;
• powrót w godzinach wieczornych.

CENA:
pow. 40 osób od 849 zł
pow. 30 osób od 999 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 3 noclegi, 
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: statek do Wenecji, bilety wstę-
pów.

CENA:
pow. 40 osób od 729 zł
pow. 30 osób od 879 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.

DOPŁATY: bilety wstępów.
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DZIEŃ I
• wyjazd w godzinach porannych.
DZIEŃ II
• Werona: amifteatr, Piazza delle Erbe, Plac 

Dantego, Dom Julii na Via Cappello, kościółek 
Santa Maria Antica z grobowcami Scaligierich; 

• przejazd nocny.
DZIEŃ III
• przyjazd do hotelu na Sycylii w godzinach 

przedpołudniowych, zakwaterowanie, wypo-
czynek na plaży;

• obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ IV
• śniadanie;
• wypoczynek, plażowanie, kąpiele w morzu;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ V
• śniadanie;
• wycieczka na Etnę - wyjazd autokarem na wy-

sokość 1800 m, spacer na wysokość ok. 2100 
m do punktu widokowego (możliwość wjazdu 
kolejką);

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ VI
• śniadanie;

DZIEŃ I 
• wyjazd w godzinach porannych.
DZIEŃ II
• przyjazd do Grecji w godzinach przedpołu-

dniowych, zakwaterowanie w hotelu, spacer 
po miasteczku;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III
• śniadanie;
• wyjazd na Olimp - mityczna Góra Bogów; 

Dion - święte centrum starożytnych Mace-
dończyków, przejazd do Doliny Tembi - Źródło 
Afrodyty;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IV
• śniadanie;
• Ateny: Akropol, Stadion Olimpijski, Pl. Sindag-

ma z budynkiem Parlamentu, zmiana warty, 
Plaka - dziewiętnastowieczna dzielnica Aten, 
starożytny stadion Kilimarmaro;

• obiadokolacja, nocleg.

GRECJA SYCYLIA • Messyna: „Brama Sycylii” Piazza Duomo z 
katedrą i wieżą z największym na świecie ze-
garem astronomicznym, fontanna Oriona; po 
południu plażowanie;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ VII
• śniadanie;
• wykwaterowanie, plażowanie, kąpiele w mo-

rzu, przejazd nocny do Rzymu.
DZIEŃ VIII
• przyjazd do Rzymu w godzinach rannych. 

Zwiedzanie: plac i bazylika św. Piotra w Wa-
tykanie, Zamek Anioła, Piazza Navona i fon-
tanna Czterech Rzek, Panteon, fontanna di 
Trevi, Plac Wenecki i Kapitol, Forum Romanum, 
Koloseum; w godzinach wieczornych wyjazd w 
drogę powrotną.

DZIEŃ IX
• powrót w godzinach popołudniowych.

CENA:
pow. 40 osób od 1189 zł
pow. 30 osób od 1429 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 4 noclegi, 
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów.

DZIEŃ V
• śniadanie;
• Meteory: klasztory bizantyjskie zbudowane 

na skalnych szczytach;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ VI
• śniadanie;
• Saloniki: zwiedzanie - Biała Wieża, rotunda 

św. Jerzego, Hagia Sofia;
• wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
DZIEŃ VII
• powrót w godzinach wieczornych.

CENA:
pow. 40 osób od 999 zł
pow. 30 osób od 1199 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 4 noclegi, 
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów.
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DZIEŃ I
• wyjazd z Polski w godzinach porannych;
• przejazd do Świnoujscia, przeprawa promowa 

Świnoujscie - Ystad.
DZIEŃ II
• Helsinborg: zwiedzanie miasteczka;
• Goteborg: arsenał miejski, klasycystyczna 

katedra, warownia obronna;
• nocleg.
DZIEŃ III
• Oslo: Park Frogner (muzeum rzeźby Gustawa 

Vigelanda), główna ulica miasta - Karl Johans 
Gate, Pałac Królewski, Katedra, Storting, skocz-
nia narciarska Holmenkollen, Muzeum Łodzi 
Wikingów.

• Przejazd trasą widokową przez płaskowyż 
Hardangervidda, wybrzeże fiordu Hardanger;

• nocleg.
DZIEŃ IV
• przejazd wzdłuż Doliny Leardal do miejsco-

wości Flam. Najdłuzszy w Europie 24 km tunel, 
rejs po Sognefiord - najdłuższym i najgłęb-
szym fiordzie w Norwegii;

• Bergen „Brama Fiordów”: port, targ rybny, 
forteca Bergenhus, Tyskebryggen;

• nocleg.
DZIEŃ V
• przejazd przepięknego Hardangerfjord do 

Bruravik; Rejs promem do Brimnes, a następ-
nie przejazd przez kanion Mabodal do Foslli; 

• najwyższy wodospad w Norwegii - Vorings-
foss (180 m);

• nocleg.

DZIEŃ I: 
• wyjazd w godzinach popołudniowych.
DZIEŃ II:
• Plitwicki Park Narodowy: rezerwat UNESCO 

o unikalnym układzie jezior kaskadowych; 
Biograd: kurort na wybrzeżu dalmatyńskim;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• Trogir: miasto wpisane na listę UNESCO: Stare 

Miasto z katedrą św. Lovry, pałac Cipiko, śre-
dniowieczne mury obronne; Split: siedziba 
cesarza rzymskiego Dioklecjana, wieża, kate-
dra; Riwiera Makarska;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IV:
• śniadanie;
• Fish Picnic - rejs statkiem z degustacją regio-

nalnych potraw i trunków;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ V:
• śniadanie;
• wypoczynek na plaży lub wycieczka do sank-

tuarium Medjugorie w Serbii;

CHORWACJA NORWEGIA

DZIEŃ VI
• przejazd 16 kilometrowym mostem nad Mo-

rzem Bałtyckim;
• Kopenhaga: Stare Miasto, Pałac Królewski, bu-

dynek giełdy, ratusz, Tivoli, kopenhaska syrenka;
• przejazd do Gedser, przeprawa promowa do 

Rostocka;
• przejazd przez Niemcy do Polski .
DZIEŃ VII
• powrót w godzinach wieczornych.

CENA:
pow. 40 osób od 1529 zł
pow. 30 osób od 1829 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 4 noclegi, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota,
• bilety na przeprawy promowe.
DOPŁATY: bilety wstępów.

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ VI:
• śniadanie;
• Dubrovnik - „perła Adriatyku”: mury miejskie, 

starówka;
• wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
DZIEŃ VII
• powrót w godzinach popołudniowych.

CENA:
pow. 40 osób od 979 zł
pow. 30 osób od 1129 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 4 noclegi, 
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów.
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Hotel** Cortina d’Ampezzo 
Położona na wysokości 1200 m n.p.m. stacja 
Cortina d’Ampezzo, to jedno z najpiękniejszych 
i najbardziej elitarnych miejsc narciarskich w 
całych Włoszech. Wszystko jest tu najlepsze i 
wyszukane, od malowniczych widoków na góry, 
po wspaniale przygotowane trasy zjazdowe. Cor-
tina to czarujące miasteczko, z licznymi restau-
racjami, pubami, ekskluzywnymi sklepami oraz 
wieloma galeriami. Jest to znakomite miejsce 
dla początkujących i średniozaawansowanych 
narciarzy, doskonałe miejsce na wspaniały wy-
poczynek całej rodziny. 
Lokalizacja hotelu**: 
Hotel mieści się w Calalzo di Cadore - miejscowo-
ści oddalonej od Cortiny d’Ampezzo o 28 kilome-
trów. Nieopodal hotelu znajduje się oświetlone 
lodowisko, a zaledwie kilka kilometrów dalej 
basen. Zaletą tej miejscowości jest także dogod-
ny dojazd do stacji narciarskich (około 25 minut), 
liczne sklepy, restauracje.
Opis hotelu: 
Hotel położony jest w sercu Dolomitów w Calal-
zo di Cadore, skąd można z łatwością dotrzeć do 
wszystkich miast. Obiekt posiada komfortowe 

pokoje z łazienkami oraz prostym i praktycznym 
wyposażeniem wnętrz. Hotel dysponuje także 
barem, restauracją, i prywatnym lodowiskiem. 

CENA:
pow. 40 osób od 1259 zł
pow. 30 osób od 1459 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 7 noclegów, 
• 7 śniadań, 7 obiadokolacji, 
• 7 prowiantów na stok, 
• ubezpieczenie KL i NNW, 
• opieka pilota/instruktora narciarskiego.

DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych,
• przejazd na Chopok na Słowację,
• całodzienny pobyt na nartach,
• powrót w godzinach wieczornych.

CENA:
pow. 40 osób od 75 zł
pow. 30 osób od 95 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota/instruktora narciarskiego.
DOPŁATY: karnety narciarskie
* dodatkowo: możliwość wyjazdu kilkudniowego.

WŁOCHY SŁOWACJA - CHOPOK

POLSKA - 
- BIAŁKA TATRZAŃSKA
DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych,
• przejazd do Białki Tatrzańskiej,
• całodzienny pobyt na nartach,
• powrót w godzinach wieczornych.

CENA:
pow. 40 osób od 65 zł
pow. 30 osób od 85 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• ubezpieczenie NW i KL, 
• opieka pilota/instruktora narciarskiego.

DOPŁATY: karnety narciarskie
* dodatkowo: możliwość wyjazdu kilkudniowe-
go, baseny termalne w Bukowinie Tatrzańskiej.
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DZIEŃ I
• zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa, wy-

lot do Paryża; 
• przejazd do hotelu, zakwaterowanie; wie-

czorne zwiedzanie: dzielnica artystów Mont-
martre - Bazylika Sacre-Coeur, Plac Pigalle, 
Moulin Rouge (w razie przylotu w godzinach 
wieczornych program zwiedzania z tego dnia 
realizowany będzie w dniu wyjazdu.)

DZIEŃ II-III
• śniadanie;
• przejazd metrem do centrum miasta, zwiedza-

nie: Wieża Eiffla - symbol Paryża; dzielnica ła-
cińska: Sorbona, Panteon, Ogrody Luksembur-
skie; Trocadero; Łuk Triumfalny; Pola Elizejskie; 
Muzeum Luwru oraz Muzeum d’Orsay; wyspa 
La Cite: katedra Notre Dame, Sainte Chapelle; 
nowoczesna dzielnica La Defense; 

• nocleg.
DZIEŃ IV
• śniadanie;
• wykwaterowanie z hotelu, przejazd na lotni-

sko, odprawa, przelot do Polski.

ZAKWATEROWANIE:
w hotelach położonych w Paryżu lub niewielkiej 
odległości (max 1 h dojazdu kolejką podmiejską). 
Pokoje 2-osobowe o bardzo dobrym standardzie.

DZIEŃ I:
• zbiórka na lotnisku, spotkanie z pilotem, wylot 

do Rzymu;
• Rzym: Plac Hiszpański ze słynnymi schodami, 

fontanna di Trevi, Piazza Navona, Panteon;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie;
• bazylika św. Pawła za murami, Santa Maria 

Maggiore, Kolosseum - amfiteatr rzymski, Fo-
rum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• Watykan: bazylika św. Piotra, grób Jana Pawła 

II, muzea watykańskie, bazylika św. Jana na 
Lateranie.

