WYCIECZKA 10 DNI

Skopje Ochryda Tirana Berat

Albania i Macedonia

5. DZIEŃ
Śniadanie
TIRANA
➤ zwiedzanie m.in.: Plac Matki Teresy, Popiersie i Plac Fryderyka Chopina,
Dom Envera Hodży, Piramida, Aleja Jana Pawła II, Kościół św. Pawła,
Twierdza z IV wieku. W centrum Tirany zwiedzanie: Meczet Ethem Beja,
Pomnik Skanderbega, Plac Centralny
KRUJA
➤ zwiedzanie m.in.: Zamek Skanderbega (500 ALL), Muzeum Etnograficzne
(500 ALL) oraz uliczka bazarowa, czas wolny
Powrót do hotelu i obiadokolacja
6. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
BERAT „Miasta Tysiąca Okien”
➤ zwiedzanie m.in.: Twierdza (300 ALL), dzielnica Mangalem i Gorica, czas
wolny
GJIROKASTRA „Miasta Srebrnych Dachów”
➤ zwiedzanie Twierdzy (400 ALL) oraz zabytkowej starówki
Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu
7. DZIEŃ
Śniadanie
BUTRINTI
➤ zwiedzanie Antycznego Miasta (1000 ALL)
Powrót do hotelu, wypoczynek na plaży, obiadokolacja

PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Zabrze, Świętochłowice, Katowice, Tychy,
Pszczyna, Czechowice-Dz., Kraków, Kalwaria, Wadowice, Andrychów, Kęty, Cieszyn,
Skoczów, Bielsko-Biała.
1. DZIEŃ
➤ przejazd tranzytem przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię
2. DZIEŃ
SKOPJE
➤ zwiedzanie m.in.: Plac Makedonija, Cerkiew św. Dymitra, kamienny most,
Twierdza Kale, Cerkiew św. Spasa (4 €), Meczet Mustafy Paszy (3 €), Stara Czarszija
GÓRA VODNO (1066 m n.p.m.)
➤ wyjazd kolejką linową na szczyt (6 €), panorama na trzy kraje, czas wolny
Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu
3. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
KANION MATKA
➤ przejazd i spacer po „macedońskim raju” – pasma górskie z monastyrami z
okresu prześladowań tureckich (dla chętnych rejs po kanionie – 5 €)
OCHRYDA
➤ zwiedzanie m.in.: Cerkiew św. Zofii (2 €), Cerkiew św. Jovana Kaneo (2 €),
Monastyr św. Pantelejmona, Cerkiew Bogurodzicy (2 €) oraz stare miasto
Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu w godzinach popołudniowych
➤ wieczorem rejs po Jeziorze Ochrydzkim (8 €).
Powrót do hotelu
4. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w kierunku Albanii
DURESZ
➤ zwiedzanie m.in.: Rzymski Amfiteatr (400 ALL), Baszta z czasów weneckich wraz
z murami obronnymi, czas wolny
Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu

Terminy
22.07 - 31.07.2022

Ceny
2 459,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 699 PLN
Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko, Kraków–Bielsko oraz Cieszyn–Bielsko
przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.

8. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
➤ przejazd przez Grecję do Macedonii, wizyta w winnicy połączona z
degustacją wina (10 €)
Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu
9. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
BELGRAD
➤ zwiedzanie m.in.: Twierdza Kalemegdan z przepięknym widokiem na
Sawę i Dunaj, Bastion Kula Nebojosa, Bazylika św. Sawy, czas
wolny
W godzinach popołudniowych wyjazd w kierunku Polski przez Węgry i
Słowację
10. DZIEŃ
➤ przyjazd do Polski na miejsca wyjazdów w godzinach porannych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w
zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych
obiektów. Warto zabrać strój kąpielowy.

Świadczenia
• przejazd autokarem (WC, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 7 noclegów ze śniadaniami w hotelach **/***
(pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
• 7 obiadokolacji w hotelach, napoje do
obiadokolacji płatne we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby
przewlekłe), NNW, bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we
własnym zakresie. Podane w programie ceny są
orientacyjne. Na wstępy należy przeznaczyć ok.
3100 ALL (1 € – ok. 120 ALL) + 42 € + 20 €
miejscowi przewodnicy.

WYCIECZKA 6 DNI

Innsbruck Salzburg

Austria Alpejska
4. DZIEŃ
Śniadanie
DROGA WYSOKOALPEJSKA
➤ wyjazd na Franz Josefs- Hohe (2369 m n.p.m.) (6 €)
RATTENBERG
➤ spacer po najmniejszym w Austrii mieście, ratusz, Kościół św.
Wirgiliusza
Powrót do hotelu
5. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
HELLBRUNN
➤ zwiedzanie pałacyku i ogrodu zabaw wodnych (13,5 €)
SALZBURG
➤ Twierdza Hohensalzburg (10,3 €)
➤ śladami Mozarta: Dom Narodzin Mozarta, pomnik
➤ Katedra św. Ruprechta (5 €)
➤ spacer po ogrodach arcybiskupich Mirabell
6. DZIEŃ
Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach porannych.
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków
atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.
Z uwagi na pobyt w górach należy zabrać ze sobą buty górskie oraz ciepłą
odzież.

PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z miejscowości: Kraków, Kalwaria, Wadowice, Andrychów, Kęty, BielskoBiała, Czechowice-Dziedzice, Pszczyna, Tychy, Katowice, Świętochłowice, Zabrze,
Gliwice, Rybnik, Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój, Skoczów, Cieszyn.
1. DZIEŃ
Przekroczenie granicy
Zakwaterowanie w hotelu
2. DZIEŃ
Śniadanie
WATTENS
➤ Kryształowe Światy Swarowskiego (19 €)
AMBRAS
➤ Zamek Ambras - zwiedzanie wnętrz (12 €)
INNSBRUCK
➤ Katedra św. Jakuba
➤ Złoty Dach
➤ Kościół Dworski wraz z Srebrną Kaplicą (7 €)
➤ Ogrody Królewskie
➤ Bergisel (9,5 €) - słynna skocznia narciarska
Powrót do hotelu

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja,
barek, DVD)
• 4 noclegi ze śniadaniami (bufet) w hotelu
*** w ok. Worgl (pok. 2, 3 os. z łazienkami)
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby
przewlekłe), NNW, bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we
własnym zakresie. Podane w programie ceny
są orientacyjne. Na wstępy należy
przeznaczyć ok. 90 € + 3,5 € autobus w
Salzburgu + 7 € przewodnik po Salzburgu.
Obiadokolacja w Austrii od 14 €.

3. DZIEŃ
Śniadanie
KRIMML
➤ piesza wycieczka pod Wodospady Krimml (5 €)
➤ przejazd przez Przełęcz Gerlos (2 €)
KUFSTEIN
➤ ratusz, Kościół św. Wita
➤ spacer uliczką Romergasse
Powrót do hotelu

Informujemy, że na trasie Gliwice - Bielsko, Kraków - Bielsko oraz
Rybnik - Cieszyn przejazd może być realizowany innymi środkami
transportu. W Bielsku-Białej lub w Cieszynie istnieje możliwość
przesiadki.

Terminy
14.06 - 19.06.2022

Ceny
1 509,00 PLN

12.07 - 17.07.2022

1 509,00 PLN

09.08 - 14.08.2022

1 509,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 439 PLN

WYCIECZKA 4 DNI

Wiedeń i Dolina Wachau

PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z miejscowości Gliwice, Zabrze, Świętochłowice, Katowice, Tychy,
Pszczyna, Czechowice-Dz., Kraków, Kalwaria, Wadowice, Andrychów, Kęty,
Bielsko-Biała, Skoczów, Rybnik, Wodzisław Śląski, Jastrzębie, Cieszyn.
1. DZIEŃ
LOUKA
➤ Klasztor Premonstratensów z degustacją wina (150 CZK)
ZNOJMO
➤ Rynek, Kolumna Morowa, Kościół św. Mikołaja
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja
2.DZIEŃ
Śniadanie
MELK
➤ Opactwo Benedyktynów (15 €)
➤ Rejs po Dunaju (30,5 €)
DURNSTEIN
➤ Ratusz. Kolegiata NMP
KREMS
➤ Ratusz, Kościół św. Wita
Powrót do hotelu, obiadokolacja
3.DZIEŃ
Śniadanie
WIEDEŃ
➤ Naschmarkt -największy w Wiedniu targ przysmaków z całego świata
➤ Górny Belweder (18 €)
➤ Opera Wiedeńska (10 €)
➤ Katedra św. Szczepana
Powrót do hotelu, obiadokolacja
4.DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
WIEDEŃ
➤ Schonbrunn – Powozownia (12 €)
Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach wieczornych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków
atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja,
barek, DVD)
• 3 noclegi ze śniadaniami w hotelu **/*** w
Czechach (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami)
• 3 obiadokolacje, napoje do obiadokolacji płatne
we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby
przewlekłe), NNW, bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we
własnym zakresie. Podane w programie ceny są
orientacyjne. Na wstępy należy przeznaczyć
ok.150 CZK i 86 € + 10 € miejscowy przewodnik
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 25 PLN

Terminy
14.07 - 17.07.2022

Ceny
999,00 PLN

999,00 PLN
25.08 - 28.08.2022
Dopłata do pok. 1-os. 299 PLN

Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko, Kraków–Bielsko oraz
Rybnik-Cieszyn przejazd może być realizowany innymi środkami
transportu. W Bielsku-Białej lub Cieszynie istnieje możliwość
przesiadki.

WYCIECZKA 4 DNI

Wiedeń i Morawski Kras

PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z miejscowości : Gliwice, Zabrze, Świętochłowice, Katowice, Tychy, Pszczyna,
Czechowice-Dz. Kraków, Kalwaria, Wadowice, Andrychów, Kęty, Bielsko-Biała,
Skoczów, Rybnik, Wodzisław Śl. Jastrzębie Zdrój, Cieszyn.
1. DZIEŃ
KROMERIZ
➤ Pałac Arcybiskupi (240 CZK)
Obiadokolacja w hotelu

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 3 noclegi ze śniadaniami w hotelu *** w Czechach
(pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami)
• 3 obiadokolacje (2 w hotelu, 1 w restauracji w
Wiedniu), napoje do obiadokolacji płatne we własnym
zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby przewlekłe),
NNW, bagaż

2.DZIEŃ
Śniadanie
WIEDEŃ
➤ Katedra św. Szczepana
➤ Muzeum Historii Naturalnej (14 €) lub Muzeum Historii Sztuk Pięknych (18 €)
➤ Zabudowa Hundertwassera
Powrót do hotelu, obiadokolacja
3.DZIEŃ
Śniadanie
WIEDEŃ
➤ Schonbrunn - letnia rezydencja cesarska (krótsza trasa 22 €, dłuższa trasa 26 €)
➤ Kahlenberg – Kościół św. Józefa, panorama miasta
➤ Prater - zabawa w wesołym miasteczku
Powrót do hotelu, obiadokolacja

Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 680 CZK i 44 € + 5 €
miejscowy przewodnik.
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 25 PLN

4.DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
BRNO
➤ Stare Miasto
MORAWSKI KRAS
➤ Jaskinia Punkevni (280 CZK)
➤ Wyjazd kolejką nad Przepaść Macocha (160 CZK)

Terminy
30.04 - 03.05.2022
07.07 - 10.07.2022
12.08 - 15.08.2022
01.09 - 04.09.2022
15.09 - 18.09.2022

Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach wieczornych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków
atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.

Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko, Kraków–Bielsko oraz
C
Rybnik–Cieszyn przejazd może być realizowany innymi środkami
transportu. W Bielsku-Białej lub w Cieszynie istnieje możliwość przesiadki.

r

Ceny
989,00 PLN
949,00 PLN
949,00 PLN
949,00 PLN
949,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 299 PLN

WYCIECZKA 3 DNI

Wiedeń

PROGRAM WYCIECZKI

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja,
barek, DVD)
• 2 noclegi ze śniadaniami w hotelu *** w
Czechach (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami)
• 2 obiadokolacje, napoje do obiadokolacji płatne
we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby
przewlekłe), NNW, bagaż

Wyjazd z miejscowości : Gliwice, Zabrze, Świętochłowice,
Katowice, Tychy, Pszczyna, Czechowice-Dz. Kraków, Kalwaria,
Wadowice, Andrychów, Kęty, Bielsko-Biała, Skoczów, Rybnik,
Wodzisław Śl. Jastrzębie Zdrój, Cieszyn.
1. DZIEŃ
LEDNICE
➤ Zamek- zwiedzanie wnętrz (240 CZK)
➤ rejs łodzią (180 CZK)
➤ minaret (80 CZK)
Obiadokolacja w hotelu

* W TERMINIE 11.11.2022 BRAK REJSU Z ZAMKU
DO MINARETU

2.DZIEŃ
Śniadanie
WIEDEŃ
➤ Katedra św. Szczepana
➤ Ringstrasse : opera, Hofburg, Teatr Dworski
➤ zabudowa Hundertwassera
Powrót do hotelu, obiadokolacja

Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we
własnym zakresie. Podane w programie ceny są
orientacyjne. Na wstępy należy przeznaczyć ok.
500 CZK i 26 € + miejscowy przewodnik 5 €.
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 20 PLN

3.DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
WIEDEŃ
➤ Schonbrunn (krótsza trasa 22 €, dłuższa trasa 26 €)
Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach wieczornych.

Terminy
27.05 - 29.05.2022
29.07 - 31.07.2022
19.08 - 21.08.2022
07.10 - 09.10.2022
11.11 - 13.11.2022

Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od
warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych
obiektów.

Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko, Kraków–Bielsko oraz
C
oraz Rybnik – Cieszyn przejazd może być realizowany innymi środkami
transportu. W Bielsku-Białej lub w Cieszynie istnieje możliwość przesiadki.

Ceny
739,00 PLN
739,00 PLN
739,00 PLN
739,00 PLN
739,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 199 PLN
r

WYCIECZKA 10 DNI
pobytowo-objazdowa

Bułgaria

Nesebyr Kaliakra Warna

6. DZIEŃ
Śniadanie
➤ dzień wolny przeznaczony na wypoczynek i plażowanie
Obiadokolacja
7. DZIEŃ
Śniadanie
PRZYLĄDEK KALIAKRA
➤ Rezerwat przyrodniczy i archeologiczny (3 BGN) z pozostałościami
obwarowań i bramą główną.
BAŁCZIK (starożytny Dionisopolis)
➤ spacer po kompleksie pałacowo-ogrodowym (8 BGN) oraz po
uniwersyteckim ogrodzie botanicznym (6 BGN).
WARNA
➤ zwiedzanie Soboru św. Bogurodzicy
Powrót do hotelu, obiadokolacja
8. DZIEŃ
Śniadanie
➤ dzień wolny przeznaczony na wypoczynek i plażowanie
Obiadokolacja

PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Zabrze, Świętochłowice, Katowice, Tychy,
Pszczyna, Czechowice-Dz., Kraków, Kalwaria, Wadowice, Andrychów, Kęty,
Bielsko-Biała, Skoczów, Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie Zdrój, Żywiec.
1. DZIEŃ
➤ Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię, wjazd do Bułgarii.
2. DZIEŃ
Przejazd do miejscowości Nesebyr, zakwaterowanie w hotelu
➤ czas wolny
Obiadokolacja
3. DZIEŃ
Śniadanie
➤ dzień wolny przeznaczony na wypoczynek i plażowanie
NESEBYR
➤ Wieczorny spacer po starym mieście, zwiedzanie m.in.: zespół
średniowiecznych cerkwi w bułgarskim stylu sakralnym i obwarowań
Powrót do hotelu, obiadokolacja
4. DZIEŃ
Śniadanie
SOZOPOL
➤ zwiedzanie cerkwi św. Cyryla i Metodego z relikwiami Jana Chrzciciela (1
BGN) oraz fragmentu murów obronnych z basztą, spacer po starym mieście
REZERWAT ROPOTAMO
➤ rejs łodzią po rzece (9 BGN)
POMORIE
➤ zwiedzanie trackiego grobowca kopułowego z II–III w. n.e. (3 BGN) oraz
lekcja somelierska z degustacją win i brandy (20 BGN)
Powrót do hotelu, obiadokolacja
5. DZIEŃ
Śniadanie
➤ dzień wolny przeznaczony na wypoczynek i plażowanie.
Obiadokolacja, wyjazd na wieczorek folklorystyczny z bogatym programem,
regionalną kuchnią i bułgarskim winem (27 BGN) Powrót do hotelu

9. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
➤ Wyjazd w kierunku Polski. Przejazd tranzytem przez Serbię, Węgry i
Słowację.
10. DZIEŃ
➤ Powrót do Polski na miejsca wyjazdów w godzinach porannych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w
zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych
obiektów. Warto zabrać strój kąpielowy.

