VERVINCI TRAVEL
KAŻDA PODRÓŻ JEST WAŻNA

®

NA CAŁYM ŚWIECIE
NA WYSOKIM STANDARDZIE
NA WASZE ŻYCZENIE

Spis treści - kliknij w wybraną ofertę, by przejść do właściwej strony.
Wycieczka Kaszuby – Trójmiasto – Malbork - 4 dni

s. 3

Wycieczka na Mazury - 5 dni

s. 4

Wycieczka Lublin – Zamość – Roztocze - 4 dni

s. 5

Wycieczka po Ziemi Świętokrzyskiej - 5 dni

s. 6

Wycieczka Podkarpacie - Bieszczady - 5 dni

s. 7

Wycieczka Kraków – Zakopane – Pieniny - 6 dni

s. 8

Wycieczka na Słowację - 4 dni

s. 9

Wycieczka Morawy – Wiedeń - 5 dni

s. 10

Wycieczka Praga – Szwajcaria Saksońska – Drezno - 5 dni

s. 11

Wycieczka Dolny Śląsk – Praga - 6 dni

s. 12

Wycieczka Budapeszt i okolice - 5 dni

s. 13

Wycieczka na Węgry - 6 dni

s. 14

Wycieczka na Bawarię - 6 dni

s. 15

Wycieczka Podlasie – Litwa - 6 dni

s. 16

Wycieczka Kraje Bałtyckie – Helsinki - 7 dni

s. 17

Wycieczka Litwa – Łotwa – Estonia - 8 dni

s. 18

Wycieczka na Ukrainę - 7 dni

s. 19

Wycieczka do Rumunii - 8 dni

s. 20

Wycieczka do Słowenii - 7 dni

s. 21

Wycieczka Słowenia – Chorwacja - 5 dni

s. 22

Wycieczka do Chorwacji - 8 dni

s. 23

Wycieczka Czarnogóra – Albania - 8 dni

s. 24

Wycieczka do Grecji - 6 dni

s. 25

Wycieczka do Grecji - 8 dni

s. 26

Wycieczka do Włoch - 9 dni

s. 27

Wycieczka Włochy – Lazurowe Wybrzeże - 8 dni

s. 28

Wycieczka do Toskanii - 9 dni

s. 29

Wycieczka do Włoch Południowych - 7 dni

s. 30

Wycieczka na Sycylię - 8 dni

s. 31

Wycieczka Paryż – Zamki nad Loarą – Szampania - 7 dni

s. 32

Wycieczka Barcelona – Katalonia - 6 dni

s. 33

Wycieczka do Andaluzji - 8 dni

s. 34

Wycieczka do Portugalii z wypoczynkiem na Algarve - 8 dni

s. 35

Wycieczka do Gruzji - 8 dni

s. 36

Wycieczka do Meksyku - 12 dni

s. 37
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2

4 dni

Wycieczka Kaszuby – Trójmiasto – Malbork
•
•
•
•
•
•
•

Majestatyczny Zamek w Malborku
Wieża widokowa na Wieżycy
Gdańsk – Stare Miasto i Katedra Oliwska
Rejs na Westerplatte
Gdynia – zabytkowe statki przy Skwerze Kościuszki
Sopot – nadmorskie uzdrowisko
Szymbark – Skansen Kaszubski

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
✓ Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 1 obiad
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie NNW do 5000 zł

DZIEŃ 1

SZYMBARK – WIEŻYCA

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru zgodnie z życzeniem opiekuna
wycieczki. Przejazd do miejscowości SZYMBARK, gdzie zapoznamy się z historią,
językiem i kulturą Kaszub. Zwiedzimy bardzo ciekawy skansen: Dom do góry
nogami, Dom sybiraka, najdłuższą deskę świata, pomnik i bunkier Gryfa
Pomorskiego, Dwór Salino, kościółek św. Rafała, największy fortepian, Dom
Kaszuba z Kanady. Czas wolny. Następnie wejdziemy na WIEŻYCĘ – najwyższe
wzniesienie na Pomorzu. Tam z wieży widokowej im. Jana Pawła II roztacza
się wspaniały widok na Wzgórza Szymbarskie i „Kółko Raduńskie” (szereg
połączonych ze sobą jezior). Przejazd do hotelu w okolicy Gdańska lub Gdyni
na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 2