DZIEŃ IV
• śniadanie;
• transfer na lotnisko;
• przelot do Polski.

PARYŻ

CENA: od 1399 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przelot tanimi liniami lotniczymi, 
• opłaty lotniskowe, 
• 3 noclegi w hotelu, 
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 
• opiekę pilota-przewodnika, 
• ubezpieczenie Signal Iduna Travel.

RZYM 

CENA: od 1459 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przelot tanimi liniami lotniczymi, 
• opłaty lotniskowe, 
• 3 noclegi w hotelu, 
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 
• opiekę pilota-przewodnika, 
• ubezpieczenie Signal Iduna Travel.
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DZIEŃ I:
• zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa, wy-

lot do Londynu, przejazd do hotelu, zakwate-
rowanie. Wieczorne zwiedzanie: Trafalgar Squ-
are z kolumną Nelsona, Piccadily Circus, dom 
handlowy Harrods (wrazie przylotu w godzi-
nach wieczornych program zwiedzania z tego 
dnia realizowany będzie w dniu wyjazdu).

DZIEŃ II-III:
• śniadanie,
• przejazd metrem do centrum miasta. Zwiedza-

nie: Tower of London - twierdza ze Skarbcem 

BARCELONA

DZIEŃ I:
• zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa, wy-

lot do Barcelony, przejazd do hotelu, zakwa-
terowanie, 

• wieczorne zwiedzanie: Plac Kataloński/Placa 
Catalunya i tętniąca ulica La Rambla ze słyn-
ną Font Calanetes (święte miejsce kibiców 
FC Barcelona) (w razie przylotu w godzinach 
wieczornych program zwiedzania z tego dnia 
realizowany będzie w dniu wyjazdu).

DZIEŃ II-III:
• śniadanie,
• przejazd kolejką podmiejską do centrum mia-

sta. Zwiedzanie: Dzielnica Gotycka/Barri Gotic 
- Pałac Królewski i Katedra św. Eulalii; Plac 
Hiszpański/Placa Espanya - dawne miejsce 
walk byków; arcydzieła Gaudiego: Bazylika 
św.Rodziny/Sagrada Familia, Casa Batilo, Casa 
Mila, Palau, Parc Guell z najdłuższą ławką 
świata; Placa de la Sagrada Familia z ulicą 
Carrer Sicilia i polskim akcentemsklepem Kra-
kowiak; Placa Sant Jaume - dawna dzielnica 
żydowska z pozostałością Wielkiej Synagogi; 
Muzeum Obuwia - Placa Felip Neri; Wzgórze 
Montjuich ze stadionem olimpijskim; wejście 
na stadion FC Barcelona - Camp Neu/degusta-
cja katalońskiego wina cava; nocleg.

LONDYN 

DZIEŃ IV: 
• śniadanie,
• wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na lotni-

sko, odprawa, przelot do Polski.

CENA: od 1459 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przelot tanimi liniami lotniczymi, 
• opłaty lotniskowe, 
• 3 noclegi w hotelu, 
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 
• opieka pilota-przewodnika, 
• ubezpieczenie Signal Iduna Travel.

Królewskim oraz Tower Bridge; Muzea Wikto-
riańskie - do wyboru Muzeum Nauki i Techni-
ki/Muzeum Historii Naturalnej; Buckingham 
Palace; Dzielnica Westminster: Parlament, Big 
Ben, kościół koronacyjny królów Anglii West-
minster Abbey; British Museum; Hyde Park; 
dla chętnych przejazd czerwonym piętrowym 
londyńskim autobusem/wjazd na London 
Eye - najwyższa wieża widokowa na świecie; 
nocleg.

DZIEŃ IV:
• śniadanie,
• wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na lotni-

sko, odprawa, przelot do Polski. 

CENA: od 1499 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przelot tanimi liniami lotniczymi, 
• opłaty lotniskowe, 
• 3 noclegi w hotelu, 
• 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 
• opieka pilota-przewodnika, 
• ubezpieczenie Signal Iduna Travel.
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DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych;
• Kraków: wzgórze Wawelskie - dawna siedziba królów pol-

skich: renesansowy zamek, Katedra ; trakt królewski, rynek z 
Ratuszem, Kościół Mariacki - perła gotyku, Barbakan;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie;
• Kazimierz Żydowski - najbardziej klimatyczna dzielnica Krako-

wa - Synagoga Stara (muzeum), jedyna czynna do dziś Syna-
goga Remu z cmentarzem, ulica Szeroka, Apteka pod Orłem; 

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• Wieliczka: Kopalnia Soli lub Ojcowski Park Narodowy: 

jaskinia Łokietka, Dolina Prądnika, zamek w Pieskowej Skale;
• powrót w godzinach wieczornych. 

CENA:
pow. 40 osób od 279 zł
pow. 30 osób od 319 zł

ŚWIADCZENIA: 
przejazd autokarem LUX, 
2 noclegi, 
2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
ubezpieczenie NNW, 
opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów,
* dodatkowo: zamek w Niepołomicach.

DZIEŃ I: 
• wyjazd w godzinach porannych;
• Warszawa: odbudowana po 

zniszczeniach wojennych Sta-
rówka - katedra św. Jana, Bar-
bakan, Zamek Królewski, Trakt 
królewski, Plac Trzech Krzyży 
- Krakowskie Przedmieście, Grób 
Nieznanego Żołnierza;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II: 
• śniadanie;
• Park Łazienkowski z pomnikiem F. Chopina, Belweder, Pałac Prezy-

dencki, Pałac Kultury i Nauki;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III: 
• śniadanie;
• Cmentarz Powązkowski miejsce spoczynku znanych, zasłużonych 

Polaków, Pawiak - muzeum więziennictwa, Muzeum Powstania 
Warszawskiego; 

• powrót w godzinach wieczornych.

CENA:
pow. 40 osób od 359 zł
pow. 30 osób od 399 zł

DZIEŃ I: 
• wyjazd w godzinach porannych;
• Wrocław: Panorama Racławicka - jedno z największych dzieł 

W. Kossaka, Stare Miasto: Rynek, Ratusz, kamieniczki Jaś i 
Małgosia, Ogród Japoński;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie;
• Ostrów Tumski - wyspa z Katedrą, Bramą Kluskową, Aula Le-

opoldina na Uniwersytecie Wrocławskim - jedna z najpiękniej-
szych barokowych sal w Polsce, Ogród Botaniczny;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III
• śniadanie;
• Opole: Wieża Piastowska, Rynek, amfiteatr znany z festiwalu 

polskiej piosenki; Góra św. Anny: sanktuarium, pomnik po-
wstańców;

• powrót w godzinach wieczornych.

CENA:
pow. 40 osób od 339 zł
pow. 30 osób od 379 zł

KRAKÓW WARSZAWA WROCŁAW

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NNW, 
• opieka pilota.

DOPŁATY: bilety wstępów,
* dodatkowo: Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, Centrum 
Kopernika; Żelazowa Wola.

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NNW, 
• opieka pilota.

DOPŁATY: bilety wstępów,
* dodatkowo: Góra Ślęża.
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DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych;
• Pałac i winnica Mierzęcin; Pszczew: skansen pszczelarski ze 

słynnymi miodami nadnoteckimi - degustacja;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie;
• skansen w Ochli z jedyną w Polsce plenerową ekspozycją 

winiarską z własną winnicą; Zielona Góra: Winne Wzgórza, 
spacer po mieście;

• obiadokolacja ze zwiedzaniem i degustacją wina w jednej z 
winnic w okolicy Zielonej Góry, nocleg.

DZIEŃ III:
• śniadanie;
• Międzyrzecki Rejon Umocnień: system bunkrów i umoc-

nień wybudowanych przez Niemców w czasie II wojny świa-
towej; Łagów: joannicki zamek; 

• powrót w godzinach wieczornych.

CENA:
pow. 40 osób od 319 zł
pow. 30 osób od 369 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NNW, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów.

DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych;
• Kłodzko: ratusz, kościół Franciszkanów, mały „Most Karola”, Twier-

dza Kłodzka z podziemiami; Wambierzyce: bazylika z szopką; 
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie;
• Góry Stołowe: piesza wycieczka - Szczeliniec Wielki; Kudowa 

Zdrój: znane uzdrowisko i pijalnia wód, Kaplica Czaszek w Czermnej;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• Błędne Skały: wyrzeźbione przez naturę fantastyczne formy skal-

ne; Duszniki Zdrój: park zdrojowy, dworek Chopina; 
• powrót w godzinach wieczornych. 

CENA:
pow. 40 osób od 299 zł
pow. 30 osób od 339 zł

KOTLINA KŁODZKA
DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych;
• Świdnica: Rynek, Kościół Pokoju (wpisany na listę UNESCO); 
• Zamek Książ: jeden z największych i najpiękniejszych zam-

ków w Polsce;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie;
• Karpacz: świątynia Wang, wjazd kolejką na Kopę, wycieczka 

górska na Śnieżkę;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• Szklarska Poręba: spacer po mieście, spacer do Wodospadu 

Kamieńczyka;
• powrót w godzinach wieczornych.

CENA:
pow. 40 osób od 309 zł
pow. 30 osób od 344 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NNW, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów,
* dodatkowo: Drezno.

KARKONOSZESZLAK MIODU  
POJEZIERZE ZIELONOGÓRSKIE

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NNW, 
• opieka pilota.

DOPŁATY: bilety wstępów,
* dodatkowo: Skalne Miasto w 
Czechach, Praga.
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DZIEŃ I:
• wyjazd w godz. porannych;
• Dębno: zabytkowy, drewniany kościółek; zamek w Niedzicy; 

spływ tratwami Dunajcem w przepięknej scenerii gór;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie;
• wejście na Trzy Korony; Szczawnica: uzdrowisko z charakterystycz-

ną zabudową;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• wąwóz Homole; Czorsztyn: owiane legendami ruiny zamku;
• powrót w godzinach wieczornych.

CENA:
pow. 40 osób od 269 zł
pow. 30 osób od 299 zł

DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych;
• Zakopane - zimowa stolica: Krupówki - słynny deptak, cmen-

tarz na Pękowym Brzysku - miejsce spoczynku wielu zasłużo-
nych dla gór i kultury postaci, Muzeum Tatrzańskie, Wielka 
Krokiew - skocznia; Gubałówka;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie;
• Jaszczurówka - kaplica w góralskim, zakopiańskim stylu; Mor-

skie Oko: dolinka tatrzańska;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• Dolina Kościeliska; baseny termalne w Bukowinie Ta-

trzańskiej lub Szaflarach;
• powrót w godzinach wieczornych.

CENA:
pow. 40 osób od 249 zł
pow. 30 osób od 279 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NNW, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów,
* dodatkowo: biesiada regionalna, Tatry Słowackie, baseny ter-
malne w Bukowinie Tatrzańskiej.