Świadczenia
• przejazd autokarem (WC, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 7 noclegów ze śniadaniami w hotelu Melsa
Coop*** w Nesebyrze (pokoje 2-, 3-os. z
łazienkami)
• 7 obiadokolacji w hotelu
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby
przewlekłe), NNW, bagaż.
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we
własnym zakresie. Podane w programie ceny są
orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 77 BGN

Terminy
26.08 - 04.09.2022
02.09 - 11.09.2022

Ceny
2 199,00 PLN
2 099,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 800 PLN
Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko, Kraków–Bielsko oraz Rybnik–Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu. W BielskuBiałej istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 10 DNI

Bułgaria

Sofia Kaliakra Płowdiw Nesebyr

6. DZIEŃ
Śniadanie
➤ Całodzienny odpoczynek nad morzem
Obiadokolacja
7. DZIEŃ
Śniadanie
PRZYLĄDEK KALIAKRA
➤ Rezerwat przyrodniczy i archeologiczny (3 BGN) z pozostałościami
obwarowań i bramą główną
BAŁCZIK (starożytny Dionisopolis)
➤ zwiedzanie kompleksu pałacowo-ogrodowego (8 BGN) oraz
uniwersyteckiego ogrodu botanicznego (6 BGN)
WARNA
➤ zwiedzanie Soboru św. Bogurodzicy
Powrót do hotelu, obiadokolacja

PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Zabrze, Świętochłowice, Katowice, Tychy, Pszczyna,
Czechowice-Dz., Kraków, Kalwaria, Wadowice, Andrychów, Kęty, Bielsko-Biała,
Skoczów, Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie Zdrój, Żywiec.
1 .DZIEŃ
➤ Przejazd przez Słowację i Węgry, wjazd do Serbii
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja
2. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
BELGRAD
➤ Zwiedzanie Kalemegdan, Sobór św. Michała Archanioła, Cerkiew św. Sawy
➤ Przejazd przez Serbię do Bułgarii
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja
3. DZIEŃ
Śniadanie
SOFIA
➤ Zwiedzanie m.in.: Sobor Aleksadra Newskiego, Cerkiew św. Sofii, Cerkiew św.
Mikołaja, dawny Pałac Carski, teatr narodowy, Cerkiew św. Niedzieli, Rotunda św.
Jerzego, Meczet Bania Dżamija, dawna łaźnia miejska
RYŁSKI MONASTYR
➤ Zwiedzanie klasztoru oraz muzeum (8 BGN)
Powrót do hotelu, obiadokolacja
4. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
PŁOWDIW
➤ Spacer po starym mieście, zwiedzanie pozostałości forum, odeon, Stadion
Rzymski, Teatr starożytny (4 BGN), domostwa z okresu bułgarskiego odrodzenia
SZIPKA
➤ Zwiedzanie cerkiew Narodzenia Pańskiego
DRIANOWSKI MONASTYR z przełomu XII-XIII w., zwiedzanie
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja
5. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
WIELKIE TYRNOWO
➤ Zwiedzanie twierdzy Carewec (6 BGN) z Wieżą Baldwina, rezydencją patriarchy
oraz skałą straceń, cerkiew św. Dymitra.
ETYR
➤ zwiedzanie wioski etnograficznej i skansenu (5 BGN)
KAZANŁYK
➤ zwiedzanie grobowca trackiego króla Seuthesa III (6 BGN), muzeum z wystawą
skarbów kultury trackiej (8 BGN)
Zakwaterowanie w hotelu w Neseberze, obiadokolacja

8. DZIEŃ
Śniadanie
NESEBYR
➤ zespół średniowiecznych cerkwi w bułgarskim stylu sakralnym i obwarowań
BURGAS
➤ muzeum archeologiczne (5 BGN), przejście do portu miasta - rejs statkiem
na wyspę św. Anastazji (14 BGN), 2-godzinny pobyt na wyspie. Powrót do portu,
następnie wyjazd na wieczorek folklorystyczny z bogatym programem,
regionalną kuchnią i bułgarskim winem (27 BGN)
Powrót do hotelu, nocleg
9. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
➤ Wyjazd w kierunku Polski, przejazd tranzytem przez Serbię, Węgry, Słowację
10. DZIEŃ
➤ Powrót do Polski na miejsca wyjazdów w godzinach południowych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności
od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów. Watro
zabrać strój kąpielowy.

Świadczenia
• przejazd autokarem (WC, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 8 noclegów ze śniadaniami w hotelach **/***
(pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
• 7 obiadokolacji, napoje do posiłków płatne we
własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby
przewlekłe), NNW, bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we
własnym zakresie. Podane w programie ceny są
orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 100 BGN.

Terminy
09.09 - 18.09.2022

Ceny
2 269,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 800 PLN
Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko, Kraków–Bielsko oraz Rybnik–Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu. W Bielsku-Białej istnieje
możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 6 DNI

Chorwacja i Słowenia
4.DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
WYSPA KRK
➤ zwiedzanie stolicy wyspy miasteczka Krk
WYSPA KOSLJUN
➤ rejs na wyspę (75 HRK)
VRBNIK
➤ degustacja miejscowych win, sera i szynki (12 €)
Powrót do hotelu, obiadokoalcja
5. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
POSTOJNA
➤ zwiedzanie Jaskini Postojna (24 €)
➤ Zamek Predjama (9 €)
LUBLANA
➤ Katedra św. Mikołaja, ratusz, Most Potrójny i Smoczy
6. DZIEŃ
Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach porannych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od
warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych
obiektów.

PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z miejscowości : Gliwice, Zabrze, Świętochłowice, Katowice, Tychy,
Pszczyna, Czechowice-Dz., Kraków, Kalwaria, Wadowice, Andrychów, Kęty,
Bielsko-Biała, Skoczów, Rybnik, Wodzisław Śl. Jastrzębie Zdrój, Cieszyn.
Przekroczenie granicy.
1. DZIEŃ
PTUJ
➤ ratusz, wieża miejska, Kościół św. Jerzego
Zakwaterowanie w hotelu
2.DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
ZAGRZEB
➤ Katedra św. Stefana, Sabor
PULA
➤ Amfiteatr (55 HRK), świątynia Augusta, Łuk Sergiuszów
Zakwaterowanie, obiadokolacja w hotelu
3.DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
POREC
➤ Bazylika Eufrazjana (50 HRK)
MOTOVUN
➤ wyjazd lokalnym busem (20 HRK)
➤ możliwość degustacji potrawy z truflami (14 €)
ROVINJ
➤ Kościół św. Eufemii
Zakwaterowanie, obiadokolacja w hotelu

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 4 noclegi ze śniadaniami w hotelach **/***
(pokoje 2, 3 os. z łazienkami)
• 3 obiadokolacje, napoje do obiadokolacji płatne
we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby przewlekłe),
NNW, bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczy ok. 200 HRK oraz 59 €
+ 17 € miejscowi przewodnicy.
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 30 PLN.

Terminy
20.09 - 25.09.2022

Ceny
1 959,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 749 PLN
Informujemy, że na trasie Gliwice - Bielsko, Kraków - Bielsko oraz Rybnik - Cieszyn przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej lub w Cieszynie istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 7 DNI

Chorwacja

Split Trogir Dubrownik Korczula

4.DZIEŃ
Śniadanie
WYSPA KORCZULA
➤ rejs łodzią (5 €)
➤ Katedra św. Marka (25 HRK)
➤ czas wolny na plażowanie
Powrót do hotelu, obiadokolacja
5. DZIEŃ
Śniadanie
DUBROWNIK
➤ Klasztor Franciszkanów z XIV w. apteką (40 HRK)
➤ Katedra ze skarbcem (20 HRK)
➤ spacer po murach miejskich (250 HRK)
Powrót do hotelu, obiadokolacja
6. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
PARK NARODOWY RZEKI KRKA
➤ Spacer po parku pod Skradinski Buk (150 HRK)
7. DZIEŃ
➤ Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach porannych

PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z miejscowości : Gliwice, Zabrze, Świętochłowice, Katowice, Tychy,
Pszczyna, Czechowice-Dz. Kraków, Kalwaria, Wadowice, Andrychów, Kęty,
Bielsko-Biała, Skoczów, Rybnik, Wodzisław Śl. Jastrzębie Zdrój, Cieszyn.
1. DZIEŃ
Zakwaterowanie w hotelu
2.DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
PLITWICKIE JEZIORA
➤ spacer po Parku Narodowym i rejs łodziami (300 HRK)
SZIBENIK
➤ Katedra św. Jakuba (30 HRK)
➤ Plac Republiki, Pałac Książęcy i Biskupi
Zakwaterowanie, obiadokolacja w hotelu
3.DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
TROGIR
➤ Katedra św. Wawrzyńca (30 HRK)
➤ Pałac Cipiko, ratusz
SPLIT
➤ Pałac Dioklecjana
➤ Katedra św. Dujama (25 HRK)
➤ Świątynia Jupitera, podziemia pałacu (45 HRK)
Zakwaterowanie, obiadokolacja w hotelu

Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od
warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych
obiektów.

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 5 noclegów ze śniadaniami w hotelach
**/***(pokoje 2, 3 os. z łazienkami)
• 4 obiadokolacje, napoje do obiadokolacji płatne
we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby
przewlekłe), NNW, bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są
orientacyjne. Na wstępy należy przeznaczyć ok.
915 HRK + 5 € rejs łodzią+ 14 € miejscowi
przewodnicy.
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 30 PLN.

Terminy
06.06 - 12.06.2022
26.09 - 02.10.2022

Ceny
1 899,00 PLN
1 839,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 749 PLN
Informujemy, że na trasie Gliwice – Bielsko, Kraków – Bielsko oraz Rybnik - Cieszyn przejazd może być realizowany innymi środkami
transportu. W Bielsku-Białej lub w Cieszynie istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 9 DNI
pobytowo-objazdowa

Jezioro Szkoderskie Budva

Kotor

Czarnogóra

6. DZIEŃ
Śniadanie
➤ po drodze panorama wyspy św. Stefana
BUDVA
➤ spacer po starówce, Cytadela (3 €), Katedra św. Jana Chrzciciela,
pozostałości cmentarza grecko-rzymskiego
KOTOR (1 €)
➤ zwiedzanie m.in.: Katedra św. Tryfona (2,50 €), Kolegiata NMP, Wieża
zegarowa
TIVAT zwany „Portem Montenegro”
➤ spacer po najbardziej luksusowym porcie czarnogórskim
Powrót do pensjonatu, obiadokolacja
7. DZIEŃ
Śniadanie
➤ całodzienny odpoczynek na plaży
Powrót do pensjonatu, obiadokolacja

PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Zabrze, Świętochłowice, Katowice, Tychy,
Pszczyna, Czechowice-Dz., Kraków, Kalwaria, Wadowice, Andrychów, Kęty,
Bielsko-Biała, Skoczów, Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie Zdrój, Cieszyn.
1. DZIEŃ
➤ Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię.
Zakwaterowanie w Serbii, obiadokolacja
2. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
MOKRA GORA
➤ skansen filmowy Drvengrad, kolejka górska Szargańska Ósemka (1000 RSD)
WISZEGRAD
➤ Andrićgrad, Most Mehmeda Paszy Sokolovicia
Zakwaterowanie w pensjonacie "Sutomoranka", obiadokolacja
3. DZIEŃ
Śniadanie
➤ Całodzienny odpoczynek na plaży
Powrót do pensjonatu, obiadokolacja
4. DZIEŃ
Śniadanie
VRANIJNA
➤ Rejs po Jeziorze Szkoderskim (19 €), podczas rejsu poczęstunek: ser, miód,
priganice – regionalne pieczywo, wino. Odpoczynek na plaży z restauracją rybną –
możliwość zakupienia obiadu. Rejs powrotny do miejscowości Vranijna.
CETINJE (1 €)
➤ zwiedzanie m.in.: Monastyr Cetyński (3 €), Pałac Mikołaja (5 €)
NJEGUŠI
➤ degustacja sera i szynki (10 €)
Powrót do pensjonatu, obiadokolacja
5. DZIEŃ
Śniadanie
ULCINJ
➤ spacer po starówce wysuniętej w głąb morza, wizyta na Wielkiej Plaży.
STARY BAR (4 €)
➤ zwiedzanie ruiny zabytkowego średniowiecznego miasta, Stara Oliwka (1 €)
Powrót do pensjonatu, obiadokolacja

8. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z pensjonatu
➤ odpoczynek na plaży
Obiad
➤ Przejazd malowniczym kanionem rzeki Morača, zwiedzanie Monastyru
Morača (2 €), najstarszego czynnego czarnogórskiego klasztoru.
Wyjazd w kierunku Polski, przejazd przez Serbię, Węgry, Słowację.
9. DZIEŃ
➤ przyjazd do Polski na miejsca wyjazdów w godzinach południowych.
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w
zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych
obiektów. Warto zabrać strój kąpielowy.

Świadczenia
• przejazd autokarem (WC, klimatyzacja, barek, DVD)
• 1 nocleg ze śniadaniem na terenie Serbii w hotelu
2,3*
• 6 noclegów ze śniadaniami w pensjonacie
Sutomoranka w Sutomore (pokoje 2-, 3-os. z
łazienkami)
• 7 obiadokolacji, napoje do obiadokolacji płatne we
własnym zakresie
• 1 obiad, napoje do obiadu płatne we własnym
zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby przewlekłe),
NNW, bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 1000 RSD, 52 € +
ok. 10 € miejscowi przewodnicy + taksa klimatyczna
ok. 1,50 €/os./dzień.

Terminy
02.07 - 10.07.2022
09.07 - 17.07.2022
27.08 - 04.09.2022

Ceny
2 099,00 PLN
2 099,00 PLN
2 099,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 748 PLN
Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko, Kraków–Bielsko oraz Rybnik - Cieszyn przejazd może być realizowany innymi środkami transportu. W BielskuBiałej lub Cieszynie istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 4 DNI

Praga Karlowe Wary
PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Zabrze, Świętochłowice,
Katowice, Tychy, Pszczyna, Czechowice-Dz., Kraków, Kalwaria,
Wadowice, Andrychów, Kęty, Bielsko-Biała, Skoczów, Rybnik,
Wodzisław Śl., Jastrzębie Zdrój, Cieszyn
1.DZIEŃ
PRAGA
➤ spacer dzielnicą żydowską Józefów, cmentarz, ratusz,
synagogi
➤ rynek starego miasta, ratusz wraz ze słynnym zegarem Orloj,
Kościół św. Marii Panny, Pomnik Jana Husa
Obiadokolacja w restauracji w centrum miasta, zakwaterowanie w
hotelu
2. DZIEŃ
Śniadanie
PRAGA
➤ zwiedzanie zabytkowej części miasta, klasztor na Strahovie
➤ wejście do kompleksu zamkowego na Hradczanach,
zwiedzanie Katedra św. Wita, Sala Władysławowska, Bazylika św.
Jerzego oraz Złota Uliczka ( 250 CZK)
➤ przejście na Małą Stranę, czas wolny
➤ rejs po Wełtawie (280 CZK), Wyspa Kampa, spacer po jednym
z najpiękniejszych średniowiecznych mostów – most Karola
➤ Obiadokolacja w restauracji w centrum miasta, spacer po
mieście, czas wolny
Powrót do hotelu

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja,
barek, DVD)
• 3 noclegi ze śniadaniami w hotelu **/***
w Pradze (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
• 3 obiadokolacje (w hotelu restauracji, na statku
w czasie rejsu), napoje do obiadokolacji płatne we
własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miasta z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby
przewlekłe), NNW, bagaż

3. DZIEŃ
Śniadanie
CHYSE
➤ zwiedzanie wnętrz neorenesansowego Zamku Chyse (120
CZK)
KARLOWE WARY
➤ spacer po uzdrowisku, przejście promenadą, degustacja
leczniczych wód, czas wolny
➤ możliwość wyjazdu kolejką na wieżę widokową Diana (80
CZK)
➤ obiadokolacja w restauracji w uzdrowisku
Powrót do hotelu

Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we
własnym zakresie. Podane w programie ceny są
orientacyjne. Na wstępy należy przeznaczyć ok.
730 CZK

4. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
PRAGA
➤ Nowe miasto z Placem Wacława, Muzeum Narodowe,
Lucerna, Pomnik św. Wacława, Ogrody Franciszkańskie, Kościół św.
Panny Marii Śnieżnej, czas wolny
Około godz. 13.00 wyjazd z Pragi, powrót na miejsca wyjazdów w
godzinach wieczornych.

Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 25 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 299 PLN
Terminy
30.04 - 03.05.2022
16.06 - 19.06.2022
14.07 - 17.07.2022
12.08 - 15.08.2022
25.08 - 28.08.2022
08.09 - 11.09.2022

Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność
zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin
otwarcia zwiedzanych obiektów.

Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko, Kraków–Bielsko oraz
C
Rybnik – Cieszyn przejazd może być realizowany innymi środkami
transportu. W Bielsku-Białej lub w Cieszynie istnieje możliwość przesiadki.

Ceny
991,00 PLN
991,00 PLN
951,00 PLN
951,00 PLN
951,00 PLN
951,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 299 PLN
r

WYCIECZKA 4 DNI

Praga Kutna Hora
PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Zabrze, Świętochłowice,
Katowice, Tychy, Pszczyna, Czechowice-Dz., Kraków, Kalwaria,
Wadowice, Andrychów, Kęty, Bielsko-Biała, Skoczów, Rybnik,
Wodzisław Śl., Jastrzębie Zdrój, Cieszyn
1.DZIEŃ
OŁOMUNIEC
➤ Katedra św. Wacława, Pałac Arcybiskupi
➤ spacer po rynku, ratusz z zegarem Orloj, Kolumna św. Trójcy
zabytek wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, czas
wolny
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja
2. DZIEŃ
PRAGA
Śniadanie
➤ zwiedzanie zabytkowej części miasta, klasztor na Strahovie,
Muzeum Miniatur ( 130 CZK)
➤ wejście do kompleksu zamkowego na Hradczanach,
zwiedzanie Katedra św. Wita, Sala Władysławowska, Bazylika św.
Jerzego oraz Złota Uliczka ( 250 CZK), przejście na Małą Stranę,
czas wolny
➤ Wyspa Kampa, spacer po jednym z najpiękniejszych
średniowiecznych mostów – most Karola
➤ obiadokolacja w restauracji w centrum miasta, spacer po
mieście, czas wolny
Powrót do hotelu
3. DZIEŃ
Śniadanie
WYSZEHRAD, PRAGA
➤ neogotycki Kościół św. Piotra i Pawła (50 CZK), cmentarz sław
PRAGA
➤ Starówka, ratusz wraz ze słynnym zegarem Orloj, Kościół
Marii Panny, Pomnik Jana Husa, czas wolny
➤ spacer po Placu Wacława, Muzeum narodowe, Lucerna,
Pomnik św. Wacława, Ogrody Franciszkańskie, Kościół Marii Panny
Śnieżnej, czas wolny
➤ przejście do dzielnicy żydowskiej Józefów, cmentarz, ratusz,
synagogi
➤ rejs statkiem po Wełtawie (280 CZK) połączony z
obiadokolacją
Powrót do hotelu
4. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
KUTNA HORA
➤ miasteczko wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO, Kościół św. Barbary (120 CZK), studnia miejska, kamienny
dom, czas wolny.
SEDLCE
➤ zwiedzanie Kaplicy Czaszek (90 CZK)
Około godz. 13.00 wyjazd w kierunku Polski, powrót na miejsca
wyjazdów w godzinach wieczornych.
Ww. program jest ramowy i może
ulec zmianie
Dopłata
do pok.kolejność
1-os. 299 PLN
zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin
otwarcia zwiedzanych obiektów.