GDAŃSK

Śniadanie i przejazd na zwiedzanie GDAŃSKA. Trasa obejmie najsłynniejsze
zabytki Starego i Głównego Miasta: Plac Solidarności z pomnikiem Poległych
Stoczniowców, Ratusz Starego Miasta, Wielki Młyn, Kanał Raduni, Plac
Dominikański z Halą Targową, Bazylika Mariacka. Następnie spacer na słynną ulicę
Długi Targ, gdzie zobaczymy: Dwór Artusa, Fontannę Neptuna, Zieloną Bramę
którą przejdziemy w kierunku Żurawia – symbolu miasta. Zobaczymy ponadto
Ratusz Głównego Miasta, Dom Uphagena, Złotą Bramę i Bramę Wyżynną. Wizyta
w Europejskim Centrum Solidarności. Rejs na Westerplatte. Powrót do hotelu
na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3

GDAŃSK – GDYNIA – SOPOT

Po śniadaniu przejazd do Oliwy, gdzie zwiedzimy Katedrę Oliwską
i pospacerujemy po Oliwskim Parku. Następnie przejazd do GDYNIA. Przejdziemy
Skwerem Kościuszki, gdzie zobaczymy okręt ORP „Błyskawica” oraz żaglowiec
„Dar Pomorza”. Na koniec przejazd do SOPOTU. Spacer ul. Bohaterów Monte
Cassino (słynny „monciak”), Skwer Kuracyjny, Plac Zdrojowy, Molo. Czas wolny
na relaks nad morzem. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4

MALBORK

Śniadanie i przejazd do MALBORKA. Zwiedzanie Zamku Krzyżackiego - jednego
z największych zachowanych zespołów architektury gotyckiej na świecie, który
wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Pierwotna nazwa
zamku używana przez zakon krzyżacki brzmiała Marienburg, czyli Gród Marii.
Od 1309 do 1457 zamek w Malborku był siedzibą wielkiego mistrza krzyżackiego
a miasto stolicą państwa zakonnego. Wyjazd w drogę powrotną, po drodze obiad
pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:
× Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
× Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
× Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 1 obiad
× Opiekę i informację turystyczną pilota
× Ubezpieczenie NNW do 5000 zł

UWAGI:
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

Powrót do
spisu treści
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Wycieczka na Mazury
•
•
•
•
•
•

Kwatera Hitlera w Wilczym Szańcu
Rejs po Jeziorze Śniardwy
Spływ kajakowy malowniczą Krutynią
Święta Lipka – Perła polskiego baroku
Malownicza Leśniczówka Pranie
Skansen w Olsztynku

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
✓ Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 1 obiad
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie NNW do 5000 zł

DZIEŃ 1

OLSZTYNEK – OLSZTYN

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru zgodnie z życzeniem opiekuna
wycieczki. Przyjazd do OLSZTYNKA, gdzie zwiedzimy położony na skraju miasta
skansen, który jest wiernym odzwierciedleniem typowego pejzażu regionu: laski
przeplatają się z polami, są też oczka wodne i bagna. Placówka zajmuje spory
teren a eksponowane budowle pochodzą z Warmii, Mazur, Powiśla i tzw. Pruskiej
Litwy. Następnie przejazd do OLSZTYNA - zwiedzanie Zamku Kapituły Warmińskiej
i spacer po zabytkowej Starówce. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu
w okolicy Mrągowa.
DZIEŃ 2

ŚWIĘTA LIPKA – WILCZY SZANIEC – RYN

Śniadanie i przejazd do ŚWIĘTEJ LIPKI, która jest nie tylko sławnym
sanktuarium, ale także obiektem zabytkowym niezwykłej wartości, zaliczanym
do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce. Wysłuchamy krótkiego
koncertu na słynnych organach. Następnie przejazd do Gierłoży na poznanie
tajemnic jednego z najsłynniejszych obiektów II Wojny Światowej – kętrzyńskiej
kwatery Hitlera nazwanej „WILCZYM SZAŃCEM”. Przez teren szańca przejdziemy
oznakowaną trasą oglądając bunkry i schrony. Następnie zawitamy do RYNU
na odrestaurowany krzyżacki zamek. Wspaniałe wnętrza, pięknie zachowane
elementy gotyckich portali i sklepień, zbiór oryginalnych elementów uzbrojenia
- to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają tutaj na turystów. Dziś na zamku
funkcjonuje wysokiej klasy hotel. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3