TATRY PIENINY 

DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych;
• Dębno: zamek gotycki; Tarów: Ratusz, Bazylika Mniejsza, 

cmentarz żydowski;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie;
• Krynica: dom zdrojowy, muzeum Nikifora, wjazd kolejką 

gondolową na Jaworzynę Krynicką; 
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• Tylicz: kościół św. Piotra i Pawła z, cerkiew grecko-katolicka z 

1743 r., zabytkowy czterokątny rynek z reliktami drewnianej 
zabudowy; spacer po Muszynie;

• powrót w godzinach wieczornych.

CENA:
pow. 40 osób od 279 zł
pow. 30 osób od 339 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NNW, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów,

* dodatkowo: spływ Popradem.

UZDROWISKA 
SĄDECKIE

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NNW, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów,
*dodatkowo: biesiada regionalna, Czerwony Klasztor na Słowacji; ba-
seny termalne w Szaflarach.
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DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych;
• Łańcut: pałac i park; Sanok: Muzeum Ikon, skansen, Stare 

Miasto;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie;
• Wetlina: miasteczko położone w samym centrum Bieszczad; 

wejście na Połoninę Wetlińską;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• spacer nad Soliną; Hoczew: galeria rzeźbiarza Z. Pękalskiego, 

którego prace nawiązują do tradycji bieszczadzkich biesów i 
aniołów; Lesko: z wieloma pozostałościami po kulturze ży-
dowskiej: synagoga, cmentarz żydowski, zamek Kmitów;

• powrót w godzinach wieczornych.

CENA:
pow. 40 osób od 299 zł
pow. 30 osób od 359 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NNW, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów,     * dodatkowo: Lwów.

BIESZCZADY 
DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych;
• Czarnolas: muzeum J. Kochanowskiego; Puławy: Park Pałacowy: 

Świątynia Sybilli, Domek Gotycki;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie;
• Nałęczów: jedno z najbardziej znanych uzdrowisk - park zdrojowy, 

pijalnia wód; Kazimierz Dolny: ulubione przez artystów malow-
nicze miasteczko nad Wisłą - zamek, Fara, zabytkowe kamienice - 
Dom Przybyłów, wąwozy wapienne;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• Sandomierz: Katedra, Ratusz, Zamek, Brama Opatowska, trasa 

podziemna;
• powrót w godzinach wieczornych.

CENA:
pow. 40 osób od 319 zł
pow. 30 osób od 359 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NNW, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów.

SZLAK RENESANSU

DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych;
• Zamość: renesansowy Rynek, Ratusz, Mury Obronne, Rotun-

da, Katedra, Arsenał, Muzeum Zamojskie, Bożnica;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie;
• Lublin: zamek, Stare Miasto, Ratusz, Brama Krakowska, Plac 

Łokietka, kamieniczki staromiejskie; 
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• Zwierzyniec: Kościół filialny p.w. św. Jana Nepomucena, 

Dzwonnica drewniana; Roztoczański Park Narodowy.

CENA:
pow. 40 osób od 339 zł
pow. 30 osób od 389 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NNW, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów.

LUBLIN - ZAMOŚĆ 
- ROZTOCZE
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DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych;
• Grabarka: Święta Góra prawosławia, z Górą Krzyży; Siemia-

tycze: kościół rzymskokatolicki pw. WNMP, cerkiew prawo-
sławna Świętych Piotra i Pawła, cmentarz żydowski;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie;
• Białowieża: Białowieski Park Narodowy, Rezerwat Żubrów;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• Hajnówka: cerkiew; Drohiczyn: malownicze miasteczko 

nad Bugiem - Góra Zamkowa, zespół klasztorny Franciszka-
nów, cerkiew;

• powrót w godzinach wieczornych.

CENA:
pow. 40 osób od 349 zł
pow. 30 osób od 399 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NNW, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów.

BIAŁOWIEŻA

DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach poran-

nych;
• Grabarka: Święta Góra 

prawosławia, z Górą Krzyży; 
Siemiatycze: kościół rzymsko-
katolicki WNMP, cerkiew prawo-
sławna świętych Piotra i Pawła, 
cmentarz żydowski;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie;
• Kruszyniany, Bohoniki: szlak tatarski - jedyne w Polsce meczety, 

mizar (cmentarz tatarski) do dziś użytkowane przez bardzo już nie-
liczną mniejszość tatarską; Puszcza Knyszyńska;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• Tykocin: jedno z najbardziej znanych, przedwojennych miasteczek 

żydowskich - synagoga, muzeum, cmentarz żydowski.

CENA:
pow. 40 osób od 359 zł
pow. 30 osób od 409 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NNW, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów.

SZLAK TRZECH  
KULTUR DZIEŃ I:

• wyjazd w godz. porannych;
• Kórnik: zamek i arboretum; Poznań: jedno z najstarszych 

miast w Polsce - Starówka, katedra, ratusz, zamek;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie;
• Ostrów Lednicki: Muzeum Pierwszych Piastów w miejscu 

pierwszej siedziby polskich władców; Muzeum Archeologicz-
ne w Biskupinie; Gniezno: katedra z Muzeum Archidiece-
zjalnym; 

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• Kruszwica: legendarna Mysia Wieża, rejs po jeziorze; 

Licheń: największa w Polsce bazylika; 
• powrót w godzinach wieczornych.

CENA:
pow. 40 osób od 345 zł
pow. 30 osób od 395 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NNW, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów.

SZLAK PIASTOWSKI 
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DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach porannych;
• Toruń: Mały, Duży Rynek, mury miejskie, gotycka zabudowa 

miasta, Dom Mikołaja Kopernika;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie;
• Golub Dobrzyń: gotycki zamek krzyżacki z XIV w; Malbork: 

zwiedzanie miasta i Zamku Krzyżackiego; 
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie
• Gniew: odbudowany zamek krzyżacki, fragmenty fortyfikacji 

miejskich, ratusz; Kwidzyń: zamek, katedra; 
• powrót w godzinach wieczornych.

CENA:
pow. 40 osób od 349 zł
pow. 30 osób od 419 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NNW, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów.

SZLAK ZAMKÓW 
KRZYŻACKICH DZIEŃ I:

• wyjazd w godzinach porannych;
• Toruń: miasto M. Kopernika - mury miejskie, gotycka zabudowa 

miasta, Dom Mikołaja Kopernika;
• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II:
• śniadanie;
• Gdańsk: Długi Targ - handlowa ulica miasta, Dom Artusa, Fontanna 

Neptuna, Archikatedra w Oliwie z największymi organami w Polsce; 
Westerplatte: miejsce bohaterskiej obrony granic kraju; 

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• Gdynia: Muzeum Oceanograficzne, słynny Okręt Błyskawica; 

Sopot: spacer po mieście, zabytkowa, ciekawa architektua, molo;
• powrót w godzinach wieczornych.

CENA:
pow. 40 osób od 359 zł
pow. 30 osób od 429 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NNW, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów.

TRÓJMIASTO
DZIEŃ I:
• wyjazd w godzinach wieczor-

nych.
DZIEŃ II:
• Grunwald: miejsce słyn-

nej bitwy z Krzyżakami; 
Olsztyn: gotycki zamek, 
mury obronne, konkatedra 
św. Jakuba, stary ratusz, sece-
syjna zabudowa;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III:
• śniadanie;
• Reszel: zamek krzyżacki; Święta Lipka: barokowy kościół; 

Wilczy Szaniec: kwatera Hitlera z II wojny światowej; Ma-
merki: Kwatera Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych;

• obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IV:
• śniadanie;
• Giżycko: twierdza Boyen, Mikołajki: jedna z najbardziej 

popularnych miejscowości na mazurskich szlakach wodnych. 
DZIEŃ V:
• powrót w godzinach nocnych/porannych.

CENA:
pow. 40 osób od 349 zł
pow. 30 osób od 419 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd autokarem LUX, 
• 2 noclegi, 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• ubezpieczenie NNW, 
• opieka pilota.
DOPŁATY: bilety wstępów.

MAZURY 
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ZAKWATEROWANIE: Pensjonaty  
„Giovanni” i „Mirko” położone są w odległości 
300 m od morza i około 500 m od centrum Pagu, 
gdzie znajdują się główne atrakcje wyspy. Za-
kwaterowanie w pokojach lub apartamentach 2, 
3, 4 osobowych z łazienkami. Restauracja na 50 
osób, kawiarenka, wypożyczalnia rowerów. 

CENA:
bez wyżywienia od 669 zł
z wyżywieniem od 1129 zł

ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Galeb** oddalony 

od morza i żwirkowej plaży 500 me-
trów. W obiekcie znajdują się pokoje 2,3,4 osobo-
we z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone 
w szafę, krzesła, stolik. Posiada na parterze dużą 
restaurację na około 100 miejsc, na pierwszym 
piętrze jest duży taras. W hotelu znajduje się sala 
dyskotekowa i sala wielofunkcyjna. Obok hotelu 
jest boisko do siatkówki oraz stoły do ping-pon-

ga. Strona 
hotelu: www.
hotelgaleb.hr

ZAPEWNIAMY: 
• 9 noclegów w pensjo-

nacie,
• taksę klimatyczną,
• ubezpieczenie KL i NNW,
• opiekę pilota, rezydenta,
• w drodze powrotnej wycieczkę do 

Parku Narodowego Jezior Plitvickich (miejsce 
wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO).

DODATKOWO PŁATNE: Przejazd au-
tokarem w obie strony - 320 zł (przy wyjeź-
dzie z Katowic - pozostałe miejsca za dopłatą). 
Zwrotna kaucja 10 € (pobierana podczas drogi i 
zwracana w ostatnim dniu); w drodze powrotnej 
(w przypadku przejazdu autokarowego) wy-
cieczka do Parku Narodowego Jezior Plitvickich 
- dla osób chętnych, bilet wstępu ok. 15 €.
ZNIŻKI: dziecko do 3 lat, bez świadczeń - pobyt 
gratis; dziecko 4-10 lat zniżka 30 %

WYŻYWIENIE: 2 posiłki dziennie: śniadania bu-
fet, obiadokolacja. Napoje dodatkowo płatne.

CENA:
dojazd własny od 1049 zł

dojazd autokarem od 1349 zł

ZAPEWNIAMY: 
• 9 noclegów w pokojach 2, 3, 4 os. z łazienkami,
• 2 posiłki dziennie (śniadanie, obiadokolacja),
• taksę klimatyczną,
• ubezpieczenie KL i NNW,
• opiekę pilota, rezydenta,
• w drodze powrotnej (w przypadku przejazdu 
autokarowego) wycieczkę do Parku Narodowego 
Jezior Plitvickich (miejsce wpisane na listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO).

DODATKOWO PŁATNE: Dla osób chęt-
nych (dot. autokarów) bilet wstępu na teren 
Parku Narodowego Plitvice (ok. 15 €) Wycieczki 
fakultatywne: Zadar, Nowalia, Paklenicki Park 
Narodowy, wycieczka łodzią do jaskini wodnej. 
ZNIŻKI: dziecko do 3 lat, bez świadczeń - pobyt 
gratis; dziecko 4-10 lat zniżka 30 % (obowiązu-
ją, gdy wraz z dzieckiem jadą minimum 2 osoby 
dorosłe).