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 3 noclegi ze śniadaniami w hotelu **/*** w
Pradze (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
• 3 obiadokolacje (w hotelu restauracji, na statku w
czasie rejsu), napoje do obiadokolacji płatne we
własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miasta z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby przewlekłe),
NNW, bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 920 CZK
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 25 PLN

Terminy

Ceny
941,00 PLN

19.05 - 22.05.2022
30.06 - 03.07.2022
941,00 PLN
04.08 - 07.08.2022
941,00 PLN
15.09 - 18.09.2022
941,00 PLN
Dopłata do pok. 1-os. 299 PLN

Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko, Kraków–Bielsko oraz Rybnik-Cieszyn przejazd może być realizowany innymi środkami
transportu. W Bielsku-Białej lub w Cieszynie istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 3 DNI

Praga
PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Zabrze, Świętochłowice,
Katowice, Tychy, Pszczyna, Czechowice-Dz., Kraków, Kalwaria,
Wadowice, Andrychów, Kęty, Bielsko-Biała, Skoczów, Rybnik,
Wodzisław Śl., Jastrzębie Zdrój, Cieszyn
1.DZIEŃ
PRAGA
➤Spacer dzielnicą żydowską Józefów, cmentarz, ratusz, synagogi
➤Rynek starego miasta, ratusz wraz ze słynnym zegarem Orloj,
Kościół św. Marii Panny, Pomnik Jana Husa
➤Obiadokolacja w restauracji w centrum miasta
Zakwaterowanie w hotelu
2. DZIEŃ
Śniadanie
PRAGA
➤Zwiedzanie zabytkowej części miasta, klasztor na Strahovie,
Muzeum Miniatur ( 130 CZK)
➤Wejście do kompleksu zamkowego na Hradczanach,
zwiedzanie Katedra św.Witta, Sala Władysławowska, Bazylika św.
Jerzego oraz Złota Uliczka ( 250 CZK)
➤Przejście na Małą Stranę, spacer po jednym z najpiękniejszych
średniowiecznych mostów – most Karola, czas wolny
➤Rejs statkiem po Wełtawie (280 CZK) połączony z
obiadokolacją
Powrót do hotelu.
3. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie
PRAGA
➤Spacer po placu Wacława, Muzeum Narodowe, Lucerna,
Pomnik św. Wacława,Oogrody Franciszkańskie, Kościół św. Panny
Marii Śnieżnej, czas wolny
Około godz. 13.00 wyjazd z Pragi, powrót na miejsca wyjazdów w
godzinach wieczornych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność
zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin
otwarcia zwiedzanych obiektów

Świadczenia
• Przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja,
barek, DVD)
• 2 noclegi ze śniadaniami w hotelu **/*** w
Pradze (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
• 2 obiadokolacje (w restauracji, na statku w
czasie rejsu), napoje do obiadokolacji płatne we
własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miasta z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby
przewlekłe), NNW, bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we
własnym zakresie. Podane w programie ceny są
orientacyjne. Na wstępy należy przeznaczyć ok.
660 CZK
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 20 PLN

Terminy
Terminy
13.05 - 15.05.2022
08.04.2022
27.05 - 29.05.2022
03.06 - 05.06.2022
16.06 - 19.06.2022
10.06 - 12.06.2022
14.07 - 17.07.2022
24.06 - 26.06.2022
08.07 - 10.07.2022
12.08 - 15.08.2022
22.07 - 24.07.2022
29.07 - 31.07.2022
25.08 - 28.08.2022
19.08 - 21.08.2022
08.09 - 11.09.2022
02.09 - 04.09.2022

Ceny
691,00 PLN
10.04.2022
691,00 PLN
691,00 PLN
691,00 PLN
691,00 PLN
691,00 PLN
691,00 PLN
691,00 PLN
691,00 PLN
691,00 PLN

Ceny
689,00
PLN
689,00
PLN
Świadczenia
Terminy
Ceny
689,00
•23.09
Przejazd
autokarem
(toaleta,
klimatyzacja,
- 25.09.2022
691,00 PLN
PLN
barek, DVD)
30.09
02.10.2022
691,00 PLN
689,00
• 2 noclegi ze śniadaniami w hotelu **/*** w
07.10 -(pokoje
09.10.2022
691,00 PLN
PLN
Pradze
2-, 3-os. z łazienkami)
- 23.10.2022
691,00
689,00
•21.10
2 obiadokolacje
(w restauracji, na
statkuPLN
w
PLN
11.11rejsu),
- 13.11.2022
691,00
PLN
czasie
napoje do obiadokolacji
płatne
we
689,00
własnym zakresie
PLN
• opiekaDopłata
pilota, zwiedzanie
miasta
z pilotem
do pok. 1-os.
199 PLN
689,00
•
ubezpieczenie
KL
(obejmuje
choroby
Informujemy, że na trasie Gliwice – Bielsko, Kraków – Bielsko oraz Rybnik - Cieszyn przejazd może być realizowany innymi środkami
PLN
transportu. W Bielsku-Białej lub w Cieszynie istnieje możliwość przesiadki
przewlekłe), NNW, bagaż
689,00
PLN

WYCIECZKA 4 DNI

Czeska i Saksońska Szwajcaria

PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z miejscowości: Kraków, Kalwaria, Wadowice, Andrychów, Kęty, BielskoBiała, Czechowice-Dziedzice, Pszczyna, Tychy, Katowice, Świętochłowice, Zabrze,
Gliwice.
1. DZIEŃ
BAUTZEN (BUDZISZYN)
➤ Ratusz, Katedra św. Piotra
➤ Bogata Wieża
➤ Muzeum Musztardy
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja
2.DZIEŃ
Śniadanie
DECIN
➤ Zamek – zwiedzanie wnętrz i spacer po ogrodach różanych (150 CZK)
CZESKA SZWAJCARIA
➤ spływ łodziami rzeką Kamienicą (120 CZK)
➤ Prawczyńska Brama (95 CZK) piesza wycieczka (w sumie pokonujemy 12 km,
szlakiem zielonym i czerwonym)
Powrót do hotelu, obiadokolacja
3.DZIEŃ
Śniadanie
BAD SCHANDAU
➤ 2-godzinny rejs statkiem parowym (22 €)
PIRNA
➤ Kościół Mariacki (2 €)
➤ Dom Canaletta oraz ratusz
SAKSOŃSKA SZWAJCARIA
➤ Bastei (3 €), spacer po kamiennym moście
PILLNITZ
➤ Spacer po ogrodach (3 €)
Powrót do hotelu, obiadokolacja
4.DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
KONIGSTEIN
➤ Twierdza (15,5 €)
Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach wieczornych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków
y i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów. Z uwagi na pobyt w
atmosferycznych
górach należy zabrać ze sobą mocne, wygodne obuwie i kurtkę przeciwdeszczową.
Zalecane są również kijki turystyczne.

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 3 noclegi ze śniadaniami w hotelu *** na terenie
Czech (pokoje 2, 3 os. z łazienkami)
• 3 obiadokolacje, napoje do obiadokolacji płatne
we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby przewlekłe),
NNW, bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 46 € oraz
ok. 365CZK
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour quide 20 PLN.

Terminy
01.05 - 04.05.2022
26.05 - 29.05.2022
16.06 - 19.06.2022
14.07 - 17.07.2022
28.07 - 31.07.2022
12.08 - 15.08.2022
01.09 - 04.09.2022
22.09 - 25.09.2022

Ceny
951,00 PLN
951,00 PLN
981,00 PLN
951,00 PLN
951,00 PLN
951,00 PLN
951,00 PLN
951,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 349 PLN
Informujemy, że na trasie Kraków -Bielsko przejazd może
być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 4 DNI

Czeskie Zamki

Trzeboń Hluboka Czeski Krumlov

PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Zabrze, Świętochłowice, Katowice, Tychy,
Pszczyna, Czechowice-Dz., Kraków, Kalwaria, Wadowice, Andrychów, Kęty,
Bielsko-Biała, Skoczów, Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie Zdrój, Cieszyn
1.DZIEŃ
TELCZ
➤ Miejscowość zaliczana do najpiękniejszych miast renesansowych Europy,
zwiedzanie wnętrz ZAMKU (120 CZK), spacer po starym mieście, czas wolny
Zakwaterowanie, obiadokolacja.
2. DZIEŃ
Śniadanie
JINDRICHUV HRADEC
➤ Zwiedzanie zamku, Pawilon Muzyczny i Czarna Kuchnia (80 CZK)
➤ Spacer po mieście, zwiedzanie muzeum, w którym znajduje się
największa na świecie ruchoma szopka (60 CZK), czas wolny
TRZEBOŃ
➤ Zwiedzanie zamku ( 140 CZK), spacer po starym mieście, czas wolny
Obiadokolacja w hotelu.
3. DZIEŃ
Śniadanie
HLUBOKA NAD WEŁTAWĄ
➤ Zwiedzanie Zamku Schwarzenbergów (240 CZK) zwanego „Czeskim
Windsorem”
CZESKI KRUMLOW
➤ Miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
➤ Zwiedzanie Starego Miasta, ratusz, kościół Św. Wita
➤ Renesansowy Zamek Krumlow (240 CZK), spacer po ogrodach, czas
wolny
Obiadokolacja w hotelu.
4. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie
ORLIK
➤ Zwiedzanie barokowych i rokokowych wnętrz zamku Orlik (250 CZK)
➤ Rejs po zalewie Orlickim (290 CZK) *
Wyjazd do Polski ok.12.00, powrót na miejsca wyjazdów w godzinach
wieczornych.

C jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w
Ww. program
zależności odr warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych
obiektów. przesiadki.

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja,
barek, DVD)
• 3 noclegi ze śniadaniami w hotelu ***
w okolicy Taboru (pok. 2, 3 os. z łazienkami)
• 3 obiadokolacje, napoje do obiadokolacji
płatne we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje również choroby
przewlekłe), NNW, bagaż
* w dniu 28.08.22 rejs odwołany z powodu
naprawy zapory
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we
własnym zakresie. Podane w programie ceny są
orientacyjne. Na wstępy należy przeznaczyć ok.
1.420 CZK.
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour quide 20
PLN.
Terminy
Ceny
871,00 PLN
12.05 - 15.05.2022
16.06 - 19.06.2022
14.07 - 17.07.2022
04.08 - 07.08.2022
25.08 - 28.08.2022

871,00 PLN
841,00 PLN
841,00 PLN
841,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 299 PLN
Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko, Kraków–Bielsko oraz
Rybnik-Cieszyn przejazd może być realizowany innymi środkami
transportu. W Bielsku-Białej lub w Cieszynie istnieje możliwość

WYCIECZKA 8 DNI

Alpy Francuskie
LYON
➤ drugie co do wielkości miasto we Francji, zwiedzanie zabytków
znajdujących się na wzgórzu Fourvière raz atrakcje Starego Lionu z katedrą
św. Jana Chrzciciela
Po czasie wolnym przejazd do hotelu, zakwaterowanie
6. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
ANNECY
➤ stolica Górnej Sabaudii zwana Alpejską Wenecją
➤ zwiedzanie Starego Miasta nad kanałami, spacer po parku miejskim nad
jeziorem Annecy, czas wolny
LE FAYET
➤ wyjazd Tramwajem Mont Blanc (37 €), najstarszym w Alpach pod Nid
d'Aigle (2380 m n.m.p) pod Lodowiec Bionnassay wypływający z Mont Blanc
– spacer do czoła lodowca.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja

PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z miejscowości: Gliwice, Zabrze, Świętochłowice, Katowice, Tychy,
Pszczyna, Czechowice-Dz., Kraków, Kalwaria, Wadowice, Andrychów, Kęty,
Bielsko-Biała, Skoczów, Rybik, Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój, Cieszyn.
1. DZIEŃ
➤ przejazd tranzytem przez Czechy, Austrię do Włoch
Zakwaterowanie w hotelu
2. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
TURYN stolica Piemontu oraz Alp Włoskich
➤ zwiedzanie miasta m.in.: Pałac Królewski dynastii sabaudzkiej (14 €), Katedra
św. Jana z Całunem Turyńskim, Kościół San Lorenzo oraz spacer ul. Garibaldiego –
najdłuższym pasażem Europy, przejście obok najważniejszych zabytków pierwszej
stolicy Włoch, a także symbolu Turynu czyli Mole Antoneliana
Przejazd do hotelu, obiadokolacja
3. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
BRIANÇON
➤ zwiedzanie starego miasta
PRZEŁĘCZ LAUTARET (2057 m n.p.m.)
➤ widok na najwyższe szczyty Alp Delfinackich – Barre des Ecrins (4102 m
n.p.m.) i La Meije (3983 m n.p.m.)
LA GRAVE
➤ z miasteczka wyjazd kolejką linową (23 €)* na przełęcz Ruillans (3200 m
n.p.m.) i Glacier De La Girose – spacer po lodowcu z wejściem do Jaskini Lodowej
GRENOBLE
➤ przejazd Doliną Romanche przez Vizille do stolicy Alp Francuskich – Grenoble
Zakwaterowanie w hotelu
➤ wieczorny wyjazd kolejką linową (7 €) na Bastylię z widokiem na panoramę
miasta
Powrót do hotelu
4. DZIEŃ
Śniadanie
GÓRY VERCORS
➤ zwiedzanie Jaskiń Choranche (11 €) uważanych za unikatowy cud natury,
➤ przejazd do miasteczka na skałach Pont-en-Royans, zwiedzanie i czas wolny
➤ przejście atrakcyjną trasą turystyczną w Prealpach Vercors do schroniska
Powrót do hotelu
5. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
PEROUGES
➤ miasteczko z zachowaną średniowieczną zabudową, otoczone murami, znane
m.in.: z filmu „Trzej Muszkieterowie”, zwiedzanie oraz czas wolny

7. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
ZERMATT
➤ przejazd przez Doline Rodanu do Täsch
➤ dalej pociągiem do kurortu Zermatt (14 €). Podziemną kolejką na szczyt
Sunnega (2288 m n.p.m.), następnie wagonikami na szczyt Blauherd (2613
m n.p.m.) oraz kolejną kolejką na szczyt Rothorn (3104 m n.p.m) (70 €) ze
szczytu panorama na 38 czterotysięczników w tym masyw Monte Rosa i
Matterhorn (4.478 m n.m.p.)
➤ dla zainteresowanych wejście najwyższą w Alpach trasą turystyczną na
szczyt Oberrothorn (3404 m n.p.m.)
➤ spacer w kierunku Jeziora Stellisee (2537 m n.p.m.) z najpiękniejszym
widokiem na Matterhorn. Powrót do Zermatt, czas wolny na poznanie
kurortu oraz wejście do wąwozu Görner Grad
Powrót pociągiem do Täsch wyjazd w kierunku kraju
8. DZIEŃ
Powrót do Polski na miejsca wyjazdów w godzinach południowych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków
atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów. Z uwagi na pobyt
w górach należy zabrać ze sobą buty górskie oraz ciepłą odzież. Zalecane są
również kijki turystyczne.
* w przypadku nieczynnej kolejki zaproponujemy inny wyjazd.

Świadczenia
• przejazd autokarem (WC, klimatyzacja, barek, DVD)
• 6 noclegów ze śniadaniami w hotelach **/*** (pokoje 2-, 3-os.
z łazienkami)
• 2 obiadokolacje, napoje do obiadokolacji płatne we własnym
zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby przewlekłe), NNW, bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 180 € + 21 € miejscowi
przewodnicy.
Dopłata za dwie obiadokolacje - 215 PLN
Obiadokolacje we Francji można wykupić w trakcie dokonywania
rezerwacji. W przypadku ich niewykupienia
posiłek można kupić w restauracji hotelowej.

Terminy
06.08 - 13.08.2022

Ceny
2 199,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 699 PLN
Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko oraz Kraków–Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki..

WYCIECZKA 8 DNI

Cannes Nicea Marsylia

Lazurowe Wybrzeże
5. DZIEŃ
Śniadanie
ARLES
➤ zwiedzanie miasta, w którym żył i tworzył Vincent Van Gogh - amfiteatr
Les Arenes (9 €), Termy Konstantyna (4 €), Kościół St-Trophime - arcydzieło
architektury romańskiej
PONT DU GARD
➤ trzypoziomowy akweduktu (6 €), cud techniki z czasów rzymskich
AWINION
➤ Pałac Papieży oraz Most Saint Benezet (11,50 €) wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO
➤ Katedra Notre-Dame-Des-Doms, malowniczy Plac Crillon i centralny
punkt miasta Plac de l’Horloge
Powrót do hotelu, nocleg

PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Zabrze, Świętochłowice, Katowice, Tychy,
Pszczyna, Czechowice-Dz., Kraków, Kalwaria, Wadowice, Andrychów, Kęty,
Bielsko-Biała, Skoczów, Cieszyn.
1. DZIEŃ
➤ Przejazd tranzytem przez Czechy i Austrię
Zakwaterowanie w hotelu w okolicy Werony, nocleg
2. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
NICEA
➤ spacer po stolicy Lazurowego Wybrzeża - Promenade des Anglais, barokowa
część miasta, Wzgórze Zamkowe
ANTIBES
➤ spacer po Starym Mieście – Promenade Amiral de Grasse z widokiem na jeden
z największych portów nad Morzem Śródziemnym
Zakwaterowanie w hotelu w Cannes, nocleg
3. DZIEŃ
Śniadanie
CANNES
➤ port - Rejs na Wyspę Św. Małgorzaty (14 €), czas wolny
➤ spacer historyczną dzielnicą le Suquet, promenada la Croisette, Pałac
Festiwalowy i słynny chodnik z odciskami dłoni gwiazd
GRASSE
➤ wizyta w „zapachowej stolicy Europy” – Muzeum Perfum Fragonard
➤ Stare Miasto – Katedra Notre-Dam-Du-Puy, Place Du 24-Aout, promenada
Place Du Cours
VENCE
➤ spacer po mieście – Plac Du Peyra, Plac Clemenceau
➤ dla chętnych wizyta w Muzeum Gombrowicza
Powrót do hotelu, nocleg
4. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
WĄWÓZ VERDON
➤ odpoczynek nad Jeziorem Św. Krzyża – możliwość wypożyczenia rowerków
wodnych i wpłynięcia do wąwozu (20 € rowerek dla 4 osób)
MOUSTIERS ST. MARIE
➤ spacer po miasteczku
AIX-EN-PROVENCE
➤ spacer główną aleją Cour Mirabeau
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg

Terminy
04.07 - 11.07.2022
15.08 - 22.08.2022

Ceny
2549,00 PLN
2509,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os.- termin lipcowy 970 PLN,
termin sierpniowy 1100 PLN.

6. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
MARSYLIA
➤ najstarszy port Francji
➤ położona na wzgórzu Bazylika Notre-Dame-de-la-Garde
CASSIS
➤ wjazd do centrum kurortu kolejką miejską (5 €)
➤ spacer uliczkami starego miasta i portu, czas wolny w jednej z
restauracji z widokiem na zatokę
SAINT-TROPEZ
➤ spacer po mieście – Place de Lices, malowniczy port oraz budynek
posterunku policji znany z serii filmów o żandarmie (3 €)
Zakwaterowanie w hotelu w Cannes, nocleg
7. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
KSIĘSTWO MONAKO
➤ zwiedzanie jednego z najmniejszych państw Europy – Pałac Książęcy (8
€), Muzeum Oceanograficzne (16 €), kasyno, neoromańska Katedra Św.
Mikołaja, gdzie znajdują się groby monakijskich książąt Monte Carlo
➤ spacer, czas wolny
Wyjazd w kierunku Polski, w godzinach popołudniowych
8. DZIEŃ
Powrót do kraju na miejsca wyjazdów w godzinach popołudniowych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w
zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych
obiektów

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek, DVD)
• 1 nocleg tranzytowy ze śniadaniem w hotelu **/***
(pokoje 2- i 3-os. z łazienkami)
• 5 noclegów ze śniadaniami w hotelach **/*** (pokoje 2os. z łazienkami)*
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby przewlekłe), NNW,
bagaż
*możliwość zakwaterowania tylko w pokojach 1- i 2-os.
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Podane w programie ceny są orientacyjne. Na wstępy
należy przeznaczyć ok. 82 €.
Obiadokolacja we Francji od 18 €.
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 40 PLN.

Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko oraz Kraków–Bielsko
przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 11 DNI

Ateny – Meteory - Saloniki

PROGRAM WYCIECZKI

Świadczenia
• przejazd autokarem (WC, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 8 noclegów ze śniadaniami w hotelu w Stomio
• 8 obiadokolacji, napoje do obiadokolacji
płatne we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby
przewlekłe), NNW, bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 86 € + ok. 5 €
miejscowy przewodnik.

Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Zabrze, Świętochłowice, Katowice,
Tychy, Pszczyna, Czechowice-Dz., Kraków, Kalwaria, Wadowice,
Andrychów, Kęty, Bielsko-Biała, Skoczów, Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie
Zdrój, Żywiec.
1. DZIEŃ
➤ przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię
2. DZIEŃ
➤ przyjazd do miejscowości Stomio w Grecji
Zakwaterowanie, obiadokolacja, czas wolny
3. DZIEŃ
Śniadanie
➤ Całodzienny wypoczynek na plaży
Obiadokolacja

Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 40 PLN.

4. DZIEŃ
Śniadanie (w formie suchego prowiantu)
WYSPA SKIATHOS
Dopłata
dopopok.
1-os. 699
PLN
➤ rejs statkiem (26 €) na wyspę,
spacer
miejscowości
Skiathos,
wyjście na punkt widokowy, czas wolny
➤ plażowanie na słynnej „złotej plaży"
Powrót do hotelu, obiadokolacji

Terminy
01.06 - 11.06.2022
17.06 - 27.06.2022
09.09 - 19.09.2022
17.09 - 27.09.2022
25.09 - 05.10.2022

5. DZIEŃ
Śniadanie
METEORY
➤ wyjazd do Kalambaki – pracownia ikon, możliwość zakupu pamiątek,
czas wolny
➤ przejazd do Meteorów, zwiedzanie 2 klasztorów zawieszonych na
skałach, zaliczanych do 7 cudów świata (3 € każdy)
➤ w drodze powrotnej przystanek w Dolonie Tembi przy Źródle
Afrodyty
Powrót do hotelu, obiadokolacja

Ceny
1999,00 PLN
2179,00 PLN
2099,00 PLN
1999,00 PLN
1799,00 PLN

Dopłaty do pok. 1-os. od 699 PLN - 799 PLN

Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko, Kraków–Bielsko oraz Rybnik–Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami
transportu. W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 11 DNI

Ateny – Meteory - Saloniki

6. DZIEŃ
Śniadanie
GÓRA OLIMP
➤ wyjazd na masyw Góry Olimp – wizyta w Parku Narodowym
➤ spacer do Wąwozu Enipeas, czas wolny w wiosce Litochoro
➤ zwiedzanie Zamku Platamonas (3 €)
➤ wyjazd do miejscowości Paleos Panteleimonas – krótki spacer, czas wolny
Powrót do hotelu, obiadokolacja około godz. 21.00
WIECZÓR GRECKI
➤ muzyka grecka na żywo oraz występy zespołu folklorystycznego połączone z degustacją wina
i regionalnych potraw - około godz. 21.00 (15 €)
7. DZIEŃ
Śniadanie
➤ Całodzienny wypoczynek na plaży
Obiadokolacja
8. DZIEŃ
Wyjazd w bardzo wczesnych godzinach porannych (śniadanie w formie suchego prowiantu)
ATENY
➤ przejazd do stolicy Grecji Aten, zwiedzanie miasta m.in.: Wzgórze Akropol (20 €)
wraz z ruinami Partenonu, Teatr Dionizosa, Agora Rzymska, Agora Grecka, Muzeum
Akropolu(10 €), spacer po dzielnicy Plaka, czas wolny
➤ przejazd na Stadion Olimpijski
Powrót do hotelu w późnych godzinach wieczornych, obiadokolacja
9. DZIEŃ
Śniadanie
➤ Całodzienny wypoczynek na plaży
Obiadokolacja
10. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie
SALONIKI
➤ zwiedzanie miasta m.in.: Biała
Wieża, ruiny Pałacu Cesarza Galeriusza oraz Rotunda (6 €), czas wolny
➤ wyjazd w kierunku Polski, przejazd przez Macedonię, Serbię, Węgry oraz Słowację
11. DZIEŃ
➤ przyjazd do Polski na miejsca wyjazdów w godzinach popołudniowych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków
atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.

Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko, Kraków–Bielsko oraz Rybnik–Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami
transportu. W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 14 DNI

Barcelona Madryt Grenada

Hiszpania

PROGRAM WYCIECZKI
Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 10 noclegów ze śniadaniami w hotelach **/*** w
Hiszpanii (pokoje 2 lub 3-os. z łazienkami)
• 10 obiadokolacji, napoje do obiadokolacji płatne
we własnym zakresie
• 2 noclegi tranzytowe w hotelach **/*** ze
śniadaniami (pokoje 2 lub 3-os. z łazienkami)
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby przewlekłe),
NNW, bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 192 € + 3 € metro
w Madrycie + 10 € ciuchcia w Monako + 54 €
miejscowi przewodnicy.
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 45 PLN.
Dopłata za dwie obiadokolacje - 215 PLN

Terminy
18.05 - 31.05.2022
07.09 - 20.09.2022

Ceny
3759,00 PLN
3959,00 PLN

Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Zabrze, Świetochłowice, Katowice,
Tychy, Pszczyna, Czechowice-Dz., Bielsko-Biała, Kraków, Kalwaria,
Wadowice, Andrychów, Kęty, Skoczów, Cieszyn.
1.DZIEŃ
Przejazd przez Polskę, przekroczenie granicy zakwaterowanie w
hotelu, nocleg.
2.DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
Przejazd do Hiszpanii
Zakwaterowanie, obiadokolacja w hotelu
3.DZIEŃ
Śniadanie
BARCELONA
➤ Katedra Sagrada Familia (27 €)
➤ Park Guell (10 €)
Dopłata do pok. 1-os. 699 PLN
➤ Katedra św. Eulalii (7 €)
➤ Aleja La Rambla
➤ Góra Montjuic
Powrót do hotelu, obiadokolacja w hotelu
4.DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
MONTSERRAT
➤ Sanktuarium Czarnej Madonny
Zakwaterowanie, obiadokolacja w hotelu

Dopłata do pok. 1-os. 999 PLN

Informujemy, że na trasie Gliwice – Bielsko oraz Kraków – Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu. W Bielsku-Białej
istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 14 DNI

Barcelona Madryt Grenada

5. DZIEŃ
Śniadanie
MADRYT
➤ Pałac Królewski (12 €)
➤ Muzeum Prado (16 €)
➤ Puerta del Sol
Powrót do hotelu, obiadokolacja w hotelu
6. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
TOLEDO
➤ Klasztor san Juan de Los Reyes (3 €)
➤ katedra (11 €)
➤ Synagoga Santa Maria La Blanca (3 €)
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja
7. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
GRENADA
➤ Kaplica królewska (6 €)
➤ Alhambra – rezydencja arabskich sułtanów (25 €)
Zakwaterowanie, obiadokolacja w hotelu
8. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
SEWILLA
➤ Wieża Giralda (9 €)
➤ Ogrody i Rezydencja Królewska (13 €)
➤ Plac Hiszpański
KORDOBA
➤ Meczet la Mezquita (10 €)
➤ Alcazar – pałac władców chrześcijańskich
➤ La Juderia z synagogą
Zakwaterowanie, obiadokolacja w hotelu

Hiszpania

9. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
WALENCJA
➤ Katedra (7 €)
➤ Wieża Miguelete (2 €)
➤ giełda jedwabiu (2 €) oraz hala targowa
Zakwaterowanie, obiadokolacja w hotelu
10. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
BLANES
➤ spacer po ogrodzie Botanicznym Marimurtra (9 €)
➤ rejs łodzią wzdłuż wybrzeża (20 €)
Zakwaterowanie , obiadokolacja w hotelu
11. DZIEŃ
Śniadanie
➤ całodzienny wypoczynek na plaży
Powrót do hotelu, obiadokolacja
12. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
MONAKO
➤ Pałac Książęcy oraz ogrody
➤ kasyno
Zakwaterowanie w hotelu
13. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, całodzienny przejazd.
14. DZIEŃ
Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach porannych.
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od
warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.
Warto zabrać strój kąpielowy.

Informujemy, że na trasie Gliwice – Bielsko oraz Kraków – Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu. W Bielsku-Białej
istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 8 DNI

Litwa Łotwa Estonia

Kraje Nadbałtyckie

PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z miejscowości: Kraków, Kalwaria, Wadowice, Andrychów, Kęty,
Bielsko-Biała, Czechowice – Dz., Pszczyna, Tychy, Katowice, Częstochowa,
Warszawa.
1.DZIEŃ
Przejazd przez Polskę, przekroczenie granicy z Litwą
2.DZIEŃ
KOWNO
➤ Katedra św. Piotra i Pawła, ratusz, ruiny zamku
SZAWLE
➤ Wizyta na Górze Krzyży
Obiadokolacja w hotelu
3.DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
RYGA
➤ Dom Bractwa Czarnogłowych, Zamek Kawalerów Mieczowych
➤ średniowieczne kamieniczki „Trzej bracia”
Obiadokolacja w hotelu
4.DZIEŃ
Śniadanie
TALLIN
➤ Katedra NMP (2 €)
➤ baszty Wysoki Herman oraz Gruba Małgorzata
➤ wizyta na terenie dawnej wioski olimpijskiej
➤ możliwość degustacji likieru Van Tallin oraz marcepanu (4 €)
➤ wyjazd na Wieżę Telewizyjną (15 €)
Powrót do hotelu, obiadokolacja
5. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
SZWAJCARIA ŁOTEWSKA (6 €)
Powrót do hotelu, obiadokolacja
6. DZIEŃ
Śniadanie
WILNO
➤ Cmentarz Rossa, Archikatedra Wileńska
➤ Ostra Brama, cerkiew św. Ducha i św. Mikołaja
➤ Dom Adama Mickiewicza (2 €)
➤ Uniwersytet im. Stefana Batorego (3 €)
Powrót do hotelu, obiadokolacja
7. DZIEŃ
Śniadanie
WILNO
➤ Wojskowy cmentarz na Antokolu, kościół św. Piotra i Pawła
TROKI
➤ Zamek Wielkich Książąt Litewskich na Jeziorze Galve (9 €)
8. DZIEŃ
Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach porannych.

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja barek,
DVD)
• 5 noclegów ze śniadaniami, w hotelach **/***
(pokoje 2, 3 os. z łazienkami)
• 5 obiadokolacji, napoje do obiadokolacji płatne
we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby przewlekłe),
NNW, bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok.41 € + 14 €
miejscowi przewodnicy.
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 35 PLN.

Terminy
Ceny
17.07 - 24.07.2022
1859,00 PLN
14.08 - 21.08.2022
1859,00 PLN
Dopłata do pok. 1-os. 799 PLN

Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków
atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.

Informujemy, że na trasie Kraków–Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu. W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 4 DNI

Berlin

Poczdam Drezno

PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z miejscowości: Kraków, Kalwaria, Wadowice, Andrychów, Kęty,
Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Pszczyna, Tychy, Katowice,
Świętochłowice, Zabrze, Gliwice. Przekroczenie granicy.
1. DZIEŃ
BERLIN
➤ wyjazd na Wieżę Telewizyjną (24,5 €)
Zakwaterowanie w hotelu
2.DZIEŃ
Śniadanie
BERLIN
➤ Berliner Dom -miejsce spoczynku Hohenzollernów (7 €)
➤ Brama Brandenburska, Reichstag
➤ rejs po Szprewie (20 €)
Powrót do hotelu
3.DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
POCZDAM
➤ spacer po ogrodach Sanssouci
➤ zwiedzanie Nowego Pałacu (10 €)
➤ Pałac Cecylienhof (10 €)
➤ przejazd przez Dzielnicę Holenderską
Zakwaterowanie w hotelu
4.DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
DREZNO
➤ Zwinger - zwiedzanie (12 €)* lub Zielony Skarbiec (12 €)
➤ Opera Sempera, Kościół NMP
Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach wieczornych.

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 3 noclegi ze śniadaniami w hotelach **/*** (pok.
2, 3 os. z łazienkami)
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby przewlekłe),
NNW, bagaż
* w terminie 12.08 - 15.08.2022 Zwinger jest
zamknięty, możliwość zwiedzania tylko Zielonego
Skarbca
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 84 €.
Obiadokolacja na terenie Niemiec od 14 €.
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 25 PLN.

Terminy
14.07 - 17.07.2022
11.08 - 14.08.2022

Ceny
991,00 PLN
991,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 449 PLN

Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków
atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.

Informujemy, że na trasie Kraków -Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu. W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 6 DNI

Miasta Hanzeatyckie
PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z miejscowości : Kraków, Chrzanów, Wadowice, Andrychów,
Kęty, Bielsko-Biała,Czechowice-Dz. Tychy, Pszczyna, Katowice,
Świętochłowice, Zabrze, Gliwice.
1. DZIEŃ
MAGDEBURG
➤ Katedra św. Katarzyny i św. Maurycego
➤ Zespół klasztorny Norbertanów
➤ Zielona Cytadela Hundertwassera
Zakwaterowanie w hotelu
2. DZIEŃ
Śniadanie
BRUNSZWIK
➤ Zamek Dankwarderode
➤ Katedra Brunszwicka - przykład budownictwa szkieletowego
WOLFSBURG
➤ zwiedzanie Autostadt, Muzeum Zeit-Haus oraz pawilony różnych
marek samochodowych (18 €)
➤ największe w Europie skrzyżowanie żeglowne w okolicy
Magdeburga
Powrót do hotelu
3. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
SZWERIN
➤ Zamek zwiedzanie i spacer po ogrodach (8,5 €)
LUBEKA
➤ Spacer po starówce, spichlerze solne, dom Buddenbrooków
Zakwaterowanie w hotelu
4.DZIEŃ
Śniadanie
HAMBURG
➤ Rejs statkiem po porcie (20 €)
➤ Speicherstadt, największy na świecie kompleks wilhelmińskich
magazynów
➤ Hafencity - najciekawszy projekt urbanistyczny w Europie
➤ Miniaturowa Kraina Cudów (20 €)
Powrót do hotelu
5. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
WYSPA RUGIA
➤ kurort Sassnitz
➤ spacer po Parku Narodowym Jasmund
KONIGSTUHL – słynna skała kredowa (9,5 €)
Zakwaterowanie, obiadokolacja w hotelu
6. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
SZCZECIN
➤ Pałac pod Globusem
➤ Wały Chrobrego
➤ Archikatedra Szczecińska
Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach wieczornych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od
warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 5 noclegów ze śniadaniami w hotelach ** /***
(pokoje 2 os. 3-os. z łazienkami)
• 1 obiadokolacja, napoje do obiadokolacji płatne
we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby przewlekłe),
NNW, bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie.
Podane w programie ceny są orientacyjne. Na
wstępy należy przeznaczyć ok. 76 € oraz 12 € + 8
PLN miejscowy przewodnik.
Obiadokolacja na terenie Niemiec od 14 €.
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 35 PLN

Terminy
14.06 - 19.06.2022
23.08 - 28.08.2022

Ceny
1691,00 PLN
1691,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 849 PLN

Informujemy, że na trasie Kraków – Katowice oraz Wadowice - Bielsko-Biała przejazd może być realizowany innymi
środkami transportu. W Bielsku-Białej oraz w Katowicach istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 9 DNI

Oslo Bergen Lillehammer

Norwegia

PROGRAM WYCIECZKI

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 2 przeprawy promowe po Bałtyku oraz 2 przeprawy
przez norweskie fiordy
• 6 noclegów ze śniadaniami w hotelach ***/****
(pokoje 2-, 3-os., z łazienkami)
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby przewlekłe),
NNW, bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 150 DKK + 730 NOK
+ 49 €*
* REJS WIDOKOWY PO GEIRANGERFJORD JEST
OBOWIĄZKOWY.
Obiadokolacje w Szwecji – w restauracji typu fast food
od 120 SEK, w restauracjach 170-220 SEK.
Obiadokolacje w Norwegii – można wykupić w trakcie
dokonywania rezerwacji, dopłata 650 PLN za 4
obiadokolacje. W przypadku ich niewykupienia:
posiłek można kupić w restauracji hotelowej.