MIKOŁAJKI – REJS PO ŚNIARDWACH – KADZIDŁOWO – GIŻYCKO

Po śniadaniu odwiedzimy żeglarską stolicę Polski, MIKOŁAJKI, gdzie zobaczymy
rynek z Fontanną Króla Sielaw. Z Mikołajek popłyniemy w rejs po „Mazurskim
Morzu”, czyli największym polskim JEZIORZE ŚNIARDWY. Przejazd do Parku
Dzikich Zwierząt w KADZIDŁOWIE. To znakomite miejsce, by uciec od wakacyjnego
zgiełku panującego w Mikołajkach, Giżycku czy Rucianem – Nidzie. Park znajduje
się na terenie Puszczy Piskiej. Na obszarze kilkudziesięciu hektarów podziwiać
można zwierzęta z całego świata. Na koniec przejazd do GIŻYCKA i zwiedzanie
miasta: Twierdza Boyen - doskonale zachowany przykład pruskiej szkoły
fortyfikacyjnej oraz zabytkowa Wieża Ciśnień z panoramą miasta i okolic. Powrót
do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4

SPŁYW KRUTYNIĄ

Po śniadaniu transfer do miejscowości Krutyń, gdzie rozpoczniemy spływ
rzeką KRUTYNIĄ na trasie Krutyń – Ukta. Krutynia uznawana jest za jeden
z najpiękniejszych szlaków kajakowych nizinnej Europy. Charakteryzuje się
niebanalną prostotą oraz wielkim bogactwem naturalnym. Przebiega przez
Puszczę Piską, a od jeziora Mokrego przez Mazurski Park Krajobrazowy. Na trasie
spływu będziemy mijali obszary leśne, wysokie szuwary, pola i pastwiska,
zobaczymy stary młyn w Zielonym Piecku oraz panoramę Wojnowa z pięknym
klasztorem starowierców. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 5

LEŚNICZÓWKA PRANIE – WOJNOWO

Śniadanie, przejazd do położonej w sercu Puszczy Piskiej miejscowości Ruciane
Nida, jednej z najbardziej znanych na Mazurach. Stąd udamy się do położonej
nad Jeziorem Nidzkim LEŚNICZÓWKI PRANIE. Swą sławę, oprócz urokliwego
położenia, zawdzięcza pobytom Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
Zobaczymy tutaj muzeum wybitnego poety. Zatrzymamy się także w WOJNOWIE,
jednej z najbardziej malowniczych miejscowości południowych Mazur, gdzie nad
Jeziorem Duś zobaczymy klasztor starowierców. Po zwiedzaniu wyjazd w drogę
powrotną, po drodze pożegnalny obiad. Wyjazd w drogę powrotną, po drodze
obiad pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika, rejsu,

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom

spływu kajakowego, zestawów audio-guide itp.

w kolejności odwiedzanych miejsc.

× napojów do obiadokolacji
× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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Wycieczka Lublin – Zamość – Roztocze
•
•
•
•
•
•

Zespół pałacowo - parkowy w Kozłówce
Zamość – „Padwa Północy”
Zabytkowy Lublin
Chełm – podziemia kredowe
Malownicze Roztocze – kraina zielonych pagórków
Krasnobród – Perła Roztocza

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
✓ Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 1 obiad
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie NNW do 5000 zł

DZIEŃ 1

KOZŁÓWKA – NAŁĘCZÓW

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru zgodnie z życzeniem opiekuna
wycieczki. Przejazd do KOZŁÓWKI, gdzie zobaczymy wspaniały zespół
pałacowo-parkowy należący niegdyś do rodziny Zamoyskich: pałac, teatralnia,
kaplica, oficyny północna i południowa, pawilon południowy z powozownią.
Otaczający pałac ogród urzeka swoim wyglądem i kolorystyką. Następnie
przejazd do NAŁĘCZOWA na zwiedzanie i spacer po parku zdrojowym. Przejazd
na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy Lublina.
DZIEŃ 2