CHORWACJA  WYSPA PAG CHORWACJA  PAKOSTANE DRAGE
ZWIEDZANIE PARKU NARODOWEGO JEZIOR PLITVICKICH ZWIEDZANIE PARKU NARODOWEGO JEZIOR PLITVICKICH

CHORWACJA rozpościera się od końca 
wschodnich krańców Alp aż po wybrzeże Mo-
rza Adriatyckiego tworząc bajeczny krajobraz: 
olbrzymich gór, tajemniczych wysp, ukrytych 
zatok z ciepłym czystym morzem i zabytkowymi 
pięknymi miasteczkami. Niepowtarzalny klimat 
sprawia iż jest to idealne miejsce do wypoczynku 
i czyni z Chorwacji jeden z najpiękniejszych tury-
stycznie krajów Europy.

Miejscowość PAG - to malownicze miasteczko 
położone na wyspie o  tej samej nazwie, która 
ciągnie się wzdłuż wysokich Gór Velebit. Pag 
jest znaną miejscowością turystyczną z niepo-
wtarzalną atmosferą Starego Miasta. W cen-
trum znajdują się przytulne kawiarenki, sklepy 
z pamiątkami, dyskoteki, w pełni wyposażona 
strzeżona piaszczysto żwirkowa plaża 
miejska. W okolicy znajdują się 
jedne z najlepszych tras rowe-
rowych w Chorwacji.

MIEJSCOWOŚĆ DRAGE - to niezwykle 
malownicza typowa dalmacka miejscowość 
położona 40 km od Zadaru pomiędzy morzem z 
krystalicznie czystą woda oraz parkiem narodo-
wym i Jeziorem Vransko. Od miejscowości Drage 
rozpoczyna się najbardziej znany Chorwacki Park 
Narodowy Kornati z przepięknie położonymi 

wyspami. W miejscowości znajduje się 
kilka restauracji i sklepów oraz 

bardzo dobrze przygotowana 
plaża miejska. W niewiel-

kiej odległości znajduje 
się ciekawa miejscowość 
Biograd na Moru.
Strona Regionu: http://
www.pakostane.hr/Dra-

ge_HR.php 

PROPONUJEMY TAKŻE 
ZWIEDZANIE I WYPOCZYNEK - 
w programie: 
Zadar, Split i Trogir, Park Narodowy 
Krka i Šibenik, Dubrownik, Park Na-
rodowy Jezior Plitvickich. 
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CZARNOGÓRA BUŁGARIA
CZARNOGÓRA - to dzikie piękno w którym 
jeszcze nie byłeś. Wspaniałej przyrodzie towarzy-
szy mozaika dzieł rąk ludzkich, a skomplikowana 
historia i tradycje znajdują odbicie w mentalno-
ści i temperamencie samych Czarnogórców.

BUDVA - to jedno z najstarszych i najpiękniej-
szych miast adriatyckich. Wizytówką miasta są 
dziś rzymskie budowle, imponująca śródziem-
nomorska architektura i prawosławne cerkwie. 
W samym mieście znajduje się słynna rozległa 
Slovenska Plaża ciągnąca się na długości około 
1500 m i liczne mniejsze plaże ukryte w zatocz-
kach. Opalać się i kąpać można tuż za zabytkowy-
mi murami. A za nimi... żyć , nie umierać - moc 
atrakcji dla ciała i ducha w dzień i w nocy.

ZŁOTE PIASKI - jeden z najsłynniejszych 
kurortów bułgarskich, jest unikalnym „złotym 
kącikiem” wybrzeża Morza Czarnego. Wiekowy 
las, opada łagodnie aż do samych złocistych plaż 
i morza. Wśród pięknej zieleni drzew znajdują się 
nowoczesne hotele z basenami, urządzeniami 
i placami sportowymi, restauracjami, klubami, 
kasynami i dyskotekami. Przy plaży znajdują się 
ogólnodostępne, bezpłatne kompleksy basenów 
z atrakcyjnymi zjeżdżalniami (płatne około 0,5 
levy). Na miłośników sportów wodnych czeka-
ją liczne atrakcje: windsurfing, narty wodne, 
spadochrony, rejsy jachtem. Ze Złotych Piasków 
warto wybrać się na wycieczkę do oddalonej o 10 
km Warny, jednego z największych i najpiękniej-
szych miast Bułgarii.

RAMOWY PROGRAM: 
1 dzień: wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem 
jazdy autobusów. 
2 dzień: przyjazd do Budvy zakwaterowanie 
w apartamentach. 
3-8 dzień: pobyt - możliwość korzystania z 
wycieczek lokalnych. 

9 dzień: wykwaterowanie w godzinach ran-
nych, czas wolny, wyjazd do Polski zgonie z roz-
kładem jazdy. 
10 dzień: przyjazd do Polski zgodnie z rozkła-
dem jazdy autobusów. 
ZAKWATEROWANIE:
Apartamenty: możliwość zakwaterowania 
zarówno do apartamentu (pokoju ze wspólną 
łazienką i kuchnią), pokoju (własna łazienka) lub 
studia (własna łazienka i własna kuchnia). 
Wille: Willa Ivo z dużym tarasem i bardzo 
gustownie umeblowanymi lokalami, położona 
blisko morza i centrum! Posiada Pokoje 2-3 oso-
bowe. W każdym pokoju łazienka lodówka tele-
wizor i klimatyzacja. W odległości do 250 m skle-
py, restauracje, stragany z owocami, winiarnia. 

CENA:
apartament od 989 zł

willa „Ivo” od 1029 zł

ZAPEWNIAMY: 
• przejazd komfortowym autokarem,
• 7 noclegów w wybranej wersji (pokój, studio 

lub apartament),
• wyżywienie (śniadania+obiadokolacje),
• taksę klimatyczną,
• ubezpieczenie KL i NNW,
• opiekę pilota, rezydenta.
DODATKOWO PŁATNE: Wycieczki fa-
kultatywne - szczegóły na www.indexpolska.
com.pl
ZNIŻKI: - Dojazd własny - 150 zł od osoby, 
- dzieci od 3-12 roku życia -zniżka 30%, 

ZAKWATEROWANIE:
HOTEL*** Złoty Róg - 4 piętrowy bu-
dynek położony wśród zieleni, w górnej części 
kurortu Złote Piaski, ok. 500 m od plaży (zejście 
uliczkami Złotych Piasków) i centrum kurortu, ok. 
600 m. od największego w Bułgarii AQUA PARKU. 
Do dyspozycji gości: przestronny hol recepcyjny, 
winda, lobby bar, restauracja z tarasem, punkt 
wymiany walut, płatny sejf w recepcji. Na terenie 
hotelu: basen z tarasem słonecznym, bilard; stół 
do ping-ponga, boisko sportowe. Pokoje 2, 3, 4 - 
osobowe z łazienkami, klimatyzacją, balkonami.

CENA:
BB od 999 zł
HB od 1159 zł

ALL INCLUSIVE LIGHT od 1289 zł

ZAPEWNIAMY: 
• przejazd autokarem LUX
• 9 noclegów w hotelu, pokoje 2, 3 osob.
• wyżywienie wg oferty BB śniadania, HB śnia-

dania i obiadokolacje ALL INCLUSIVE LIGHT 
- śnadania, obiady i kolacje w formie bufetu, 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe do 
obiadu i kolacji

• ubezpieczenie KL i NNW
• taksę klimatyczną
• opiekę pilota-rezydenta

ZNIŻKI: Dziecko do 2 lat, bez świadczeń - po-
byt gratis, przejazd 350 zł. Dziecko 2-12 lat na 
dostawce w pokoju z 2 os. pełnopłatnymi bez-
płatnie. Zniżka 20 %.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
Warna ok. 12 €, Warna z Delfinarium ok. 24 €, 
Neseber ok. 23 €, Bałczik i Przylądek Kaliakra + 
wieczór bułgarski ok. 30 €, „Zatoczki Przylądka 
Kaliakra” ok. 15 €, rejs statkiem ok. 20 €, Istam-
buł ok. 60 € + wiza turecka 11 €, całodniowy 
pobyt w Parku Wodnym Aquapolis ok. 15 €.
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GRECJA  KOKKINO NERO GRECJA  NEI PORI

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

CENA:
pokój 2 osob. od 699 zł

pokój 3, 4 osob. od 599 zł

ZAPEWNIAMY: 
• przejazd autokarem 

LUX,
• 9 noclegów w aparta-

mentach (pokoje 2, 3 
osobowe z łazienkami),

• opiekę pilota-rezydenta,
• ubezpieczenie KL i NNW.

DODATKOWO PŁATNE: 
wycieczki fakultatywne; istnieje możliwość do-
kupienia posiłków w cenie 9 €/dzień.

KOKKINO NERO - położone na pograniczu 
Riwiery Olimpijskiej i Riwiery Gór Ossa, bardzo 
szybko stało się ulubionym miejscem wypoczyn-
ku, nie tylko dla Greków, ale również dla obcokra-
jowców. Bliskość gór i morza powoduje, że klimat 
tego miejsca jest specyficzny, a opalenizna ma 
niespotykany oliwkowy kolor. Kokkino Nero to 
również niezliczona ilość kamienistych i drob-
no żwirkowych plaż, romantycznych zatoczek, 
których widok zapiera dech w piersiach. Morze 
w tej okolicy ma przepiękny turkusowy kolor, a 

jego przejrzystość wprost zachęca do amator-
skiego nurkowania i podziwiania podwodnego 
świata. Sama miejscowość jest cicha, spokojna, 
zachęca do wypoczynku z dala od zgiełku dużych 
turystycznych aglomeracji. Magia tego miejsca 
zaczyna działać kiedy tylko postawisz tam swoją 
stopę. W wiosce do dyspozycji są: dyskoteka King 
Size, markety, kilka nadbrzeżnych tawern, fast 
food, stragany ze świeżymi owocami, 
piekarnie i cukiernie.

ZAKWATEROWANIE:
Hotel Platon po-
łożony jest w centrum 

Nei Pori w odległości 
150 m od morza. Posiada 

32 pokoje 2,3,4 osobowe z 
pełnym węzłem sanitarnym, TV, 

klimatyzacją. W budynku znajduje 
się restauracja, gdzie wydawane są posiłki. W 
pobliżu usytuowane jest ogólnodostępne boisko 
do gry w piłkę. 
WYŻYWIENIE: 
2 posiłki dziennie - kuchnia grecka (śniadania, 
obiadokolacja) do posiłków podawana jest woda 
źródlana, pozostałe napoje dodatkowo płatne.

CENA:
pokój 2 osob. od 1199 zł

pokój 3, 4 osob. od 1099 zł

ZAPEWNIAMY: 
• przejazd autokarem LUX,
• 9 noclegów, 
• 2 posiłki dziennie (śniadania, obiadokolacje),
• opiekę pilota i rezydenta,
• ubezpieczenie KL i NNW.

DODATKOWO PŁATNE: 
Wycieczki fakultatywne: Meteory - 30 €, Saloniki 
- 25 €, Olimp - 25 €, Ateny - 40 €, Wyspa Skhia-
tos - 40 €.
ZNIŻKI: dziecko do 3 lat, bez świadczeń - pobyt 
gratis, płatność za przejazd w dwie strony - 380 
zł; dziecko 4-10 lat - zniżka 30 %.