Terminy
02.07 - 10.07.2022

Wyjazdy z miejscowości: Kraków, Chrzanów, Wadowice, Andrychów, Kęty, Bielsko- Biała, Czechowice-Dz., Pszczyna, Tychy, Katowice, Świętochłowice, Zabrze, Gliwice.
1. DZIEŃ
➤ Przejazd do Rostock w Niemczech
2. DZIEŃ
➤ ok. godz. 6.00 dwugodzinna przeprawa promowa Rostock-Gedser
KOPENHAGA
➤ zwiedzanie miasta – stary port, Syrenka Kopenhaska, Kościół Marmurowy,
Rezydencja Królewska Amalienborg
➤ przejazd do Helsingør, przeprawa promem do Helsingborg w Szwecji
➤ przejazd w kierunku Göteborga
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg
3. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
➤ przejazd przez most nad Idefjordem łączący Szwecję z Norwegią
OSLO
➤ Półwysep Bygdoy – Muzeum Łodzi Wikingów (100 NOK), Muzeum Fram ze
szkunerem z XIX w. biorącego udział
w trzechdo
wielkich
polarnych
Dopłata
pok.wyprawach
1-os. 699
PLN (120
NOK), Muzeum Kon-Tiki – tratwa, która przepłynęła Pacyfik (90 NOK)
➤ wzgórze Holmenkollen z widokiem na miasto – dla chętnych możliwość wjazdu
na skocznię narciarską (140 NOK)
➤ dalsze zwiedzanie miasta - ratysz, gdzie wręczane są Pokojowe Nagrody Nobla,
Pałac Króleski, Teatr Narodowy, Twierdza Akershus
➤ spacer po Parku Vigelanda wśród 212 rzeźb z kamienia i brązu
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg
4. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
➤ przejazd przez największy górski płaskowyż Europy – Hardangervidda trasą
wiodącą wśród polodowcowych jezior i pojedynczych, drewnianych chatek
➤ postój przy majestatycznym wodospadzie Voringfossen, nad którym góruje
ulubiony hotel Edwarda Griega
➤ przejazd trasą widokową wzdłuż Hardangerfjord
➤ postój przy Steinsdalsfossen – jednym z niewielu wodospadów, za który można
wejść
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg

Ceny
3799,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 1599 PLN
Informujemy, że na trasie Kraków – Katowice oraz Wadowice – Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu. W Bielsku-Białej lub
Katowicach istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 9 DNI

Oslo Bergen Lillehammer

Norwegia

5. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
BERGEN
➤ BRYGGEN – drewniana część miasta, dawne nabrzeże hanzeatyckie, wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO, targ rybny Torget, malownicze uliczki miasta, czas wolny
➤ przejazd przez VOSS, kanion Stalheim i dalej najdłuższym drogowym tunelem świata (24,5 km)
➤ przeprawa promowa przez najdłuższy i najgłębszy norweski fiord – Sognefjord
➤ przejazd pod jeden z jęzorów największego lodowca kontynentalnej części Europy – Jostedalsbreen
➤ Norweskie Muzeum Lodowców we Fjaerland (130 NOK)
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg
6. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
➤ godzinny rejs widokowy (49 €)* po jednym z najpiękniejszych fiordów Norwegii, Geirangerfiord,
wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Wodospad Siedmiu Sióstr
➤ wioska Geiranger, przejazd Drogą Orłów i przeprawa promowa przez Storfjorden
➤ zjazd słynną Drogą Trolli, wijącą się ostrymi zakrętami po stromym zboczu, z którego spływa wodospad
Stigfossen
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg
7. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
LILLEHAMMER
➤ Park Olimpijski - wjazd na skocznię narciarską
➤ wizyta w największym skansenie norweskim Maihaugen (150 NOK), czas wolny, podczas którego można
przenieść się do XVII w. wioski, podpatrzeć pracę jej mieszkańców, spacerować po XIX w. miasteczku z
czynnymi sklepikami, zwiedzić kościółek typu Stavkirke
➤ spacer po centrum miasta, czas wolny
Zakwaterowanie w hotelu na terenie Szwecji, nocleg
8. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
➤ przeprawa promem do Helsingør
KRONBORG
➤ Zamek Hamleta (150 DKK), czas wolny w miasteczku
➤ przejazd do Gedser, przeprawa promowa do Rostock
9. DZIEŃ
➤ zawinięcie do portu w Rostock
Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach południowych.
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków
atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.

Informujemy, że na trasie Kraków – Katowice oraz Wadowice – Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu. W Bielsku-Białej lub
Katowicach istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 3 DNI

Bieszczady

PROGRAM WYCIECZKI
Świadczenia
Wyjazdy z miejscowości: Bielsko-Biała, Czechowice-Dz., Pszczyna, Tychy, Katowice,
Chrzanów, Kraków.
1. DZIEŃ
ŁAŃCUT
➤ wnętrza Zamku Lubomirskich i Potockich wraz z powozownią, oranżerią i stajnią
(29 PLN)
BLIZNE
➤ zwiedzanie Kościoła Pw. Wszystkich Świętych (5 PLN) wpisanego na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg
2. DZIEŃ
Śniadanie
MAJDAN
➤ przejażdżka legendarną koleją wąskotorową (27 PLN) w dwie strony do
miejscowości Balnica
POLAŃCZYK
➤ wizyta w podkarpackim uzdrowisku – amfiteatr, przystań
➤ godzinny rejs do Soliny po Jeziorze Solińskim (20 PLN)
SOLINA
➤ indywidualny spacer po koronie zapory, czas wolny
MYCZKOWCE
➤ „Caritas” Myczkowce (10 PLN) – miniatury 130 karpackich świątyń
Obiadokolacja w hotelu, nocleg
3. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
SANOK
➤ Zamek Królewski z największą wystawą ikon w Polsce (22 PLN)
➤ stary rynek: pomnik Beksińskiego, pomnik Szwejka, ratusz
➤ skansen - Muzeum Budownictwa Ludowego (20 PLN) – Rynek Galicyjski
Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach wieczornych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od
warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów

• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 2 noclegi ze śniadaniami w hotelu **/*** (pokoje
2-, 3-os. z łazienkami)
• 2 obiadokolacje w hotelu, napoje do obiadokolacji
płatne we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie NNW
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 133 PLN + 12 PLN
miejscowi przewodnicy.
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 20 PLN

Terminy
13.05 - 15.05.2022
03.06 - 05.06.2022
17.06 - 19.06.2022
08.07 - 10.07.2022
22.07 - 24.07.2022
12.08 - 14.08.2022
26.08 - 28.08.2022
16.09 - 18.09.2022

Ceny
671,00 PLN
671,00 PLN
691,00 PLN
671,00 PLN
671,00 PLN
671,00 PLN
671,00 PLN
671,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 199 PLN

WYCIECZKA 4 DNI

Perły Północnej Polski

PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazdy z miejscowości: Wadowice, Andrychów, Kęty, Bielsko-Biała, Czechowice-Dz.,
Pszczyna, Tychy, Katowice, Kraków, Chrzanów, Pyrzowice
1.DZIEŃ
TORUŃ
➤ Zwiedzanie Starego Miasta, Ratusz Staromiejski, Dom Kopernika, Bulwary
Nadwiślańskie, Krzywa Wieża
➤ Muzeum Toruńskiego Piernika (17 PLN), warsztaty wypieku piernika.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.
2. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu.
BUCZYNIEC
➤ Rejs Kanałem Elbląskim (95-105 PLN) pochylniami do Elbląga
ELBLĄG
➤ Spacer po mieście, czas wolny
FROMBORK
➤ Wzgórze Katedralne, Wieża Kopernika, Wieża Radziejowskiego, Muzeum
Mikołaja Kopernika, Bazylika Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny ( 14
PLN)
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 3 noclegi ze śniadaniami w hotelach **/***
(pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
• 3 obiadokolacje w hotelu, napoje do obiadokolacji
płatne we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem ubezpieczenie NNW
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 234 PLN + ok.27
PLN miejscowi przewodnicy.
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 25 PLN

3. DZIEŃ
Śniadanie
SOPOT
➤ Spacer główną ulicą Sopotu zwaną Monciakiem
➤ Molo - najdłuższy drewniany deptak w Europie (9 PLN)
GDAŃSK
➤ Trakt Królewski, Brama Mariacka, Brama Chlebnicka, Brama Zielona, Żuraw
Portowy,
Długi Targ, Złota Kamienica, Dwór Artusa, Fontanna Neptuna, ratusz głównego
miasta,
Bazylika Mariacka, Kościół Św. Brygidy (4 PLN), Złota Brama, czas wolny
➤ Rejs kanałem (35 PLN) przez teren Stoczni Gdańskiej na Półwysep Westerplatte,
spacer
Obiadokolacja w hotelu.
4. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu.
MALBORK
➤ Zamek Malbork (50 PLN), zwiedzanie jednego z największych zamków w
Europie, wpisany na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Wyjazd w drogę powrotną, powrót na miejsca wyjazdów w godzinach
wieczornych.

Terminy
Ceny
30.04 - 03.05.2022
1091,00 PLN
26.05 - 29.05.2022
1041,00 PLN
02.06 - 05.06.2022
1041,00 PLN
09.06 - 12.06.2022
1041,00 PLN
30.06 - 03.07.2022
1041,00 PLN
14.07 - 17.07.2022
1041,00 PLN
21.07 - 24.07.2022
1041,00 PLN
28.07 - 31.07.2022
1041,00 PLN
04.08 - 07.08.2022
1041,00 PLN
12.08 - 15.08.2022
1041,00 PLN
18.08 - 21.08.2022
1041,00 PLN
25.08 - 28.08.2022
1041,00 PLN
08.09 - 11.09.2022
1041,00 PLN
22.09 - 25.09.2022
1041,00 PLN
Dopłata do pok. 1-os. 350 PLN

Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od
warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych

Informujemy, że na trasie Kraków–Katowice oraz Wadowice–Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej lub w Katowicach istnieje możliwość przesiadki

WYCIECZKA 5 DNI

Podlasie
4.DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
NARWIŃSKI PARK NARODOWY
➤ Narwiański Park Narodowy (6 PLN)
BIAŁYSTOK
➤ Rynek: ratusz, Pomnik Ludwika Zamenhofa, cerkiew św.
Mikołaja
➤ Pałac Branickich oraz Muzeum Farmacji (20 PLN)
WIGRY
➤ Klasztor i apartamenty papieskie (12 PLN)
Powrót do hotelu, obiadokolacja
5.DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
AUGUSTÓW
➤ Rejs trasą Kanału Augustowskiego (55 PLN)
Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach wieczornych.
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od
warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych
obiektów.

PROGRAM WYCIECZKI

Wyjazdy z miejscowości: Kraków, Chrzanów, Wadowice, Andrychów, Kęty,
Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Pszczyna, Tychy, Katowice, Pyrzowice
1. DZIEŃ
TYKOCIN
➤ Zamek: podziemia, sala szklana, wieża więzienna (15 PLN)
➤ Plac Kościelny: Kościół św. Trójcy, Pomnik Stefana Czarneckiego
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja
2.DZIEŃ
Śniadanie
OSOWIEC
➤ Rosyjska Twierdza: muzeum i podziemia (9 PLN)
SUPRAŚL
➤ Monaster Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy (7 PLN)
➤ Muzeum Ikon (18 PLN)
➤ degustacja lokalnych potraw (30 PLN)
KRUSZYNIANY lub BOHONIKI
➤ Meczet oraz Mizar (5 PLN)
Powrót do hotelu, obiadokolacja
3.DZIEŃ
Śniadanie
GRABARKA
➤ Święta Góra oraz Cerkiew Przemienienia Pańskiego (5 PLN)
HAJNÓWKA
➤ Sobór św. Trójcy (5 PLN)
BIAŁOWIEŻA
➤ Białowieski Park Narodowy, pokazowy rezerwat żubrów (16 PLN)
Powrót do hotelu, obiadokolacja

Informujemy, że na trasie Kraków–Katowice oraz Wadowice–Bielsko
przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej lub w Katowicach istnieje możliwość przesiadki.

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 4 noclegi ze śniadaniami w hotelach **/*** (pokoje
2-, 3-os. z łazienkami)
• 4 obiadokolacje w hotelach, napoje do obiadokolacji
płatne we własnym zakresie
• zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie NNW
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 203 PLN + 20 PLN
miejscowi przewodnicy.
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 30 PLN

Terminy
29.04 - 03.05.2022
15.06 - 19.06.2022
13.07 - 17.07.2022
27.07 - 31.07.2022
11.08 - 15.08.2022
24.08 - 28.08.2022
07.09 - 11.09.2022
21.09 - 25.09.2022
05.10 - 09.10.2022

Ceny
1291,00 PLN
1341,00 PLN
1291,00 PLN
1291,00 PLN
1291,00 PLN
1291,00 PLN
1291,00 PLN
1291,00 PLN
1291,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 499 PLN

WYCIECZKA 7 DNI

Pomorze
5.DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
DARŁOWO
➤ Kościół Mariacki, Pomnik Rybaka, Zamek Książąt Pomorskich
USTKA
➤ spacer po kurorcie
➤ wizyta w winnicy – możliwość degustacji win (40 PLN)
KLUKI
➤ zwiedzanie Skansenu Wsi Słowińskiej (18 PLN)
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja
6.DZIEŃ
Śniadanie
GDYNIA
➤ skwer Kościuszki, ORP „Błyskawica”, „Dar Pomorza”
➤ rejs Gdynia – Hel - Gdynia (100 PLN)
MECHOWO
➤ zwiedzanie jaskiń z piaskowca zw. Grotami Mechowskimi (5 PLN)
Powrót do hotelu, obiadokolacja

PROGRAM WYCIECZKI
WYJAZDY Z MIEJSCOWOŚCI: Wadowice, Andrychów, Kęty, Bielsko-Biała,
Czechowice-Dz., Pszczyna, Tychy, Katowice, Kraków, Chrzanów
1. DZIEŃ
SZCZECIN
➤ Wały Chrobrego, Baszta Siedmiu Płaszczy, Katedra św. Jakuba
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja
2.DZIEŃ
Śniadanie
ŚWINOUJŚCIE
➤ promenada, falochron, wieża "Stawa Młyny", wizyta w jednym z fortów (35
PLN)
MIEDZYZDROJE
➤ Spacer promenadą z odciśniętymi dłońmi gwiazd
WYSPA WOLIN
➤ Wizyta w Centrum Słowian i Wikingów (12 PLN), degustacja podpłomyków (6
PLN)
WAPNICA
➤ spacer na Górę Piaskową
Powrót do hotelu, obiadokolacja
3.DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
KAMIEŃ POMORSKI
➤ Katedra św. Jana Chrzciciela (5 PLN)
➤ Brama Wolińska, dwór von Kliesta, rynek
TRZĘSACZ
➤ przejazd kolejką wąskotorową do Pogorzelicy (22 PLN)
KOŁOBRZEG
➤ Pomnik Zaślubin Polski z Morzem, bulwar Szymańskiego
➤ wizyta w Muzeum Bursztynu (16 PLN)
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja
4.DZIEŃ
Śniadanie
➤ wypoczynek nad morzem
Obiadokolacja w hotelu

7. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
KARTUZY
➤ zespół poklasztorny Zakonu Kartuzów, Kolegiata WNMP
SZWAJCARIA KASZUBSKA
➤ rejs po Jeziorze Wdzydzckim (30 PLN)
Powrót w godzinach wieczornych.
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w
zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych
obiektów. Warto zabrać strój kąpielowy.

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 6 noclegów ze śniadaniami w hotelach **/*** lub
zajeździe (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
• 6 obiadokolacji w hotelach lub zajeździe, napoje do
obiadokolacji płatne we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie NNW
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 290 PLN + 15 PLN
miejscowi przewodnicy
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 35 PLN

Terminy
Ceny
09.05 - 15.05.2022
1897,00 PLN
06.06 - 12.06.2022
2051,00 PLN
20.06 - 26.06.2022
2091,00 PLN
11.07 - 17.07.2022
2091,00 PLN
01.08 - 07.08.2022
2091,00 PLN
29.08 - 04.09.2022
1991,00 PLN
12.09 Dopłata
- 18.09.2022
do pok. 1-os. 6991951,00
PLN PLN
26.09 - 02.10.2022
1951,00 PLN

Informujemy, że na trasie Kraków–Katowice oraz Wadowice–Bielsko
przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej lub w Katowicach istnieje możliwość przesiadki.
UWAGA! W PRZYPADKU MIEJSCA WSIADANIA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH, ZABRZU ORAZ GLIWICACH NIE MA MOŻWLIWOŚCI POWROTU DO TYCH
MIEJSCOWOŚCI. PROSZĘ WYBRAĆ INNE MIEJSCE POWROTU.

WYCIECZKA 3 DNI

Szlakiem Dolnośląskich Atrakcji

PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazdy z miejscowości: Kraków, Kalwaria, Wadowice, Andrychów, Kęty, BielskoBiała, Czechowice-Dz., Pszczyna, Tychy, Katowice, Świętochłowice, Zabrze, Gliwice
1. DZIEŃ
WAŁBRZYCH
➤ zwiedzanie jednego z trzech największych zamków w Polsce – Zamku Książ (79
PLN) - ogrody, barokowe wnętrza, podziemia, czas wolny
KUDOWA ZDRÓJ
➤ spacer po uzdrowisku – Park Zdrojowy, czas wolny
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja
2. DZIEŃ
Śniadanie
BŁĘDNE SKAŁY
➤ spacer po labiryncie skalnym (12 PLN)
KŁODZKO
➤ warowna Twierdza Kłodzka (27 PLN)
➤ spacer na Wyspę Piasek przez barokowy Most Św. Jana, zbudowany na wzór
praskiego Mostu Karola
KLETNO
➤ Jaskinia Niedźwiedzia (40 PLN*) – jedna z ciekawszych jaskiń w Polsce pod
względem szaty naciekowej
Obiadokolacja w hotelu
3. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
➤ Pałac Marianny Orańskiej (30 PLN) - perła architektury Dolnego Śląska
ZŁOTY STOK
➤ zwiedzanie Kopalni Złota (33 PLN), czas wolny
MOSZNA
➤ zwiedzanie Zamku Moszna (33 PLN), zabytkowej rezydencji z okresu XVII w.
Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach wieczornych
*W miesiącach lipiec, sierpień cena biletu do Jaskini Niedźwiedzia wynosi 50 PLN
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od
warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.
Z uwagi na pobyt w górach należy zabrać ze sobą wygodne obuwie.

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 2 noclegi ze śniadaniami w hotelu **/*** w
Kudowie Zdroju (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
• 2 obiadokolacje w hotelu, napoje do obiadokolacji
płatne we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie NNW
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 264 PLN + 10 PLN
miejscowy przewodnik.
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 20 PLN

Terminy
Ceny
17.06 - 19.06.2022
741,00 PLN
08.07 - 10.07.2022
701,00 PLN
29.07 - 31.07.2022
701,00 PLN
19.08 - 21.08.2022
701,00 PLN
09.09 - 11.09.2022
701,00 PLN
Dopłata do pok. 1-os. 199 PLN

Informujemy, że na trasie Kraków–Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu. W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 4 DNI

Szlakiem Piastów

PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazdy z miejscowości: Kraków, Kalwaria, Wadowice, Andrychów, Kęty, Bielsko- Biała, Czechowice-Dz., Pszczyna, Tychy, Katowice, Chrzanów, Świętochłowice, Gliwice.
1. DZIEŃ
WROCŁAW
➤ Panorama Racławicka (50 PLN)
➤ Stare Miasto - średniowieczny ratusz, pręgierz, pomnik PRĘGIERZ, pomnik
hrabiego Aleksandra Fredry, kamienice „Jaś i Małgosia”, kamienica Pod Gryfami,
najstarsza restauracja w Europie – Piwnica Świdnicka, Bazylika Św. Elżbiety, czas wolny
➤ spacer po Ostrowie Tumskim – Wyspa Piasek, bulwary, Archikatedra Św. Jana
Chrzciciela, Most Pokoju, Park Słowackiego oraz Muzeum Narodowe
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg
2. DZIEŃ
Śniadanie
GNIEZNO
➤ zwiedzanie pierwszej stolicy Polski – Muzeum Początków Państwa Polskiego (12
PLN), pomnik Mieszka I oraz Bolesława Chrobrego
➤ Wzgórze Lecha wraz z Katedrą Gnieźnieńską (8 PLN) i słynnymi Drzwiami
Gnieźnieńskmi
BISKUPIN
➤ Muzeum Archeologiczne (17 PLN)
LEDNICA
➤ zwiedzanie Ostrowa Lednickiego – przeprawa promowa na wyspę, gdzie Mieszko I
przyjął chrzest (12 PLN)
Obiadokolacja w hotelu, nocleg
3. DZIEŃ
Śniadanie
POZNAŃ
➤ Rogalowe Muzeum (31 PLN), gdzie przyjrzymy się tradycyjnym wypiekom Rogali
Świętomarcińskich
➤ Stare Miasto - rynek, ratusz ze słynnymi koziołkami, waga miejska, pręgierz,
domki budnicze
➤ Ostrów Tumski – most Bolesława Chrobrego, Kościół NMP, Archikatedra Św.
Apostołów Piotra i Pawła wraz z grobowcem Mieszka I i Bolesława Chrobrego (5 PLN),
czas wolny
➤ spacer na Wzgórze Przemysła, Zamek Królewski, Plac Wolności z Hotelem Bazar, z
którego balkonu przemawiał Jan Paderewski w 1918 roku
➤ Dzielnica Cesarska - Zamek Cesarski (5 PLN), pomnik 28 Czerwca 1956 Roku,
pomnik Adama Mickiewicza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, opera
Obiadokolacja w hotelu, nocleg

4. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
KÓRNIK
➤ neogotycki Zamek w Kórniku (20 PLN) – jeden z najpiękniejszych
zamków w Wielkopolsce
➤ spacer po ARBORETUM (10 PLN), otaczającym zamek
➤ rynek, ratusz, czas wolny
Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach wieczornych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w
zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych
obiektów.

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 3 noclegi ze śniadaniami w hotelu *** (pokoje 2-,
3-os. z łazienkami)
• 3 obiadokolacje, napoje do obiadokolacji płatne
we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie NNW
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 170 PLN + 30 PLN
miejscowi przewodnicy.
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 25 PLN

Terminy
Ceny
26.05 - 29.05.2022
841,00 PLN
16.06 - 19.06.2022
871,00 PLN
07.07 - 10.07.2022
841,00 PLN
28.07 - 31.07.2022
841,00 PLN
18.08 - 21.08.2022
841,00 PLN
08.09 - 11.09.2022
841,00 PLN
Dopłata do pok. 1-os. 199 PLN

Informujemy, że na trasie Kraków–Katowice oraz Wadowice–Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej lub w Katowicach istnieje możliwość przesiadki

WYCIECZKA 3 DNI

Śladami Polskiego Renesansu

Świadczenia

PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazdy z miejscowości: Bielsko-Biała, Czechowice-Dz., Pszczyna, Tychy, Katowice,
Chrzanów, Kraków.
1. DZIEŃ
BARANÓW SANDOMIERSKI
➤ zwiedzanie Zamku (22 PLN) oraz parku (6 PLN), czas wolny
SANDOMIERZ
➤ spacer po mieście – Brama Opatowska (8 PLN), Kościół Św. Ducha, rynek z
ratuszem
➤ przejście podziemną trasą turystyczną (16 PLN), czas wolny
➤ dalsza część spaceru – Ucho Igielne, Plac Poniatowskiego, Collegium
Gostomianum, Dom Długosza, katedra
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja
2. DZIEŃ
Śniadanie
ZAMOŚĆ
➤ rynek z zespołem kamienic ormiańskich i ratuszem, Akademia Zamojska i Pałac
Zamoyskich
➤ katedra (5 PLN), Rotunda, czas wolny
LUBLIN
➤ Wzgórze Zamkowe – Zamek z Kaplicą Św. Trójcy (15 PLN)
➤ spacer po mieście - rynek, Kościół Św. Stanisława, Archikatedra Lubelska, Brama
Krakowska i Wieża Trynitarska, czas wolny
Obiadokolacja w hotelu
3. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
KAZIMIERZ DOLNY
➤ Kościół Św. Farny Św. Jana Chrzciciela i Bartłomieja Apostoła
➤ spacer na Górę Trzech Krzyży
➤ rejs statkiem po Wiśle (26 PLN), czas wolny
➤ spacer po mieście – dawna synagoga, jatki koszerne, Rynek Starego Miasta ze
słynną miejską studnią, czas wolny
Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach wieczornych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od
warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.

• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 2 noclegi ze śniadaniami w hotelu **/*** (pokoje
2-, 3-os. z łazienkami)
• 2 obiadokolacje w hotelu, napoje do obiadokolacji
płatne we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie NNW
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 98 PLN + 21 PLN
miejscowi przewodnicy.
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 20 PLN

Terminy
Ceny
30.04 - 02.05.2022
779,00 PLN
20.05 - 22.05.2022
751,00 PLN
17.06 - 19.06.2022
779,00 PLN
01.07 - 03.07.2022
751,00 PLN
15.07 - 17.07.2022
751,00 PLN
29.07 - 31.07.2022
751,00 PLN
12.08 - 14.08.2022
751,00 PLN
26.08 - 28.08.2022
751,00 PLN
09.09 - 11.09.2022
751,00 PLN
23.09 - 25.09.2022
751,00 PLN
07.10 - 09.10.2022
751,00 PLN
Dopłata do pok. 1-os. 199 PLN

WYCIECZKA 5 DNI

Warmia i Mazury
4.DZIEŃ
Śniadanie
MIKOŁAJKI
➤ spacer po mieście, czas wolny
➤ rejs statkiem po trzech jeziorach: Mikołajskie, Śniadrwy, Bełdany (35
PLN)
GIŻYCKO
➤ Twierdza Boyen ( 15 PLN), bastiony, mury obronne, fosa, muzeum
WILKASY
➤ „Gawędy przy Nastojkach” wizyta w agroturystyce - opowieści z
mazurskich szlaków, degustacja nalewek mazurskich (40 PLN)
z możliwością zakupu lokalnych produktów
Obiadokolacja w hotelu
5. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie
KRUTYŃ
➤ rejs pychówką do rezerwatu po rzece Krutynia ( 45 PLN ).
Wyjazd w drogę powrotną ok. godz. 11.30.Powrót na miejsca wyjazdów
w godzinach wieczornych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w
zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych
obiektów.

PROGRAM WYCIECZKI
Świadczenia
Wyjazdy z miejscowości: Wadowice, Andrychów, Kęty, Bielsko-Biała, CzechowiceDz., Pszczyna, Tychy, Katowice, Kraków, Chrzanów, Pyrzowice
1.DZIEŃ
NIDZICA
➤ Zamek Krzyżacki (10 PLN), zwiedzanie wnętrz, eksponaty ukazujące najstarszą
historię Prusów zamku i miasta, sala rycerska
GRUNWALD
➤ Wzgórze Pomnikowe, zwiedzanie wystawy Muzeum bitwy pod Grunwaldem
(15 PL)
Zakwaterowanie, obiadokolacja.
2. DZIEŃ
Śniadanie
OSTRÓDA
➤ Zamek, molo, Jezioro Drwęckie, Kościół Ewangelicki
OLSZTYNEK
➤ Muzeum Budownictwa Ludowego ( 20 PLN ), spacer po skansenie
OLSZYTN
➤ rynek, stary ratusz, Pomnik Kopernika, kamienna baba, Katedra św. Jakuba,
Wysoka Brama, czas wolny
Obiadokolacja w hotelu.
3.DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie
LIDZBARK WARMIŃSKI
➤ Zamek Biskupów Warmińskich (18 PLN) zwany „Wawelem Północy”, jeden z
najlepiej zachowanych gotyckich zamków w Polsce
RESZEL
➤ miejscowość znana ze spalenia ostatniej czarownicy w Europie - spacer, czas
wolny
ŚWIĘTA LIPKA
➤ Sanktuarium Maryjne, zwiedzanie połączone z prezentacją imponujących,
barokowych organów, krótki koncert oraz pokaz ruchomych figur
GIERŁOŻ
➤ Wilczy Szaniec (20 PLN), dawna kwatera główna Hitlera na Mazurach
Zakwaterowanie, obiadokolacja

Informujemy, że na trasie Kraków–Katowice oraz Wadowice–Bielsko
przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej lub w Katowicach istnieje możliwość przesiadki.

• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 4 noclegi ze śniadaniami w hotelach **/*** (pokoje
2-, 3-os. z łazienkami)
• 4 obiadokolacje w hotelach, napoje do obiadokolacji
płatne we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
•ubezpieczenie NNW
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 218 PLN + 18 PLN
miejscowi przewodnicy
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 30 PLN

Terminy
Ceny
18.05 - 22.05.2022
1291,00 PLN
01.06 - 05.06.2022
1291,00 PLN
29.06 - 03.07.2022
1291,00 PLN
06.07 - 10.07.2022
1291,00 PLN
13.07 - 17.07.2022
1291,00 PLN
20.07 - 24.07.2022
1291,00 PLN
27.07 - 31.07.2022
1291,00 PLN
03.08 - 07.08.2022
1291,00 PLN
10.08 - 14.08.2022
1291,00 PLN
17.08 - 21.08.2022
1291,00 PLN
31.08 - 04.09.2022
1291,00 PLN
07.09 - 11.09.2022
1291,00 PLN
14.09 - 18.09.2022
1251,00 PLN
Dopłata do pok. 1-os. 399 PLN

WYCIECZKA 4 DNI

Warszawa i Łódź

Świadczenia

PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazdy z miejscowości: Kraków, Chrzanów, Wadowice, Andrychów, Kęty, BielskoBiała, Czechowice-Dziedzice, Pszczyna, Tychy, Katowice, Pyrzowice
1. DZIEŃ
ŁÓDŹ
➤ Ulica Piotrkowska: „Biała Fabryka Geyera”, Bazylika Archikatedralna św.
Stanisława Kostki, Ławeczka Tuwima
➤ Manufaktura, dawny kompleks fabryczny Izraela Poznańskiego (bohatera „Ziemi
obiecanej”)
Obiadokolacja w restauracji, zakwaterowanie w hotelu
2.DZIEŃ
Śniadanie
WARSZAWA
➤ Muzeum Fryderyka Chopina (22 PLN)
➤ Ogrody na Dachu Uniwersytetu Warszawskiego
➤ Pomnik Syrenki
➤ Cmentarz Powązkowski: Aleja Zasłużonych, Katakumby
➤ Muzeum bł. Jerzego Popiełuszki (10 PLN)
➤ Pałac Kultury (20 PLN), wyjazd na taras widokowy
Obiadokolacja w restauracji powrót do hotelu
3.DZIEŃ
Śniadanie
WARSZAWA
➤ Zamek Królewski (40 PLN)
➤ Bazylika Archikatedralna św. Jana Chrzciciela
➤ Grób Nieznanego Żołnierza
➤ Muzeum Powstania Warszawskiego (25 PLN)
Obiadokolacja w restauracji, powrót do hotelu
4.DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
WARSZAWA
➤ Łazienki Królewskie: Pałac na Wodzie, Stara Oranżeria, Biały Domek, Pomnik
Fryderyka Chopina
➤ Wilanów, Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego (30 PLN)
Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach wieczornych
Ww. program jest
p ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków
atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.

• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 3 noclegi ze śniadaniami w hotelu *** (pokoje 2-,
3-os. z łazienkami)
• 3 obiadokolacje, napoje do obiadokolacji płatne
we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie NNW
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 147 PLN + 55 PLN
za miejscowych przewodników.
Ze względu na konieczność wcześniejszego zakupu
biletów wstępów, zniżkę mają osoby do 18 r.ż. oraz
po 65 r.ż.
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 25 PLN

Terminy
Ceny
19.05 - 22.05.2022
891,00 PLN
30.06 - 03.07.2022
891,00 PLN
12.08 - 15.08.2022
891,00 PLN
08.09 - 11.09.2022
891,00 PLN
29.09 - 02.10.2022
891,00 PLN
13.10 - 16.10.2022
891,00 PLN
Dopłata do pok. 1-os. 399 PLN

Informujemy, że na trasie Kraków–Katowice oraz Wadowice–Bielsko
przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej lub w Katowicach istnieje możliwość przesiadki

WYCIECZKA 7 DNI

Rumunia

PROGRAM WYCIECZKI
Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja,
barek, DVD)
• 1 nocleg ze śniadaniem w pensjonacie (pokoje
2-, 3-os. z łazienkami)
• 4 noclegów ze śniadaniami w hotelach **/***
(pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
• 5 obiadokolacji: 1 regionalna obiadokolacja w
pensjonacie, 4 obiadokolacji w hotelach, napoje
do obiadokolacji płatne we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby
przewlekłe), NNW, bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we
własnym zakresie. Podane w programie ceny są
orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 258 RON (1
RON - ok. 0,97 PLN).

Terminy
22.05 - 28.05.2022
26.06 - 02.07.2022
24.07 - 30.07.2022
21.08 - 27.08.2022

Ceny
1899,00 PLN
1899,00 PLN
1899,00 PLN
1899,00 PLN

Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Zabrze, Świętochłowice, Katowice,
Tychy, Pszczyna, Czechowice-Dz., Kraków, Kalwaria, Wadowice,
Andrychów, Kęty, Bielsko-Biała, Żywiec
1. DZIEŃ
➤ Przejazd przez Słowację, Węgry, przekroczenie granicy z Rumunią
SĂPÂNŢA
➤ wizyta na „wesołym cmentarzu” (5 RON) z kolorowymi, drewnianymi
nagrobkami
VADU IZEI
Zakwaterowanie w pensjonacie, regionalna obiadokolacja (tradycyjna
kuchnia Rumunów maramureskich), nocleg
2. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z pensjonatu
➤ Przejazd doliną rzeki Iza
BARSANA
➤ klasztor prawosławny wraz z cerkwią (5 RON)
BOGDAN VODA
➤ Cerkiew Św. Mikołaja (5 RON)
IEUD
➤ cerkiew (5 RON) wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
➤ przejazd do Bukowiny przez położoną w Karpatach Wschodnich
malowniczą Przełęcz Tihuta
VORONEŢ
➤ najsłynniejsza spośród malowanych cerkwi Bukowiny, wpisana na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - Monastyr (10 RON)
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

Dopłaty do pok. 1-os. od 599 PLN

Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko oraz Kraków–Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 7 DNI

Rumunia

3. DZIEŃ
Śniadanie
SUCZAWA
➤ spacer po centrum – Monastyr Św. Jana Nowego, Dom Polski,
Zamek Tronowy Hospodarów Mołdawskich (20 RON)
RADOWCE
➤ cerkiew (5 RON) – najstarsza murowana budowla historycznej
Mołdawii
MARGINEA
➤ centrum tradycyjnej bukowińskiej ceramiki siwej, wizyta w
gancarskiej pracowni z możliwością zakupu
SUCEVIŢA
➤ „malowana cerkiew” (10 RON), która jest częścią imponującego
obronnego monastyru
KACZYKA
➤ odwiedziny polskiej wioski
➤ zwiedzanie XVIII-wiecznej kopalni soli (15 RON)
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
4. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
BICAZ
➤ miejsca internowania prezydenta RP Ignacego Mościckiego
KANION BICAZ
➤ najgłębszy kanion w Karpatach,
➤ czas wolny nad Czerwonym Jeziorem
ŞUMULEU CIUC
➤ wizyta w najważniejszym sanktuarium katolickim Rumunii Bazylice NMP
BRASZÓW
➤ spacer po centrum – Cerkiew Katedralna Św. Mikołaja (5 RON),
gotycki Czarny Kościół (15 RON), rynek z ratuszem, fortyfikacje
miejskie
➤ najwęższa w Europie Uliczka Sfori
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

5. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
SINAIA
➤ jeden z najpiękniejszych zamków Rumunii z zadziwiającą
architekturą łączącą wiele stylów – Pałac Królów Rumuńskich Peles
(40 RON)
➤ przejazd do Transylwanii
BRAN
➤ zwiedzanie zamku (45 RON) z XV w., tradycyjnie uznawanego za
siedzibę Hrabiego Drakuli
PREJMER
➤ zwiedzanie ufortyfikowanego kościoła obronnego (15 RON)
FELDIOARA
➤ zwiedzanie zamku krzyżackiego (15 RON)
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg
6. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
SIGHIŞOARA
➤ spacer po Starym Mieście wpisanym na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO – wieża zegarowa (16 RON), drewniane kryte
schody, „kościół na wzgórzu” (10 RON), Dom Drakuli, czas wolny
Wyjazd w kierunku Polski
7. DZIEŃ
➤ Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach porannych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania
w zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia
zwiedzanych obiektów.

UWAGA! W wielu obiektach za możliwość robienia zdjęć
pobierana jest dodatkowa opłata (5-10 RON).
W kopalni soli w Kaczyce panuje temperatura ok. 10°C (warto
zabrać ciepłe ubranie).

Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko oraz Kraków–Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 4 DNI

Słowacja
PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Zabrze, Świętochłowice,
Katowice, Tychy, Pszczyna, Czechowice-Dz., Kraków, Kalwaria,
Wadowice, Andrychów, Kęty, Bielsko-Biała.
1. DZIEŃ
ČIČMANY
➤ wieś z oryginalnie malowanymi domami w białe ornamenty,
możliwość zwiedzania
Muzeum Etnograficznego, czas wolny
BOJNICE
➤ zwiedzanie „bajkowego” zamku (12 €).
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.
2. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu.
HAVRANOK
➤ spacer po dawnej celtyckiej wiosce z widokiem na Liptowską
Marę (2 €)
DOLINA DEMIANOWSKA
➤ zwiedzanie jaskini Wolności lub Lodowej (11 €)
SZCZYRBSKIE JEZIORO
➤ spacer wokół jeziora u podnóża Tatr Wysokich (1346 m n.p.m.)
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja,
barek, DVD)
• 3 noclegi ze śniadaniami w hotelach **/***
(pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
• 3 obiadokolacje, napoje do obiadokolacji
płatne we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby
przewlekłe), NNW, bagaż

3. DZIEŃ
Śniadanie
TATRZAŃSKA ŁOMNICA
➤ wyjazd kolejką na Łomnicki Staw (1754 m n.p.m.) (25 €) a
następnie wyjazd na drugi co do wielkości szczyt Tatr Wysokich –
Łomnicę (2634 m n.p.m.) (35 €)
LEWOCZA
➤ kościół Św. Jakuba (3 €), czas wolny.
SPISZ
➤ ruiny potężnej średniowiecznej twierdzy Zamku Spiskiego (9 €).
Powrót do hotelu, obiadokolacja.
4. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu.
STARA LUBOWNIA
➤ zwiedzanie zamku i skansenu (9 €)
BACHLEDKOWA DOLINA
➤ spacer drewnianym chodnikiem (7 €) w Pienińskim Parku
Narodowym z widokiem na Tatry, czas wolny (+12 € kolejka pod
Bachledkową kładkę)
Około godz. 16.00 wyjazd w kierunku Polski, powrót na miejsca
wyjazdów w godzinach wieczornych.

Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we
własnym zakresie. Na wstępy należy
przeznaczyć ok. 125 €

Terminy
Ceny
30.06 - 03.07.2022
1091,00 PLN
28.07 - 31.07.2022
1091,00 PLN
14.08 - 17.08.2022
1091,00 PLN
Dopłata do pok. 1-os. 299 PLN

Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność
zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin
otwarcia zwiedzanych obiektów.
Z uwagi na pobyt w terenie górskim należy zabrać ze sobą buty
górskie oraz ciepłą odzież.

Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko oraz Kraków–Bielsko
przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.

C

WYCIECZKA 6 DNI

Szwajcaria
PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Zabrze, Świętochłowice, Katowice,
Tychy, Pszczyna, Czechowice-Dz., Bielsko-Biała, Kraków, Kalwaria,
Wadowice, Andrychów, Kęty, Skoczów, Cieszyn.
1. DZIEŃ
Zakwaterowanie w hotelu
2.DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
STEIN NAD RENEM
➤ spacer po Starówce
WODOSPAD NA RENIE
➤ spacer nad wodospad (3 CHF)
ZURYCH
➤ „najdroższa” ulica świata
LUCERNA
➤ ratusz, baszty miejskie oraz słynne mosty
Zakwaterowanie w hotelu
3.DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
BERNO
➤ katedra, wieża zegarowa, Dom Alberta Einsteina
BROC
➤ Fabryka Czekolady (12 CHF)
GRUYERES
➤ wizyta w wytwórni serów
Zakwaterowanie w hotelu
4.DZIEŃ
Śniadanie
GENEWA
➤ zegar kwiatowy, pomnik reformacji, Katedra św. Piotra
MONTREUX
➤ zwiedzanie Zamku Chillon (11 CHF)
VEVEY
➤ pomnik Charliego Chaplina, pomnik Sienkiewicza
LOZANNA
➤ wizyta w winnicy, połączona z degustacją win szwajcarskich (10
CHF)
Powrót do hotelu
5. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
LAUTERBRUNNEN
➤ wyjazd kolejką zębatą na Jungfraujoch (3.454 m n.p.m.) (108
CHF)

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 3 noclegi ze śniadaniami w hotelach **/***
(pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
• 1 nocleg ze śniadaniem w pensjonacie (pokoje 2-,
3-os. z łazienkami)
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby przewlekłe),
NNW, bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 144 CHF.
Obiadokolacja w Szwajcarii od 20 CHF.
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 30 PLN.

Terminy
26.07 - 31.07.2022
30.08 - 04.09.2022

Ceny
1929,00 PLN
1929,00 PLN

6. DZIEŃ
Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach przedpołudniowych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od
warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych
obiektów.

Dopłata do pok. 1-os. 799 PLN

Z uwagi na pobyt w górach należy zabrać ze sobą mocne, wygodne
obuwie oraz ciepłą kurtkę.

Informujemy, że na trasie Gliwice – Bielsko oraz Kraków – Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami
transportu. W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 4 DNI

Balaton
PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Zabrze, Świętochłowice,
Katowice, Tychy, Pszczyna, Czechowice-Dz., Kraków,
Kalwaria, Wadowice, Andrychów, Kęty, Bielsko-Biała,
Skoczów, Cieszyn
1.DZIEŃ
TRENCZYN
➤Zamek Trenczyn ( 6 €), zwiedzanie
BRATYSŁAWA
➤Zamek, Katedra św. Marcina( 2,5 €), Brama Michalska,
Kościół Franciszkanów, rynek, ratusz, czas wolny
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja
2. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
EISENSTADT
➤Stolica Burgenlandu, zamek obronny Esterhazych (13
€) z XVII wieku, zwiedzanie, spacer po starówce
SOPRON
➤Spacer po zabytkowej starówce, gotycko-barokowy
rynek, Wieża Ogniowa, Dom Fabriciusa, ruiny Rzymskiego
Forum
HÉVIZ
➤ Kąpiel w największym naturalnym jeziorze
termalnym Europy (3300 HUF)
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja z lampką
węgierskiego wina
3. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie
BALATON
➤Wzgórza wulkaniczne, winnice, Półwysep Tihany,
Opactwo Benedyktynów (1800 HUF), Promenada Pisky,
Wzgórze Echa
➤Przepłynięcie na drugi brzeg największego jeziora
Węgier (1500 HUF), zwiedzanie, czas wolny na kąpiel i
wypoczynek na plaży
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja
4.DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie
SZEKESFEHERVAR
➤ Barokowe śródmieście, ruiny Katedry św. Stefana (
100 HUF)
KOMAROM
➤Fort Monostor (1600 HUF), zwiedzanie największej i
najlepiej zachowanej XIX--wiecznej twierdzy w centralnej
Europie
Przekroczenie granicy węgiersko-słowackiej, powrót na
miejsca wyjazdów w godzinach wieczornych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność
zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i
godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 3 noclegi ze śniadaniami w hotelach **/***
(pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
• 3 obiadokolacje (jedna z lampką wina) w hotelach,
napoje do obiadokolacji płatne we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby przewlekłe),
NNW, bagaż
*podczas 1 noclegu możliwość zakwaterowania tylko
w pokojach 1- i 2-os.
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok.22 € + ok. 8300
HUF.
Dopłata za zestaw słuchawkowy Tour Guide 25 PLN.

Terminy
Ceny
25.08 - 28.08.2022
1159,00 PLN
Dopłata do pok. 1-os. 349 PLN

Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko, Kraków–Bielsko oraz Rybnik - Cieszyn przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej lub w Cieszynie istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 4 DNI

Budapeszt Eger
PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Zabrze, Świętochłowice,
Katowice, Tychy, Pszczyna, Czechowice-Dz., Kraków,
Kalwaria, Wadowice, Andrychów, Kęty, Rybnik, Wodzisław
Śl., Jastrzębie Zdrój, Skoczów, Bielsko-Biała, Żywiec
1.DZIEŃ
BAŃSKA BYSTRZYCA
➤spacer po rynku, czas wolny
SAHY
➤obiad w restauracji
BUDAPESZT
➤Plac Bohaterów, Park Varosliget, Zamek Vajdahunyad,
replika świątyni z Jak, Pomnik Anonima
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg
2.DZIEŃ
Śniadanie
BUDAPESZT
➤ wyjazd na wzgórze zamkowe, Baszta Rybacka,
neogotycki Kościół Macieja ( 2000 HUF), Zamek Królewski,
czas wolny
➤przejazd na drugi brzeg Dunaju, spacer po Peszcie,
m.in.: neorenesansowa Bazylika św.Stefana ( 1200 HUF),
Plac Vorosmaty, największy deptak w Budapeszcie – Vaci
Ucta, czas wolny
➤ rejs statkeim po Dunaju ( 9 €),
regionalna obiadokolacja z lampką wina w restauracji
➤wyjazd na Wzgórze Gellerta – panorama Budapesztu
Powrót do hotelu
3.DZIEŃ
Śniadanie
MISZKOLC TAPOLCA
➤kąpiel w basenach termalnych w grotach (3100 HUF)
EGER
➤spacer po zabytkowej części miasta, bazylika, minater,
Kościół Minorytów
➤wizyta w Dolinie Pięknej Pani, obiadokolacja przy
muzyce węgierskiej połączona z degustacją wina
Powrót do hotelu
4. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
BUDAPESZT
➤zwiedzanie PARLAMENTU (3200HUF), objazd Wyspy
Małgorzaty (1500 HUF), ruiny Klasztoru Dominikanek, Ogórd
Japoński
Wyjazd w kierunku Polski ok. godz. 12.00, powrót na
miejsca wyjazdów w godzinach wieczornych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności
od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia
zwiedzanych obiektów.

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 3 noclegi ze śniadaniami (bufet) w hotelu **/***
w Budapeszcie (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
• 1 obiad na Słowacji oraz 1 obiadokolacja z lampką
wina w restauracji w Budapeszcie, napoje do
posiłków płatne we własnym zakresie
• 1 obiadokolacja z degustacją wina, przy muzyce
węgierskiej w restauracji w Egerze, napoje do
obiadokolacji płatne we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby
przewlekłe),NNW, bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 11 000 HUF + 9 €.
Warto mieć przy sobie drobne euro na toaletę,
kawę czy obiad na Słowacji.
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 25 PLN.

Terminy
04.08 - 07.08.2022

Ceny
1099,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 330 PLN

Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko, Kraków–Bielsko oraz Rybnik - Bielsku przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 4 DNI

Budapeszt Szentendre
PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Zabrze, Świętochłowice,
Katowice, Tychy, Pszczyna, Czechowice-Dz., Kraków, Kalwaria,
Wadowice, Andrychów, Kęty, Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie
Zdrój, Skoczów, Bielsko-Biała, Żywiec
1.DZIEŃ
ORAWSKI PODZAMOK
➤zwiedzanie średniowieczno-renesansowego zamku (9 €)
BAŃSKA BYSTRZYCA
➤spacer po rynku, czas wolny
BUDAPESZT
Zakwaterowanie w hotelu
2.DZIEŃ
Śniadanie
BUDAPESZT
➤Wyjazd na wzgórze zamkowe, Baszta Rybacka, neogotycki
Kościół Macieja ( 2000 HUF), Zamek Królewski, czas wolny
➤Przejazd na drugi brzeg Dunaju, spacer po Peszcie,
neorenesansowa Bazylika św.Stefana (1200 HUF), Plac Vorosmaty,
największy deptak w Budapeszcie – Vaci Ucta, czas wolny
➤Rejs statkiem po Dunaju ( 9€), regionalna obiadokolacja z
lampką wina w restauracji
➤Wyjazd na Wzgórze Gellerta – panorama Budapesztu
Powrót do hotelu
3. DZIEŃ
Śniadanie
BUDAPESZT
➤zwiedzanie Tropiklanego Oceanarium (3000 HUF) –
największe morskie akwarium w Środkowej Europie, czas wolny
ESZTERGOMU
➤wiedzanie bazyliki (250 HUF)
WYSZEHRADU
➤zwiedzanie twierdzy z piękną panoramą Zakola Dunaju
(1700 HUF)
SZENTENDRE
➤malownicze miasteczko położone na zboczach
naddunajskich wzgórz, spacer po centrum, zwiedzanie Muzeum
Marcepanu (800 HUF)
➤obiadokolacja z lampką wina w restauracji przy muzyce
węgierskiej
Powrót do hotelu
4. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
BUDAPESZT
➤zwiedzanie Parlamentu (3200 HUF), objazd Wyspy Małgorzaty
(1500 HUF), ruiny Klasztoru Dominikanek, Ogród Japoński
Wyjazd w kierunku Polski ok. godz. 12.00, powrót na miejsca
wyjazdów w godzinach wieczornych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od
warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych
obiektów.

Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko, Kraków–Bielsko
oraz Rybnik - Bielsko przejazd może być realizowany innymi
środkami transportu.
W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 3 noclegi ze śniadaniami (bufet) w hotelu **/***
w Budapeszcie (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
• 1 obiad na Słowacji, napoje do obiadu płatne we
własnym zakresie
• 1 obiadokolacja z lampką wina w restauracji w
Budapeszcie, napoje do obiadokolacji płatne we
własnym zakresie
• 1 obiadokolacja z lampką wina w restauracji przy
muzyce węgierskiej w Szentendre, napoje do
obiadokolacji płatne we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby przewlekłe),
NNW, bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 13 650 HUF + 18 €
Warto mieć przy sobie drobne euro na toaletę,
kawę czy obiad na Słowacji.
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 25 PLN.

Terminy
30.04 - 03.05.2022
16.06 - 19.06.2022
07.07 - 10.07.2022
12.08 - 15.08.2022
01.09 - 04.09.2022
22.09 - 25.09.2022
06.10 - 09.10.2022

Ceny
1159,00 PLN
1099,00 PLN
1099,00 PLN
1099,00 PLN
1099,00 PLN
1099,00 PLN
1099,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 299 PLN

WYCIECZKA 3 DNI

Budapeszt

PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Zabrze, Świętochłowice, Katowice, Tychy,
Pszczyna, Czechowice-Dz., Kraków, Kalwaria, Wadowice, Andrychów, Kęty,
Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie Zdrój, Skoczów, Bielsko-Biała, Żywiec
1.DZIEŃ
BAŃSKIA BYSTRZYCA
➤spacer po rynku, czas wolny
SAHY
➤obiad w restauracji
BUDAPESZT
➤Plac Bohaterów, Park Varosliget, Zamek Vajdahunyad, replika świątyni
z Jak, Pomnik Anonima
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg
2.DZIEŃ
Śniadanie
BUDAPESZT
➤Wzgórze zamkowe, Baszta Rybacka, Kościół Macieja (2000HUF),
Zamek Królewski
➤Bazylika św. Stefana ( 1200 HUF), Plac Vorosmarty, Corso
Naddunajskie, rejs statkiem po Dunaju ( 9 €), Kościół Skalny (600 HUF), Vaci
Uta spacer lub termy Rudas (6900 HUF)
➤regionalna obiadokolacja z lampką wina w restauracji
➤Wyjazd na Wzgórze Gellerta – panorama Budapesztu
Powrót do hotelu
3. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
➤zwiedzanie Parlamentu (3200 HUF)
➤objazd Wysypy Małgorzaty (1500 HUF), ruiny Klasztoru Dominikanek,
Ogród Japoński
Wyjazd w kierunku Polski ok. godz. 12.00, powrót na miejsca wyjazdów
w godzinach wieczornych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w
zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych
obiektów.

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek, DVD)
• 2 noclegi ze śniadaniami (bufet) w hotelu **/*** w
Budapeszcie (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
• 1 obiad na Słowacji, napoje do obiadu płatne we
własnym zakresie
• 1 obiadokolacja z lampką wina w restauracji w
Budapeszcie, napoje do obiadokolacji płatne we własnym
zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miasta z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby przewlekłe),NNW,
bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne. Na
wstępy należy przeznaczyć ok. 15 400 HUF + 9 € . Warto
mieć przy sobie drobne € na toaletę, kawę czy obiad na
Słowacji.
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 20 PLN.

Terminy
27.05 - 29.05.2022
24.06 - 26.06.2022
19.08 - 21.08.2022
09.09 - 11.09.2022
30.09 - 02.10.2022
11.11 - 13.11.2022

Ceny
799,00 PLN
799,00 PLN
799,00 PLN
799,00 PLN
799,00 PLN
799,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 199 PLN
Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko, Kraków–Bielsko oraz Rybnik - Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 8 DNI

Włochy Francja Szwajcaria

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja,
barek, DVD)
• 6 noclegów ze śniadaniami w hotelach
**/*** (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
• 5 obiadokolacji w hotelach, napoje do
obiadokolacji płatne we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby
przewlekłe), NNW, bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we
własnym zakresie. Podane w programie ceny są
orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok.197 €.

Terminy
11.06 - 18.06.2022
02.07 - 09.07.2022
16.07 - 23.07.2022
30.07 - 06.08.2022
13.08 - 20.08.2022
03.09 - 10.09.2022

Ceny
2299,00 PLN
2299,00 PLN
2299,00 PLN
2299,00 PLN
2299,00 PLN
2299,00 PLN

Alpy Zachodnie

PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Zabrze, Świętochłowice, Katowice,
Tychy, Pszczyna, Czechowice Dz., Kraków, Kalwaria, Wadowice,
Andrychów, Kęty, Bielsko-Biała, Skoczów, Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie
Zdrój, Cieszyn.
1. DZIEŃ
➤ przejazd tranzytem przez Czechy, Austrię i Niemcy do Włoch
Zakwaterowanie w hotelu
2. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
TIRANO – ST. MORITZ
➤ przejazd przez Trentino oraz Alpy Adamello do miasta Tirano
➤ przejazd pociągiem Kolei Retyckich trasą Bernina Express (26 €), obok
lodowców i najwyższego szczytu Alp Retyckich, Piz Bernina (4049 m
n.p.m.) do najstarszego kurortu Szwajcarii St. Moritz
➤ zwiedzanie miasta St. Moritz (1775 m n.p.m.) w tym centrum Dorf,
spacer promenadą wzdłuż jeziora. Powrót do Włoch, w kierunku
Chiavenny
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja
Dopłata do pok. 1-os. 699 PLN
3. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
LUGANO
➤ przejazd obok Jeziora Como do szwajcarskiego kantonu Ticino. Wyjazd
kolejką szynową na szczyt San Salvatore (24 €) skąd rozpościera się
panorama na miasto, Jezioro Lugano oraz Alpy. Powrót do centrum
miasta, wyjazd kolejką (2 €), zwiedzanie m.in.: Katedra św. Wawrzyńca,
starówka, promenada nad jeziorem, Park Botaniczny Ciani
DOLINA VERZASCA
➤ zwiedzanie miasteczka na „końcu świata” Sonogno, spacer pod
wodospad, na Most Skoków oraz na Tamę Jamesa Bonda
Wyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja

Dopłata do pok. 1-os. 699 PLN
Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko oraz Kraków–Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 8 DNI

Włochy Francja Szwajcaria

Alpy Zachodnie

4. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
WYSPY ISOLA BELLA i ISOLA PESCATORI
➤ przejazd wzdłuż Jeziora Maggiore do miasta Stresa, rejs motorówkami (9 €) na wyspy:.
Zwiedzanie barokowego Pałacu Boromeuszy (16 €) z „muszlowymi grotami” oraz „wiszącymi
ogrodami Babilonu”, czas wolny na Isola Pescatori
MATTERHORN
➤ przejazd w kierunku doliny Aosta pod najsłynniejszy szczyt Alp, Matterhorn (4478 m n.p.m.)
– piesza wycieczka pod zbocze góry
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja
5. DZIEŃ
Śniadanie
GRAN PARADISO

➤ przejazd do najstarszego i największego Parku Narodowego Włoch. Dojazd do miejscowości
Lillaz, przejście wzdłuż 3-stopniowych wodospadów. Po powrocie przejazd do miasta Cogne, czas
wolny. Przejście w kierunku najwyższego szczytu Alp Graickich, Gran Paradiso (4061 m n.p.m.)
AOSTA
➤ przejazd do miasta i zwiedzanie m.in.: Łuk Cesarza Augusta (I w p.n.e.), Brama Pretorian,
Kolegiata San Pietro, czas wolny
Przejazd do hotelu, obiadokolacja
6. DZIEŃ
Śniadanie
CHAMONIX
➤ przejazd tunelem Mont Blanc do stolicy Alp Francuskich, Chamonix zwiedzanie kurortu, czas
wolny. Wyjazd kolejką linową (79 €)* na szczyt Aiguille du Midi (3842 m n.p.m.) panorama 360°.
Wyjazd windą na taras z widokiem na masyw Mont Blanc (4810 m n.p.m.) oraz do szklanej
kabiny. Przejazd kolejką panoramiczną nad Białą Doliną i lodowcem Mer de Glas na szczyt
Hellbronner (3462 m n.p.m). Przejazd najnowocześniejszą kolejką świata Sky Way (40 €) do
włoskiego kurortu Courmayeur, czas wolny
Powrót do hotelu, obiadokolacja
7. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd w godzinach dopołudniowych
SIRMIONE
➤ przejazd nad jezioro Garda, spacer po miasteczku i czas wolny
Wyjazd w kierunku Polski
8. DZIEŃ
➤ przejazd przez Austrię i Czechy. Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach
przedpołudniowych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych i
godzin otwarcia zwiedzanych obiektów. Z uwagi na pobyt w górach należy zabrać ze sobą buty
górskie oraz ciepłą odzież. Zalecane są również kijki turystyczne.
* w przypadku nieczynnej kolejki Organizator zaproponuje wyjazd podobnie atrakcyjny.