NEI PORI - ośrodek turystyczny na Riwierze 
Olimpijskiej, słynący z dużej i piaszczystej pla-
ży, pełen hoteli, sklepów, restauracji, tawern. 
Korzystne położenie umożliwia organizowanie 
wspaniałych wycieczek do Salonik, na legendar-
ną górę Grecji - Olimp oraz do bajecznych klasz-
torów na Meteorach, możliwa jest też wycieczka 
do stolicy Grecji - Aten. Wspaniałą wyprawę 

statkiem można odbyć również na 
przepiękną Wyspę Skhiatos. Poło-

żenie oraz pogoda sprawiają, 
że miejsce to jest idealne do 

letniego wypoczynku.

PROPONUJEMY TAKŻE 
ZWIEDZANIE I WYPOCZYNEK - 
w programie: 
Park Narodowy Olimp, Ateny, Mete-
ory, Saloniki. 
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WŁOCHY  RIMINI WŁOCHY  LIGURIA
FRANCJA  LAZUROWE WYBRZEŻE
LIGURIA rozciąga się od Toskanii, aż po gra-
nicę z Francją. Obszar ten jest często określany 
jako „włoska Riviera”, a nadmorskie kurorty i 
eleganckie promenady zachwycają i przyciągają 
turystów z całego świata. 

ZAKWATEROWANIE:
Rodzinny Hotel Europa** znajduje się 
w znanym kurorcie turystycznym Arma Di Taggia, 
5 km od centrum San Remo. W obiekcie znajdują 
się pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami i TV(moż-
liwe łóżka piętrowe). Do dyspozycji turystów jest 
restauracja, bar, świetlica. Obiekt położony jest w 
otoczeniu gaju palmowego, zaledwie 150 m od 
piaszczystej plaży. (www.hoteleuropa-arma.com)

CENA: pokój 2,3,4 osobowy od 1699 zł

ZAPEWNIAMY: 
• przejazd klimatyzowanym autokarem LUX,
• 8 noclegów w Hotelu **,
• wyżywienie (śniadania,obiadokolacje,
• opiekę pilota, rezydenta, 
• wycieczki do San Remo, Monacco, Cannes, 

Monte Carlo, Ventimigla, 
• w drodze powrotnej wycieczka do Parku Roz-

rywki Gardalandia, lub zwiedzanie Werony,
• ubezpieczenie KL i NNW.
PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: wyjazd w godzinach popołudnio-
wych. Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.
2 dzień: przyjazd do San Remo w godzinach 
popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu. Obiad. 

Zapoznanie się z regulaminem obozu. Nocleg.
3-9 dzień: wypoczynek i zwiedzanie. W 
trakcie pobytu serwowane jest codziennie śnia-
danie i obiadokolacja. Program zwiedzania 
obejmuje wycieczki: 1. Monaco: Pałac Ksią-
żęcy, Katedra, Muzeum Oceanografii, Monte 
Carlo - kasyna, zwiedzanie i pobyt w Cannes: 
Pałac Festiwalowy, Promenada La Croisette z 
odciskami dłoni gwiazd filmowych, pobyt na 
plaży w Cannes. 2. San Remo: Stare Miasto - La 
Pigna, Kasyno, promenada Corso Imperatrice, Te-
atr Ariston, promenada Matteotti. 3. Wycieczka 
do uroczej miejscowości Ventimigla z jednym 
z najpiękniejszych ogrodów egzotycznych we 
Włoszech. 
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, po-
branie suchego prowiantu, wyjazd z ośrodka w 
godzinach rannych. Przyjazd do Parku Rozrywki 
Gardalandia. (www.gardalandwaterpark.it) na 
9-godzinną zabawę. Dla osób, które nie korzy-
stają z atrakcji Gardalandii zwiedzanie Verony. 
Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
11 dzień: przejazd przez Austrię, Czechy (prze-
rwa na posiłek, płatny we własnym zakresie). 
Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

LAZUROWE WYBRZEŻE - najsłynniejsza 
i najpiękniejsza część francuskiego wybrzeża 
Morza Śródziemnego. To tutaj właśnie położone 
są słynne na całym świecie miejscowości Saint 
Tropez, Saint Raphael, Nicea, Cannes, Monaco, 
piaszczyste plaże oraz urocze miasteczka z mnó-
stwem kafejek i restauracji.

RIMINI – Miasto Felliniego, jeden z najpopu-
larniejszych adriatyckich Kurortów, kusi piaszczy-
stymi, szerokimi plażami i eleganckimi bulwara-
mi biegnącymi wzdłuż morza, zapełniającymi się 
tłumem wczasowiczów w porze wieczornej pas-
segiaty. Rimini to także raj dla dzieci i młodzie-
ży, kolorowe życie promenady, dyskoteki, parki 
rozrywki z Aquafanem i Mirabilandią na czele 
oraz doskonałe miejsce wypadowe do 
zwiedzania całej Italii powodują, że 
pobyt w Kurorcie musi być udany.
ZAKWATEROWANIE:
Hotel Creta** należący do 
kompleksu Hotelu Margherita 
położony jest w centralnej części 
Miramare Rimini w odległości za-
ledwie 80 m od szerokiej, piaszczy-
stej plaży. Na plaży znajdują się parasole, 
leżaki, bary, prysznice, przebieralnie oraz wypo-
życzalnie sprzętu wodnego. Na terenie obiektu 
mieści się recepcja, restauracja, bar na tarasie, 
sala TV, winda oraz depozyt. Zakwaterowanie w 
pokojach 2,3 osobowych z łazienkami. 
WYŻYWIENIE: 
2 posiłki dziennie: 9 śniadań i 9 obiadokolacji.

CENA: pokój 2,3,4 osobowy od 1199 zł

ZAPEWNIAMY: 
• 9 noclegów, 
• 9 śniadań, 9 obiadokolacji,
• opiekę pilota-rezydenta,
• ubezpieczenie NNW.

DODATKOWO PŁATNE: 
wycieczki fakultatywne, wstęp do 

Mirabilandii (w przypadku prze-
jazdu autokarowego).   
Dojazd autokarowy + 300 zł.

ATRAKCJE ORAZ 
WYCIECZKI FAKULTA-

TYWNE:
Dyskoteki (ok. pięciu w obrębie kilku 

przecznic) wstęp ok. 5-10 €. Aquafan (najwięk-
szy Park Wodny Europy) - ok. 25 €. Mirabilandia 
(III Lunapark Europy) - ok. 22 € San Marino - ok. 
20 €, Rzym - ok. 50 €, Florencja z Pizą - ok.45 €, 
Delfinarium - 15 €, Italia w Miniaturze - 20 €, 
Asyż - 35 €.
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NIEZAPOMNIANE PODRÓŻE DO NAJDALSZYCH ZAKĄTKÓW ŚWIATA

MEKSYK: 
1 dzień: wylot do Ameryki z Warszawy.
2 dzień: przelot do Mexico City.
3 dzień/4 dzień: Mexico City - Pałac Prezydenc-
ki, Katedra, Plac Trzech Kultur, Bazylika Matki 
Bożej z Gwadelupy.
5 dzień: Teotihuacan - Piramidy Majów (Pirami-
dy Słońca i Księżyca, Pierzastego Węża), Droga 
Śmierci.
6 dzień: Tula - starożytne miasto Tolteków: 
Światynia Tysiąca Kolumn, Atlanci Tolteccy. San 
Miguel Allende - malownicze miasteczko, arty-
styczne centrum Meksyku: neogotycki kościół 
Michała Archanioła.
7 dzień: rezerwat kaktusów. Queretaro - wpisa-
ne na listę UNESCO.
8 dzień: Puebla - „Miasto Aniołów”: Kaplica 
Różańcowa, Starówka, kościół Św. Dominika, 
Katedra.
9 dzień: Park Narodowy Cacahuamilpa z naj-
większymi jaskniami Meksyku Cacahuamilpa. 
10 dzień: Monte Alban - dawna stolica Zapote-
ków; przejazd do Acapulco.
11 dzień: odpoczynek na plaży.

Dokładne programy i kalkulacje wypraw przesyłamy na zamówienie.  
Uzależnione są od ilości dni, terminów, standardu i ilości osób. 
Poniższe ceny są kalkulowane na grupy min. 5 osobowe.

10 dzień: Cusco - kościół Santo Domingo na ru-
inach świątyni Słońca Coricancha, Katedra.
11 dzień: Machu Picchu - najlepiej zachowa-
ne, tajemnicze miasto Inków; powrót do Cusco: 
twierdza Sacsayhuama. 
12 dzień: wylot do Limy. Spacer po nowoczesnej 
dzielnicy miasta.
13 dzień: wylot do Europy.
14 dzień: powrót do Polski.

ŚWIADCZENIA: 
• przelot liniami wewn. na trasie Cusco-Lima, 

opłaty lotniskowe, 
• opieka pilota-przewodnika, 
• 12 x nocleg, 12 x śniadanie, 12 x obiadokolacja, 
• ubezpieczenie NNW i KL, 
• przejazdy busem/autokarem,
Dopłaty: cena wizy, bilety wstępów, napoje do 
posiłków, przelot Warszawa - Lima - Warszawa.

CENA: od 6500 zł
+ przelot na trasie Warszawa - Lima - Warsza-
wa - ok. 3500 zł

12 dzień: powrót do Mexico City. Wylot do Eu-
ropy.
13 dzień: powrót do Polski.

ŚWIADCZENIA: 
• przejazdy, busem, autokarem wg programu 
• 10 noclegów, 10 x śniadań, 10 x obiadokolacji, 
• opieka pilota-przewodnika, 
• ubezpieczenie NNW i KL.

Dopłaty: bilety wstępów, napoje do posiłków, 
przelot Warszawa - Mexico City - Warszawa.

CENA: od 5900 zł
+ przelot na trasie Warszawa - Mexico City - 
Warszawa - ok. 2500 zł
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PERU:
1 dzień: wylot do Ameryki Płd. z Warszawy.
2 dzień: przelot do Limy. 
3 dzień/4 dzień: Lima - Plaza de Armas, Pałac 
Prezydencki, katedra, Pałac Arcybiskupi, Mu-
zeum Złota; przejazd do Nazca.
5 dzień: Nazca - płaskowyż, przelot awionetką 
nad słynnymi liniami; muzeum Marii Reiche - 
najsłynniejszej badaczki słynnych linii na płasko-
wyżu Nasca.
6 dzień: Arequipa - „białe miasto”, klasztor Św. 
Katarzyny, Plaza de Armas z katedrą i kościołem 
Jezuitów La Campańa.
7 dzień: zejście do kanionu Colca - drugiego co 
do głębokości kanionu na świecie. Chivay - mia-
steczko z ulicą upamiętniajacą Polską wyprawę 
w głąb kanionu Colca; gorace źródła.
8 dzień: Puno - miasto nad słynnym jeziorem 
Titicaca, Plaza de Armas.
9 dzień: Jez. Titicaca; rejs na wyspę Amantani 
po drodze odwiedziny na pływających wyspach 
„Uros” Indian plemienia Uros.
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CHINY:
1 dzień: wylot z Warszawy.
2 dzień: przylot do Pekinu.
3 dzień/4 dzień: Pekin - „zakazane 
miasto”, Plac Tienanmen, Świątynia 
Nieba, najstarsza ulica w stolicy 
Liulichang, pałac letni.
5 dzień: Xia’n - Pagoda Wielkiej 
Dzikiej Gęsi, Pagoda Małej Dzikiej 
Gęsi; Wielki Meczet.
6 dzień: Armia Terakotowa, Hu-
aqing - ogrody carskiej konkubiny 
Yang Yuhuan, przejazd nocnym pociągiem 
do Shanghaju.
7 dzień/8 dzień: Shanghaj - Stare Miasto, nad-
brzeże Bund - jeden z symboli miasta, Nanjing 
road - ulica pełna sklepów i domów towarowych,  
najwyższa w Azji wieża TV, Plac Ludowy, Świąty-
nia Nefrytowego Buddy.
9 dzień: Wuzhen - wioska wodna „chińska We-
necja”, Hangzhou - miasteczko nad Zachodnim 
Jeziorem: Pagoda Sześciu Harmonii, Świątynia 
Lingyin.
10 dzień: Suzhou - miasto parków i kanałów: 

TAJLANDIA:
1 dzień: wylot z Warszawy.
2 dzień: przylot do Bangkoku.
3 dzień/4 dzień: Bangkok - Świątynia Leżącego 
Buddy, Świątynia Szmaragdowego Buddy, Pałac 
Królewski; Chinatown.
5 dzień: targ wodny Damnern Saduak; Rzeka 
Kwai - Muzeum Budowniczych Mostu na Rzece 
Kwai, Muzeum Wojenne w Kanchanaburi, słynny 
most.
6 dzień: Phitsanulok - świątynia Wat Mahathrat; 
Sukothai - park historyczny - pozostałości stolicy 
Tajlandii z lat 1238 - 1438.
7 dzień: wioski plemion górskich Yao i Akha; 
rejon Złotego Trójkąta (łączenie granic Birma, 
Laos, Tajlandia): Muzeum Opium; rejs łodzią po 
Mekongu na granicy trzech państw.
8 dzień: Chiang Mai - „stolica północnej Tajlan-
dii”, najsłynniejsza świątynia w Tajlandii - Wat 
Doi Suthep, usytuowana na górze Suthep nie-
opodal Chiang Mai; Tiger Kingdom, słynny nocny 

Ogród Mistrza Sieci, Pawilon Ciemnoniebieskich 
Fal, Pagoda Sprzyjającego Światła, Ogród Prze-

bywania.
11 dzień: powrót do Pekinu, Wielki 

Mur Chiński - najdłuższa fortyfi-
kacja na świecie licząca ponad 
6300 km, Grobowce Cesarzy 
dynastii Ming.
12 dzień: wylot do Polski.

13 dzień: powrót do Warsza-
wy.

ŚWIADCZENIA: 
• przejazdy pociągiem, busem, autokarem wg. 

programu, 
• opieka pilota-przewodnika, 
• 8 x nocleg, 
• 2 x nocny przejazd (pociąg/autokar), 
• 10 x śniadanie, 10 x obiadokolacja, 
• ubezpieczenie NNW i KL.

Dopłaty: cena wizy, bilety wstępów, napoje do 
posiłków, przelot Warszawa - Pekin - Warszawa

CENA: od 4800 zł
+ przelot na trasie Warszawa - Pekin - Warsza-
wa - ok. 2000 zł

targ.
9 dzień: Do wyboru: Ogród orchidei, „szkoła 
słoni” - wycieczka na słoniach do dżungli, spływ 
tratwami lub czas wolny w Chang Mai.
10 dzień: Ayutthaya - dawna stolica, ruiny świą-
tyń i pałaców, kamienne posągi.
11 dzień: Pattaya - kurort w zatoce tajskiej, od-
poczynek na plaży.
12 dzień: Powrót do Bangko-
ku: zakupy na słynnej uli-
cy KhaoSan - tętniącej 
życiem całą noc.
13 dzień: wylot do 
Polski.
14 dzień: powrót do 
Warszawy.

ŚWIADCZENIA: 
• przejazdy pociągiem, busem, autokarem wg. 

programu, 
• opieka pilota-przewodnika, 
• 8 x nocleg, 
• 2 x nocny przejazd (pociąg/autokar), 
• 10 x śniadanie, 10 x obiadokolacja, 
• ubezpieczenie NNW i KL.

Dopłaty: cena wizy, bilety wstępów, napoje do 
posiłków, przelot samolotem Warszawa - Bang-
kok.

CENA: od 3800 zł
+ przelot na trasie Warszawa - Bangkok - War-
szawa - ok. 2000 zł
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KENIA
1 dzień: wylot z Warszawy. Przylot do Nairobi.
2 dzień: Park Narodowy Góry Kenii - jaskinie 
Mau Mau słynne z walk o niepodległość kraju.
3 dzień: Park Narodowy Jeziora Nakuru bogaty 
w zwierzęta: bawoły, nosorożce, lwy, lamparty, 
żyrafy.
4 dzień: Park Narodowy Jeziora Bogoria -  raj dla 
miłośników i obserwatorów ptaków, podziwia-
nie flamingów i antylop. Słynne gejzery.
5 dzień: Elsamer - dom  Joy i Georgea Adamso-
nów (małżeństwa, które wychowało słynną Elzę 
z afrykańskiego buszu). Wyspa Crescent - plan 

1 dzień: wylot z Warszawy. Przelot do Nairobi.
2 dzień: przejazd do Moshi (Tanzania): zwiedza-
nie miasta i okolic. Nocleg.
3 dzień: rozpoczęcie wejścia na Kilimandżaro 
drogą Marangu (Coca-Cola route), trasa ok. 4-5 
godz. do Mandara Hut na wysokość 2700 m 
n.p.m. Nocleg w drewnianych chatach lub na-
miotach.
4 dzień: trasa ok. 6-8 godz. do Horombo Hut 
3700 m n.p.m. Nocleg w drewnianych chatach.
5 dzień: Aklimatyzacja: trekking do Zebra Rock 
i Mawenzi na wysokość 4200-4500 m n.p.m., 
powrót na nocleg do Horombo Hut. 
6 dzień: trasa ok. 6-8 godz do Kibo Hut na 4700 
m n.p.m. Nocleg.
7 dzień: trasa ok. 14 godz. - nocne wyjście z 
obozu, o świcie zdobycie najwyższego wierzchoł-
ka Afryki Kilimandżaro - 5895 m n.p.m., powrót 
do Kibo Hut. Wejście do Horombo Hut. Nocleg.
8 dzień: transfer do Moshi: odpoczynek. Nocleg 
w miejscowym hoteliku.
9 dzień: wioska Materuni, spacer do wodospadu 
Materuni. Wioska plemienia Czaga. Nocleg w 
Moshi.
10 dzień: Park Narodowy Arusha: bezkrwawe 
safari. Nocleg w lodży.
11 dzień: Wulkan Ngorongoro: największy kra-
ter na świecie. 

KILIMANDŻARO + SAFARI
12 dzień: Park Narodowy Serengeti słynący z nie-
zliczonej ilości zwierząt. Nocleg pod namiotami.
13 dzień: Safari o wschodzie słońca przy wodo-
pojach zwierząt. Przejazd do Nairobi.
14 dzień: przylot do Warszawy.

ŚWIADCZENIA: 
• przelot do Nairobi (Dar es Salam, Arushy), 
• noclegi (hotele w Moshi oraz lodge, namioty, 

hoteliki typu „rest house”, schroniska i drew-
niane chaty górskie), 

• wyżywienie wg programu,
• lokalne przejazdy, 
• opłaty wizowe, 
• ubezpieczenie NNW i KL, 
• wycieczka do Materuni Waterfalls, safari (przejazdy 

jeepami, lokalni przewodnicy), opłaty za wstępy 
do Parków Narodowych, zezwolenie wraz z po-
bytem i wyżywieniem w czasie sześciodniowego 
trekkingu w Parku Narodowym Kilimandżaro, 
wynajęcie licencjonowanej agencji, przewodników 
(obowiązkowi) i tragarzy, opieka lidera wyprawy. 

Dopłaty: napiwki (zwyczaj obowiązk.), nadbagaż.

CENA: od 2800 $ 
+ przelot 3000-4000 zł

także Kilimandżaro 10 dni od 1700 $

filmowy „Pożegnania z Afryką”.
6 dzień: Rezerwat Maasai Mara zamieszkany 
przez plemię Masajów. Bezkrwawe safari na  pła-
skowyżu Serengeti. 
7 dzień: Rzeka Mara i otaczająca ją sawanna - 
odglądanie polujących drapieżników.
8 dzień: Farma Karen Blixen, autorki Pożegnania z 
Afryką. Powrót do Nairobi: spacer po stolicy Kenii.
9 dzień: wylot do Polski. Powrót do Warszawy.

ŚWIADCZENIA: 
• przelot samolotem Warszawa-Nairobi, transfery, 
• opieka pilota-przewodnika, 
• noclegi w hotelach 
• wyżywienie wg programu, 
• ubezpieczenie NNW i KL.
Dopłaty: cena wizy, bilety wstępów, napoje do 
posiłków.

CENA: od 1450 $ 
+ przelot 3000-4000 zł
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MONT BLANC
1 dzień: wyjazd do Francji.
2 dzień: przyjazd do Chamonix we Francji, 
spacer po miasteczku, nocleg w pensjonacie lub 
hotelu.
3 dzień: wjazd kolejką na Aiguille du Midi (3842 
m n.p.m.) aklimatyzacja na lodowcu  Vallee Blan-
che. Nocleg w namiotach.
4 dzień: powrót do Chamonix, nocleg w pensjo-
nacie lub hotelu.
5 dzień: aklimatyzacja na lodowcu Mer de Glace, 
nocleg w pensjonacie lub hotelu.
6 dzień: dojazd do Le Fayet i wjazd kolejką do 
Nid d’Aigle, dojście do Tate Rousse (3167 m 
n.p.m.). Nocleg w schronisku.
7 dzień: podejście do schroniska Guter (3863 m 
n.p.m.), nocleg w schronisku.

ACONCAGUA
1 dzień: wylot z Warszawy do Buenos Aires.
2 dzień: przylot do Buenos Aires, przeazd do 
Mendozy w Argentynie: zwiedzanie miasta, za-
łatwianie formalności.
3 dzień: Puente del Inca: gorące źródła. Przygo-
towanie ekwipunku i pakowanie na muły.
4 dzień: Park Narodowy Aconcagua, marsz doli-
ną Horcones. Nocleg w namiotach.
5 dzień: trasa ok. 7-9 godz. do Plaza de Mulas na 
wysokość 4300 m n.p.m.
6 dzień: aklimatyzacja w bazie.
7 dzień: rozpoczęcie wejścia na Aconcaqua. 
Wnoszenie ekwipunku na Nido des Condores na 
wysokość 5340 m n.p.m.
8-20 dzień: zdobywanie szczytu Aconcaqua.
21 dzień: przejazd z Mendozy do Buenos Aires.
22 dzień: Buenos Aires: zwiedzanie miasta, 
odpoczynek.
23 dzień: wylot do Polski.