WYCIECZKA 7 DNI

Dolomity centralne

PROGRAM WYCIECZKI

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja,
barek, DVD)
• 5 noclegów ze śniadaniami w hotelu ***
(pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
• 4 obiadokolacje, napoje do obiadokolacji płatne
we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby
przewlekłe), NNW, bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we
własnym zakresie. Podane w programie ceny są
orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 55 €

Terminy
25.07 - 31.07.2022
22.08 - 28.08.2022

Ceny
2499,00 PLN
2499,00 PLN

Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Zabrze, Świętochłowice, Katowice,
Tychy, Pszczyna, Czechowice-Dz., Kraków, Kalwaria, Wadowice,
Andrychów, Kęty, Bielsko-Biała, Skoczów, Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie
Zdrój, Cieszyn.
1. DZIEŃ
➤ przejazd tranzytem przez Czechy i Austrię do Włoch
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg
2. DZIEŃ
Śniadanie
do pok. 1-os.
699Munkela
PLN w
➤ wyjazd do VAL DI FUNES Dopłata
na trasą turystyczną
im. Adolfa
MASYWIE ODLE, przejście
➤ powrót obok kościółka SANTA MADDALENA
Powrót do hotelu, obiadokolacja
Czas przejścia w tym dniu - około 4 godz., przewyższenie ok.: ↑ 300 ↓
300
3. DZIEŃ
Śniadanie
➤ wyjazd do VAL DI FASSA i miasteczka VIGO DI FASSA
➤ wyjazd kolejką linową (20€ ↑↓) do Ciampedie, wyjście od schroniska
na
trasę w kierunku najwyższego szczytu masywu ROSENGARDEN,
VAJOLET (2813 m n.p.m.), powrót tą samą trasą
➤ w drodze powrotnej przejazd obok masywu LATEMAR, spacer nad
JEZIOREM CAREZZA
Powrót do hotelu, obiadokolacja
Czas przejścia w tym dniu - około 5 godz., przewyższenie ok.: ↑ 400 ↓
400

Dopłata do pok. 1-os. 849 PLN

Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko oraz Kraków–Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 7 DNI

Dolomity centralne

4. DZIEŃ
Śniadanie
➤ przejazd w kierunku PASSO FALZAREGO wyjazd kolejką linową (15€ ↑↓)
pod szczyt LAGAZUOI (2835 m n.p.m.), wyjście na szczyt
➤ powrót na Passo Falzarego a następnie trasami turystycznymi przejście
na szczyt CINQUE TORRI (2361 m n.p.m.), odpoczynek w schronisku,
zejście na PASSO GIAU (2236 m n.p.m.)
Powrót do hotelu, obiadokolacja
Czas przejścia w tym dniu - około 5 godz., przewyższenie ok.: ↑ 200 ↓ 300
5. DZIEŃ
Śniadanie
➤ wyjazd w kierunku najmniejszej grupy górskiej w DOLOMITACH SASSOLUNGO
➤ z Passo Sella kolejką gondolową (20€ ↑) do Forcella del Sassolungo
i schroniska Toni Demetz
➤ przejście trasą wokół najwyższych szczytów
Powrót do hotelu, obiadokolacja
Czas przejścia w tym dniu - około 5 godz., przewyższenie ok.: ↑ 300, ↓ 400
6. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
➤ przejazd w kierunku Bolzano oraz KURORTU MERANO,
zwiedzanie miasta, czas wolny
➤ wyjazd w kierunku zamku TIROL i miasteczka VIPITENO
Powrót do Polski przez Austrię i Czechy
7. DZIEŃ
➤ przyjazd na miejsca wyjazdów w godzinach porannych.

Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych i
godzin otwarcia zwiedzanych obiektów. Z uwagi na pobyt w górach należy zabrać ze sobą buty
górskie oraz ciepłą odzież. Zalecane są również kijki turystyczne.
* w przypadku nieczynnej kolejki Organizator zaproponuje wyjazd podobnie atrakcyjny.

Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko oraz Kraków–Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 7 DNI

Dolomity

PROGRAM WYCIECZKI
Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja,
barek, DVD)
• 5 noclegów ze śniadaniami w hotelu ***
(pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
• 4 obiadokolacje, napoje do obiadokolacji płatne
we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby
przewlekłe), NNW, bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we
własnym zakresie. Podane w programie ceny są
orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 85 €

Terminy
09.07 - 15.07.2022
17.07 - 23.07.2022

Ceny
2399,00 PLN
2299,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 849 PLN

Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Zabrze, Świętochłowice, Katowice,
Tychy, Pszczyna, Czechowice-Dz., Kraków, Kalwaria, Wadowice,
Andrychów, Kęty, Bielsko-Biała, Skoczów, Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie
Zdrój, Cieszyn.
1. DZIEŃ
➤ przejazd tranzytem przez Czechy, Austrię i Niemcy do Włoch
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg
2. DZIEŃ
Śniadanie
PADON
➤ przejście trasą turystyczną z PASSO PORDOI (2239 m n.p.m.) obok
schronisk Sas Becé i Viel dal Pan do LAGO DI FEDAIA
Masyw MARMOLADA (3346 m n.p.m.)
➤ przejazd do Malga Ciapela, wyjazd kolejką linową (28 € ↑↓) i
zwiedzanie Muzeum I Wojny Światowej oraz spacer po lodowcu
Powrót do hotelu, obiadokolacja
Czas przejścia w tym dniu - około 4 godz., przewyższenie ok.: ↑ 250, ↓
Dopłata do pok. 1-os. 699 PLN
250
3. DZIEŃ
Śniadanie
Park Krajobrazowy PUEZ – ODLE
➤ przejazd przez VAL GARDENA
➤ z miasta ORTISEI wyjazd kolejką linową (36 € ↑↓) pod szczyt SECEDA
(2519 m n.p.m.)
➤ piesze wędrowanie po najpiękniejszych miejscach parku z
odpoczynkiem w schroniskach
➤ powrót kolejką, zwiedzanie miasta i czas wolny
Powrót do hotelu, obiadokolacja
Czas przejścia w tym dniu: około 4 godz., przewyższenie ok.: ↑ 100, ↓
150

Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko oraz Kraków–Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 7 DNI

Dolomity

4. DZIEŃ
Śniadanie
TRE CIME DI LAVAREDO (3003 m n.p.m.)
➤ z parkingu obok schroniska Auronzo przejście drogą do schroniska Lavaredo i dalej do
schroniska Locatelli, czas wolny. Powrót tą samą trasą lub przejście dookoła trzech szczytów na
parking
LAGO DI BRAIS
➤ spacer dookoła jeziora (czas przejścia 1,5 godziny) lub wynajęcie łódki
Powrót do hotelu, obiadokolacja
Czas przejścia w tym dniu: około 5 godz., przewyższenie ok.: ↑ 350, ↓ 200
5. DZIEŃ
Śniadanie
Grupa górska SELLA
➤ wyjazd kolejką linową (21€ ↑↓) z PASSO PORDOI na SASS PORDOI (2952 m n.p.m.), krótki
spacer do schroniska FORCELLA
➤ przejście w kierunku szczytu PIZ BOÈ (3152 m n.p.m.), powrót tą samą trasą do kolejki
linowej, zjazd na przełęcz, a następnie odpoczynek w kurorcie Arabba
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Czas przejścia w tym dniu: około 4 godz., przewyższenie ok.: ↑ 400, ↓ 200
6. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
CORTINA D’AMPEZZO
➤ wyjazd w kierunku PASSO FALZAREGO do stolicy DOLOMITÓW Cortiny D’Ampezzo. Spacer
po mieście i czas wolny
SAN CANDIDO
➤ zwiedzanie najstarszej w Alpach Kolegiaty Romańskiej, czas wolny
Powrót do Polski przez Austrię i Czechy.
7. DZIEŃ
➤ przyjazd na miejsca wyjazdów w godzinach porannych

Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych i
godzin otwarcia zwiedzanych obiektów. Z uwagi na pobyt w górach należy zabrać ze sobą buty
górskie oraz ciepłą odzież. Zalecane są również kijki turystyczne.
* w przypadku nieczynnej kolejki Organizator zaproponuje wyjazd podobnie atrakcyjny.

Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko oraz Kraków–Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 8 DNI

Toskania

PROGRAM WYCIECZKI
Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek,
DVD)
• 6 noclegów ze śniadaniami w hotelach
**/*** (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
• 5 obiadokolacji w hotelach, napoje do
obiadokolacji płatne we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby
przewlekłe), NNW, bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są
orientacyjne.
a wstępy należy przeznaczyć ok. 74 € + 15 €
przejazdy + 17 € degustacja wina + 3 € tramwaj we
Florencji + 29 € miejscowi przewodnicy.
Dopłata za zestaw słuchawkowy tour guide 40 PLN

Terminy
30.04 - 07.05.2022
13.08 - 20.08.2022
03.09 - 10.09.2022

Ceny
2299,00 PLN
2379,00 PLN
2379,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 749 PLN

Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Zabrze, Świętochłowice, Katowice,
Tychy, Pszczyna, Czechowice-Dz., Kraków, Kalwaria, Wadowice,
Andrychów, Kęty, Bielsko-Biała, Skoczów, Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie
Zdrój, Cieszyn.
1. DZIEŃ
➤ przejazd tranzytem przez Czechy i Austrię
Zakwaterowanie w hotelu
2. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
WERONA
➤ zwiedzanie m.in.: Bazylika San Zeno (3 €), Most Scaligieri, Stare
Miasto, Dom Julii, Arena
JEZIORO GARDA
➤ przejazd nad jezioro, spacer po miasteczku Malcesine, rejs statkiem (9
€) do Limone, zwiedzanie, czas wolny i powrót do Malcesine
Dopłata do pok. 1-os. 699 PLN
Przejazd do hotelu, obiadokolacja
3. DZIEŃ
Śniadanie wykwaterowanie z hotelu
BERGAMO
➤ przejazd kolejką (2 €) do Bergamo Alta, zwiedzanie zabytków przy
placach Vecchia i Duomo m.in.: Katedra z Kaplicą Jana XXIII, Bazylika Santa
Maria Maggiore z kaplicą Colleoni, czas wolny
MEDIOLAN
➤ zwiedzanie m.in.: Zamek Sforzesco, Katedra Mediolańska (5 €),
największy kościół gotycki na świecie wraz z wejściem na dach (10 €),
Galeria Vittorio Emanuele
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja
4. DZIEŃ
Śniadanie wykwaterowanie z hotelu
CINQUE TERRE
➤ wyjazd w kierunku Parku Narodowego Cinque Terre, przejazd
pociągiem (13 €), do miasteczek położonych nad Morzem Liguryjskim
➤ spacer po starówkach, z możliwością kąpieli w morzu
DEGUSTACJA WINA
➤ przejazd na degustację wina (17 €)
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja

Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko oraz Kraków–Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 8 DNI

Toskania

5. DZIEN
Śniadanie
PIZA
➤ zwiedzanie Placu Cudów: Katedra i Baptysterium lub Cmentarz (7 €) oraz Krzywa Wieża, czas
wolny
LUKKA
➤ zwiedzanie m.in.: Katedra Św. Marcina (3 €) oraz Mury Obronne, Piazza Amfiteatro, czas
wolny
Powrót do hotelu, obiadokolacja
6. DZIEŃ
Śniadanie wykwaterowanie z hotelu
SIENA
➤ zwiedzanie m.in.: Kościół św. Dominika, Dom św. Katarzyny, Plac Campo, Via Citta, Katedra
Sieneńska (6 €).
SAN GIMIGNANO
➤ miasto z 14 kamiennymi wieżami, zwiedzanie m.in.: Plac Cisterna, Plac Duomo wraz z
Kolegiatą NMP (4 €), spacer po mieście oraz degustacja najlepszych włoskich lodów
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja
7. DZIEŃ
Śniadanie wykwaterowanie z hotelu
FLORENCJA
➤ przejazd tramwajem do centrum Florencji (3 €)
➤ zwiedzanie m.in.: Katedra Santa Maria Del Fiore, Baptysterium, zabytki przy Placu Signora,
Most Złotników, wejście do Galerii Uffizi (27 €), czas wolny
Wyjazd w kierunku Polski w godzinach wieczornych
8. DZIEŃ
➤ przejazd przez Austrię i Czechy, przyjazd na miejsca wyjazdów w godzinach
przedpołudniowych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków
atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.
Warto zabrać strój kąpielowy.

Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko oraz Kraków–Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 10 DNI

San Marino Rzym Watykan Capri

Świadczenia
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek, DVD)
• 7 noclegów ze śniadaniami w hotelach **/*** (pokoje
2-, 3-os. z łazienkami),
• 7 obiadokolacji w hotelach, napoje do obiadokolacji
płatne we własnym zakresie
• opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby przewlekłe),NNW,
bagaż
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym
zakresie. Podane w programie ceny są orientacyjne.
Na wstępy należy przeznaczyć ok. 161 € + 7,50 € metro w
Rzymie + 20 € transport na wyspie Capri+ 3 € tramwaj we
Florencji + 5 € wjazd do Wenecji (od 01.07.2020 r.)+ 3 €
zestaw słuchawkowy Tour Guide w Watykanie + ok. 55 €
miejscowi przewodnicy
Dopłata za zestaw słuchawkowy Tour Guide 45 PLN
15 € - opcjonalnie posiłek na wyspie Caprii ( menu
turystyczne )
Nie ma zniżek dla emerytów

Terminy
29.04 - 08.05.2022
10.06 - 19.06.2022
01.07 - 10.07.2022
19.08 - 28.08.2022
02.09 - 11.09.2022
16.09 -25.09.2022

Ceny
2199,00 PLN
2199,00 PLN
2199,00 PLN
2199,00 PLN
2199,00 PLN
2199,00 PLN

Dopłata do pok. 1-os. 699 PLN

Włochy

PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazdy z miejscowości: Gliwice, Zabrze, Bytom, Kraków, Katowice, Tychy,
Pszczyna, Czechowice-Dz., Wadowice, Andrychów, Kęty, Bielsko–Biała,
Skoczów, Cieszyn
1.DZIEŃ
Przejazd przez Czechy i Austrię
2. DZIEŃ
Przyjazd do Włoch
SAN MARINO
➤Zabytkowe miasto położone na zboczach Monte Titano
Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Rimini/ Cervi, obiadokolacja
3. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
ASYŻ
➤Bazylika św. Franciszka, kościół św. Klary
Przejazd do hotelu w okolicy Castellammare di Stabia/Neapol,
Dopłata do pok. 1-os. 699 PLN
zakwaterowanie, obiadokolacja
4. DZIEŃ
Śniadanie
CAPRI
➤Rejs promem na wyspę Capri (35-42 €), widokowa wycieczka statkiem
wokół wyspy (20 €)
➤Zwiedzanie miasta ANACAPRI, dla chętnych wyjazd kolejką na
najwyższy punkt wyspy, górę Monte Solaro (12 €)
➤Villa San Michele ( 10 €), spacer do posiadłości szwedzkiego pisarza
Axela Munthe, zwiedzanie miasta CAPRI
➤rejs powrotny promem
Obiadokolacja w hotelu
5. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
POMPEJE
➤Zwiedzanie ruin starożytnego miasta (16 €) zniszczonego przez
wybuch Wezuwiusza
MONTE CASSINO
➤Opactwo Benedyktynów, cmentarz żołnierzy polskich
Przejazd do hotelu w okolicy Rzymu, zakwaterowanie, obiadokolacja

Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko oraz Kraków–Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.

WYCIECZKA 10 DNI

San Marino Rzym Watykan Capri

Włochy

6. DZIEŃ
Śniadanie
WATYKAN
➤Audiencja generalna u Ojca Świętego (uzależniona od pobytu Papieża w Watykanie)
➤ Muzea Watykańskie wraz z kaplicą Sykstyńską ( 32€),Bazylika św.Piotra, Zamek św.Anioła
Obiadokolacja w hotelu
7. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
RZYM BAROKOWY I ANTYCZNY
➤Koloseum, amfiteatr w którym urządzano igrzyska, walki gladiatorów i dzikich zwierząt
➤ Kapitol, symbol państwa starożytnych Rzymian, zbudowany przez Michała Anioła
➤Fora cesarskie, plac Wenecki, fontanna Di Trevi, Kwirynał,Schody Hiszpańskie, Panteon,
Piazza del Popolo
Przejazd do hotelu w okolicy Florencji, zakwaterowanie, obiadokolacja
8. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
FLORENCJA
➤Zwiedzanie stolicy Toskanii, katedra Santa Maria Del Flore, Kampanila Giotta,
baptysterium, kościół św. Krzyża (6 €), plac Signoria z ratuszem, most Złotników na rzece Arno,
czas wolny
Zakwaterowanie w hotelu w okolicy Rimini, obiadokolacja
9. DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu
WENECJA
➤Rejs łodzią (18 €) do centrum Wenecji, zwiedzanie bazyliki św. Marka ( 5 €), most Rialto,
czas wolny
Wieczorem wyjazd w kierunku granicy austriackiej, nocny przejazd przez Austrię
10. DZIEŃ
Przejazd przez Czechy, powrót do Polski na miejsca wyjazdów w godzinach
przedpołudniowych
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków
atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.

Informujemy, że na trasie Gliwice–Bielsko oraz Kraków–Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.