8 dzień: wejście na Mont Blanc (4810 m n.p.m.) 
i zejście do kolejki, powrót do Chamonix, nocleg 
w pensjonacie lub hotelu.
9 dzień: wyjazd w drogę powrotną.
10 dzień: powrót do Polski. 

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd busem, 
• alpinistyczne ubezpieczenie NNW i KL, 
• wyżywienie w trakcie zdobywania szczytu, 
• 7 noclegów (pensjonat lub hotel, namioty 

i  schroniska),  
• opieka instruktora.

CENA: od 2600 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przelot do Buenos Aires, 
• noclegi (hotele oraz lodge, namioty, schroni-

ska), 
• wyżywienie wg. programu, 
• lokalne przejazdy, 
• opłaty wizowe, 
• alpinistyczne ubezpieczenie NNW i KL,   
• wynajęcie licencjonowanej agencji, przewod-

ników, tragarzy, opieka lidera wyprawy. 

Dopłaty: napiwki (zwyczaj obowiązkowy), nad-
bagaż, podatek wylotowy (ok. 20 €).

CENA: od 2550 $ 
+ przelot 3000-5000 zł
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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 po-
znanie atrakcji turystycznych oraz 
kulturowych różnych rejonów Polski, 
Europy i świata.

w powietrzu: 
Loty balonem - podziwianie widoków najpięk-
niejszych miejsc w Polsce i Europie,

Skoki spadochronowe - skoki w tandemie 
gwarantujące emocje i poczucie przestrzeni,

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

TURYSTYKA AKTYWNA, INCENTIVE TRAVEL
- imprezy integracyjne z elementami przygody, 
gier, zabaw, sportów ekstremalnych

PROPOZYCJE SPORTOWE

na ziemi:
Paintball - gry strategiczne o charakterze 
militarnym, przy wykorzystaniu karabinka na 
żelatynowe kulki wypełnione farbą. Rozgrywki 
organizowane są w ciekawych miejscach - ostę-
pach leśnych, starych fabrykach, poprzemysło-
wych terenach. Strzelnice - broń pneumatyczna 
i łucznicza. Strzelanie do tarczy oraz specjalnego 
kulochwytu.

Off road - przejazdy samochodami terenowymi 
lub quadami na torach crossowych, w piaskow-
niach, na drogach szutrowych i nieutwardzo-
nych. Pokonywanie przeszkód, stromych zjazdów 
i podjazdów wyzwalających adrenalinę. 

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

Dokładne programy i kalkulacje im-
prez przesyłamy na zamówienie.
Ceny uzależnione są od ilości dni, pro-
gramu, terminów, standardu i liczby 
uczestników.
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trochę ziemi, trochę nieba: 
zajęcia z elementami alpinistycznymi, konkuren-
cje linowe, małpi gaj: 

Tyrolka - zjazd ukośny na rozpiętej między dwo-
ma brzegami linie; Most Pałkiewicza: przeciąga-
nie po pojedynczej linie; wspinaczka skałkowa; 
zjazd na linie.

Bungee jumping - skok z wysokości na ela-
stycznej linie; free jumping skok z dużej wysoko-
ści na rozpostartą siatkę - przełamanie własnych 
słabości i maksimum adrenaliny.

Żeglarstwo - rejsy po jeziorach i morzach. 
Nieraz walka z deszczem i mocnym wiatrem, a 
czasami z zupełną flautą licząc tylko na siłę wła-
snych ramion pokonując akweny na pagajach.
Skutery wodne, motorówki, jazda na wakeboar-
dzie i kneeboardzie.

Surfing, kitesurfing - ślizg na desce na fali 
morskiej.

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

Bezpieczna Szkoła Jazdy - ekstremalne hamo-
wania, wychodzenie z poślizgów, slalomy, próba 
na płycie poślizgowej. Doskonalenie umiejętno-
ści prowadzenia samochodu.

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

pod ziemią:
Jaskinie - eksploracja jaskiń, podziwianie 
fantastycznych nacieków skalnych zarówno 
w dużych salach jak i docierając do najbar-
dziej odległych i trudno dostępnych zaka-
marków. 

atrakcje wodolubne:
Nurkowanie - najciekawsze miejsca w Polsce i 
Europie. Od zatopionych koparek i zalanych ka-
mieniołomów po przejrzystą wodę jezior i mórz 
z całą ciekawą fauną i florą.

Spływy kajakowe - spokojne pokonywanie 
kolejnych kilometrów rzeki lub walka z żywiołem 
na poprzecinanych przeszkodami ich porywi-
stych nurtach.

Rafting - spływ pontonem rzekami o różnym 
stopniu trudności.

Canyoning - pokonywanie rwą-
cej rzeki przy asekuracji 

lin; zjazdy w kaska-
dach wody.

Zorbing - staczanie się ze zbocza lub spływanie 
rzeką, strumieniem w nadmuchiwanej, wykona-
nej z materiałów odpornych na uszkodzenia kuli.
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SKRZYNKI - wspinanie po skrzynkach. Uczestnik 
wspinający jest asekurowany za pomocą liny. 
Pozostali pomagają mu podając kolejne skrzynki, 
jak również dając 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 rywalizujące drużyny.

BIEGI NA ORIENTACJĘ - zdobywanie kolejnych 
punktów kontrolnych na wyznaczonej trasie 
posługując się mapą, kompasem, gps’em. W 
zabawie można wykorzystać tablicę kodów, roz-
budować grę o zadania techniczne np. budowa 
kompasu i wyznaczenie kierunku, układanie puz-
zli, dzięki którym Uczestnicy poznają kolejny cel.

NARTY - grupowa rywalizacja czasowa polega-
jąca 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 pokonać w spiętych ze sobą grupach. 
Konkurencja na czas.

SPODNIE 3 OSOBOWE - trzy osoby ubieramy w 
niecodzienne spodnie połączone ze sobą nogaw-
kami. Cała zabawa polega na pokonaniu określo-
nego odcinka w jak najkrótszym czasie. Istotnym 
elementem tej konkurencji jest zgranie drużyny. 
Dobra współpraca gwarantuje wygraną.

PRZECIĄGANIE SAMOCHODU - w tej konku-
rencji celem zespołu jest przeciągnięcie samo-
chodu dostawczego. Zadanie na pierwszy rzut 
oka wydaje się nie być trudne, 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 terenowych lub wyścigowych.

POSZUKIWACZE SKARBÓW - konkurencja, przy 
której będą Państwo mieli okazję zapoznać się z 
działaniem wykrywacza metalu. Na określonym 

terenie pochowane będą fanty, które 
będą do znalezienia.

GIGANTYCZNE NARTY 
- bardzo dobra zaba-

wa, gdzie zawodnicy 
wykazują się współ-
pracą, równocześnie 

wykazując nutkę rywalizacji. Do pokonania jest 
określony tor, z którym zmaga się drużyna skła-
dająca się z czterech osób.

SZCZUDŁA - każda osoba z grupy ma 
do pokonania dystans dziesięciu 
metrów, po czym przekazuje 
szczudła następnemu kole-
dze/ koleżance z drużyny. 
Przebieg zabawy jest 
mierzony stoperem. Jest 
to walka z czasem. Zwycię-
stwem cieszy się drużyna o 
najkrótszym łącznym czasie.

GIGANTYCZNE BIERKI - rywalizacja 
toczy się pomiędzy dwoma grupami. Zadanie 
jest bardzo proste, musimy zdobyć jak najwięk-
szą ilość bierek nie dotykając innych. Wygrywa 
drużyna, która w końcowym rozrachunku uzbie-
rała więcej bierek.

PIŁOWANIE BALA - zadaniem drużyny jest ucię-
cie jak najcięższego kawałka piłą „moja-twoja”. 
Każda z drużyn ma trzy próby.

KARABINKI PNEUMATYCZNE - każdy z uczest-
ników będzie miał możliwość strzelania do spe-
cjalnie przygotowanej tarczy. Uczestnicy mają 
możliwość wykazać się precyzją oraz celnością.

TURNIEJ ŁUCZNICZY - zawodnicy mają za zada-
nie celnie strzelać ze sportowych łuków.

AKTYWNA STRZELNICA PAINTBALL’OWA - na 
przygotowanym 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 utworzenie trójkąta 

równobocznego z liny. Utrud-
nienie polega na tym, że każdy 
z uczestników ma zamknięte 
oczy.

KRĘGLE - każdy będzie miał 
możliwość spróbowania swoich 

sił w grze w terenie nie zawsze rów-
nym jak tor profesjonalny. Gwarantowana 

świetna zabawa i dużo śmiechu.

MINI-MOTO - dla każdego chętnego uczestnika 
zabawy proponujemy pełną śmiechu przejażdż-
kę na pomniejszonej wersji motoru. Gwaranto-
wana dobra zabawa… dla obserwatorów.

JAZDA ŚLEPEGO - każdy z uczetników będzie 
miał możliwość przejechania się quadem. Bę-
dzie tylko jedno utrudnienie: osoba będzie 
miała zawiązane oczy i tylko dzięki precyzyjnym 
informacjom zespołu będzie mogła dotrzeć do 
wyznaczonego celu.

POPRZECZKI - konkurencja polega na prze-
mieszczaniu się pod i nad różnorodnie rozłożony-
mi poprzeczkami. Zabawa przypomina ćwiczenia 
poligonowe.

PRZYKŁADOWE GRY I ZABAWY
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PIENINY
Gra terenowa mająca na celu zintegrować i zmo-
tywować uczestników do pracy w zespołach, jak 
równiez rozwinąć kreatywność poprzez różno-
rodne zadania i konieczność współzawodnictwa.

LOKALIZACJA:
kamieniołom na Górze Wdżar
• stanowiska strzeleckie - wiatrówka łamana, 

śrutowa, łuk bloczkowy, strzelnica paintbal-
lowa,

• konkurencje sprawnościowe - narty zespoło-
we, skrzynki, pajęczyna zespołowa, biegi na 
orientację, tyrolka wspinaczka skałkowa.

Cena: od 200 zł/os.

Dunajec
• spływ tratwami - z nurtem rzeki pod okiem 

doświadczonych flisaków - od 40 zł/os.,
• rafting - spływ pontonami - od 60 zł/os.,
• zabawa na torze kajakowym - od 45 zł/os.

GÓRY SOWIE
Impreza łączy w sobie bardzo wiele niekonwen-
cjonalnych dyscyplin sportowych.

LOKALIZACJA:
Biały Kościół i Kompleks Podziemi „Riese” 
w Osówce
• stumetrowy zjazd ukośny na linie - poprowa-

dzona nad lustrem wody w zalanym kamie-
niołomie, 

• wspinaczka skalna - od 120 zł/os.,
• nurkowanie w akwalungu - od 80 zł/os.,
• quady - od 300 zł/1 godz./1 szt., 
• eksploracja kompleksu podziemi „Riese” w 

Osówce - podziemnego miasta z II wojny świa-
towej z system betonowych korytarzy, umoc-
nień i sal - od 80 zł/os.

PRZYKŁADOWE PROGRAMY IMPREZ INTEGRACYJNYCH
(najbardziej popularne programy sezonu). 
Przykładowe ceny kalkulowane dla grup 10 osobowych 
na imprezach 3 dniowych.

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd, 
• 2 noclegi (hotele lub pensjonaty o standardzie 

min. 3***, pokoje z łazienkami), 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• opieka pilota i kadry specjalistów, 
• ubezpieczenie NNW.

CENA:
min. 15 os. płacących od 469 zł
min. 30 os. płacących od 359 zł ŚWIADCZENIA: 

• przejazd, 
• 2 noclegi (hotele lub pensjonaty o standardzie 

min. 3***, pokoje z łazienkami), 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• opieka pilota i kadry specjalistów, 
• ubezpieczenie NNW.

CENA:
min. 15 os. płacących od 489 zł
min. 30 os. płacących od 379 zł
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MAZURY
Impreza łączy sporty zespołowe. Na pierwszy 
plan wysuwa się element integrujący uczest-
ników. Równie ważne jest poprawienie relacji 
pracodawca - pracownik.

LOKALIZACJA:
śluza poniemiecka w Leśniewie i Wielkie 
Jeziora Mazurskie

• konkurencje linowe - tyrolka, mosty linowe, 
wspinaczka po drabince sznurkowej, zjazdy 
pionowe,

• paintball - od 40 zł/os.,
• żeglarstwo - od 100 zł/ jacht Omega dla 

5 osób,
• nurkowanie - od 80 zł/os.,

Impreza łączy w sobie elementy biegu na orien-
tację, eksplorację jaskiń oraz zabawy sprawno-
ściowe.
• off road - od 1200 zł/samochód/3-5 godzin,
• paintball - od 40 zł/os.,
• konkurencje linowe - od 50 zł/os.,
• wspinaczka skałkowa - od 50 zł/os.,
• eksploracja jaskiń - od 60 zł/os.

JURA 
KRAKOWSKO 
CZęSTOCHOWSKA

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd, 
• 2 noclegi (hotele lub pensjonaty o standardzie 

min. 3***, pokoje z łazienkami), 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• opieka pilota i kadry specjalistów, 
• ubezpieczenie NNW.

CENA:
min. 15 os. płacących od 459 zł
min. 30 os. płacących od 349 zł

ŚWIADCZENIA: 
• przejazd, 
• 2 noclegi (hotele lub pensjonaty o standardzie 

min. 3***, pokoje z łazienkami), 
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
• opieka pilota i kadry specjalistów, 
• ubezpieczenie NNW.

CENA:
min. 15 os. płacących od 609 zł
min. 30 os. płacących od 439 zł
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KAIZEN - znaczy doskonalić. Warsztaty pro-
mujące japońskie sztuki i tradycję doskonalenia 
się. Uczestnicy poznają sztukę walki i samoobro-
ny, pisania haiku i przygotowania sushi

WYSPA - to niestandardowe warsztaty in-
tegracyjne realizowane w konwencji twórczej 
zabawy. Pod opieką profesjonalnych trenerów 
uczestnicy przygotowują 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 
warsztatami poświęconymi kreowaniu własnego 
wizerunku. Uczestnicy bawiąc się poznają tajniki 
wizażu, mowy ciała, autoprezentacji.

SZANTY - spotkanie integracyjne utrzymane 
w klimacie jezior Warmii i Mazur. To konkurencje 
nad wodą, odkrywanie tajników życia żeglar-
skiego oraz wieczorne szanty przy ognisku. 

PIWNE IMPRESJE - spotkanie, w ramach 
którego uczestnicy będą mogli skosztować wy-
śmienitych, często niespotykanych gatunków 
piwa odkrywając nieznane dotychczas smaki i 
zapachy, dowiedzą się jak powstaje piwo, dlacze-
go niektóre gatunki powinno 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 spró-

bować swoich sił w następujących grach: Rulet-
ka, Teksas Holdem Poker, Black Jack, Poker, Kości. 
Dla najlepszych graczy przygotowujemy nagrody 
i pamiątkowe dyplomy.

WIECZÓR KOWBOJSKI 
- niezwykła impreza na Dzikim Zachodzie. Whi-
skey, saloon, kowboje i niezwykłe tancerki to 
tylko nieliczne atrakcje, które dla Was przygoto-
waliśmy. W programie m. innymi: DJ z muzyką 
country, konkursy (lasso, strzelanie z łuku, po-
szukiwanie złota, rzut podkowami, rzuty kape-
luszem, strzelanie ze śrutówki, pokazy taneczne, 
karaoke, konkurs pokera).

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

WIECZÓR TANECZNY - pokaz tańca to 
niezapomniana atrakcja, która nada oryginal-
ności oraz urozmaici każdą okazję, imprezę oko-
licznościową, firmową, biznesową czy prywatną.

POKAZ BARMAŃSKI - show barmański 
z aktywnym udziałem Gości. Można będzie po-
znać tajniki profesjonalnego przyrządzania drin-
ków, a także sprawdzić swój refleks próbując 
np. złapać kostki lodu do
szklanki, czy poćwiczyć żonglerkę bu-
telkami. Pokaz taki równa się degu-
stacja drinków przygotowanych 
w jakże ekscytujący sposób! Po-
znacie Państwo tajniki robienia 
kolorowych drinków, które to 
będziecie mogli wykorzystać 
podczas domowych imprez.
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Chcemy zaproponować Ci, aby mak-
syma - „o jeden krok dalej...” - stała 
się mottem przewodnim, a zarazem 
strategią w budowaniu i ulepszaniu 
Twojej Firmy. 
Jesteś świadomym Pracodawcą, 
wiesz, że konkurencyjność w Two-
jej branży ciągle wzrasta, a sukces 
osiągają firmy, które stale podno-
szą kwalifikacje swoich pracowni-
ków. 
Razem z zespołem doświadczonych 
trenerów i konsultantów z Fundacji 
Na Rzecz Rozwoju Aktywator chce-
my zaproponować szeroki wachlarz 
szkoleń biznesowych, psycholo-
gicznych 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 szko-
leniach
• przygotowanie materiałów i po-
mocy
• przeprowadzenie szkolenia
• ewaluacja szkoleniach
• dalsze propozycje szkoleniowe

Tematycznie skupiamy się na szkoleniach z czterech obszarów:
Nam daje to gwarancję, że szkole-
nie będzie ściśle komponować się z 
potrzebami Twojej firmy, Tobie zaś 
możliwość wpływania na każdy z 
etapów procesu szkoleniowego. 
Dla nas ważny jest każdy człowiek, 
dlatego szkolimy i coachujemy za-
równo osoby rozpoczynające pracę, 
jak również doświadczonych mene-
dżerów i pracowników poszukują-
cych nowych inspiracji, pomysłów i 
motywacji. Kształtujemy odpowied-
nie nastawienie, poszerzamy zakres 
umiejętności oraz doskonalimy 
procesy uczenia się pracowników 
tak, aby zwiększyć skuteczność ich 
działań. Bardzo praktyczna forma 
naszych zajęć oraz różnorodne me-
tody pracy pozwalają osiągnąć mak-
symalne efekty końcowe. 

„O JEDEN KROK DALEJ...”

NASZE ATUTY:
• Różnorodność oferty szkoleniowej i coachingowej 
• Aktywne metody nauczania
• Małe grupy szkoleniowe
• 10 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 uczestników.

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 sta-
nowisku w firmie.

Koszt jednego dnia  szkoleniowego od 99 zł/os. (8h przy grupie 15 os.)
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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 
BIZNESOWE: 
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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

SZKOLENIA 
PSYCHOLOGICZNE: 

PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIA 

• Psychologia motywowania i podejmowania decyzji 

• Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji 

• Psychologia szefa 

• Psychologiczne wiązanie pracowników z firmą 

• Psychologia zarządzania 

46

• • SZKOLENIA • • • • psychologiczne



SZKOLENIA 
TYPU OUTDOOR 
szkolenie outdoor, oprócz emocjonujących zabaw i 
gier, mają jasno określony cel, by przynieść zamierzony 
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 for-
my i odbywają się w różnorodnym terenie. Dzięki temu 
bez problemu możemy zaproponować coś nowego 
nawet tym osobom, które niejedno szkolenie czy wy-
jazd integracyjny już widziały. Proponujemy m.in.:

• GRY INTEGRACYJNE, DECYZYJNE I EDUKACYJNE • gry te mogą 
być prowadzone zarówno w formie outdoor, jak i w sali. Dostarczają 
zwykle mniej adrenaliny niż inne, ale mają największą wartość edu-
kacyjną. Mogą rozwijać bardzo specjalistyczne umiejętności, takie jak 
zarządzanie zmianą, zarządzanie projektem czy komunikacja między-
kulturowa. Typowe przykłady to zadania, w których grupy budują z 
dostarczonego materiału określone przez trenera konstrukcje, inne 
zadania polegają na rozwiązaniu złożonego problemu, gdzie każdy 
uczestnik posiada tylko fragment potrzebnych informacji. 

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

• GRY SCENARIUSZOWE • gry, które zwykle składają się z kilku nieza-
leżnych zadań - ale tylko realizacja wszystkich pozwoli dojść do finału. 
Gry tego typu są bardzo elastyczne. Można skonstruować program 
mniej lub bardziej ekstremalny (dobierając różne zadania), kształcą-
cy różne umiejętności (np. zadania decyzyjne lub komunikacyjne) i z 
wieloma scenariuszami (klimat bajkow•ną.

• 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 różniące się od innych form outdo-
or’u. Dlatego polecamy je wtedy, gdy grupa jest już znudzona zajęcia-
mi w lesie czy na skale. Zajęcia odbywają się w niedużym mieście, któ-
rego nie znają uczestnicy. Wykonywane przez grupę zadania składają 
się na jeden scenariusz np. odnalezienie tajnej informacji.

Nasze szkolenia OUTDOOR nie opierają się na mode-
lu, w którym prowadzący mówi, a uczestnicy słuchają. 
Nasi trenerzy wspierają i ułatwiają proces samoucze-
nia i samorozwoju. Ich rolą w mniejszym stopniu jest 
dostarczenie wiedzy, a w większym - zapewnienie ta-
kiej struktury szkolenia, w której uczestnicy będą się 
efektywnie uczyć i sami dochodzić do rozwiązań po-
stawionych problemów.
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- programy „szyte na miarę”
- sprawdzone obiekty
- odpowiedzialna i kompetentna kadra
- certyfikaty, gwarancje i referencje
- pełna dyspozycyjność i elastyczne podejście
- wysoka jakość w atrakcyjnej cenie

Dlaczego warto nas wybrać?

PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-USŁUGOWE 
INDEX-AGAMA
40-095 Katowice, ul. Stawowa 5/7
tel. +48 32 781 83 41; +48 32 258 35 24
+48 600 262 003; +48 668 127 093; fax +48 32 206 80 22
biuro@agamatravel.pl
konto: Bank Millenium 21 1160 2202 0000 0000 3061 1201
www.agamatravel.pl

agamapodró¿e  integracja  szkolenia