LUBLIN – CHEŁM

Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie LUBLINA. Zobaczymy: Stare Miasto
z imponującą Bramą Krakowską, ratusz miejski oraz kościół i klasztor Dominikanów,
zamek lubelski - jeden z najcenniejszych zabytków miasta wraz z kaplicą Trójcy
Świętej z XIV wieku, wnętrze której pokryte jest unikatowymi malowidłami
bizantyjsko-ruskimi, Archikatedrę zwaną „perłą baroku Lubelszczyzny”. Przejazd
do CHEŁMA, gdzie zwiedzimy Górę Katedralną z Bazyliką NMP, cerkiew św. Jana
Teologa oraz jedyne w Polsce Podziemia kredowe. Przejazd na obiadokolację
i nocleg do hotelu w okolicy Zamościa.
DZIEŃ 3

ZAMOŚĆ

Śniadanie i przejazd na całodzienne zwiedzanie ZAMOŚCIA, określanego mianem
„Perły Renesansu” czy też „Padwy Północy”, słynnego z unikatowej XVI-wiecznej
zabudowy urbanistycznej rodem z Włoch. Najpiękniejszy w tej części Europy
Rynek Wielki, kamienice kupców ormiańskich, liczne świątynie i pozostałości
fortyfikacji zachwycają od lat. Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta:
kamienice bogatego kupca ormiańskiego, XVII-wieczna makieta miasta,
spacer po Rynku Wielkim, Rynek Wodny - fontanna, Katedra Zamojska, Brama
Szczebrzeska, pomnik Jana Zamoyskiego, Stara i Nowa Brama Lubelska, Rynek
Solny, synagoga, kościół franciszkanów, Stara i Nowa Brama Lwowska. Czas
wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 4

ROZTOCZE – ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Śniadanie, po którym przejazd na wycieczkę po ROZTOCZU, malowniczej krainie
zielonych pagórków. Odwiedzimy Zwierzyniec – Muzeum ROZTOCZAŃSKIEGO
PARKU NARODOWEGO, kościółek na wodzie św. Jana Nepomucena, stawy Echo,
odbędziemy spacer na Górę Buków. Następnie Krasnobród - kapliczka na wodzie,
barokowy zespół klasztorny, kamieniołom z wieżą widokową – odsłonięta ściana
o wysokości 30 m na nieczynnym wyrobisku, gdzie można znaleźć skamieniałości
flory i fauny. Na koniec spacer jednym z najpiękniejszych szlaków – Szlakiem
Szumów, prowadzącym przez rezerwat Nad Tanwią. Szlak wiedzie leśną ścieżką
wzdłuż wijącej się Tanwi, na której powstało kilkadziesiąt niewysokich kaskad
tworzących niezwykle malowniczy widok. Wyjazd w drogę powrotną, po drodze
obiad pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:
× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika,
zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji
× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

UWAGI:
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

Powrót do
spisu treści
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Wycieczka po Ziemi Świętokrzyskiej
•
•
•
•
•
•

Kazimierz Dolny – perła polskiego renesansu
Baranów Sandomierski – „Mały Wawel”
Magiczny Sandomierz
Ujazd – ruiny Zamku Krzyżtopór
Pałac Czartoryskich w Puławach
Malownicze Góry Świętokrzyskie

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
✓ Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 1 obiad
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie NNW do 5000 zł

DZIEŃ 1

SANDOMIERZ

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru zgodnie z życzeniem opiekuna
wycieczki. Przejazd do SANDOMIERZA na zwiedzanie pereł architektury,
w programie m.in.: zwiedzanie Rynku i zabytkowych kamienic, zwiedzanie
Bazyliki Katedralnej z XIV w., wejście na Bramę Opatowską (widok na panoramę
Sandomierza), spacer Podziemną Trasą Turystyczną. Po drodze przewodnik
również opowie nam o przygodzie Sandomierza ze znanym serialem „Ojciec
Mateusz” i pokaże miejsca z nim związane. Następnie rejs statkiem po Wiśle,
podczas którego odsłania się urokliwa panorama miasta położonego na wysokiej
skarpie. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 2

KAZIMIERZ DOLNY – PUŁAWY – NAŁĘCZÓW

Śniadanie i przejazd do polskiego miasta renesansu – KAZIMIERZA DOLNEGO,
perły nad Wisłą. Zwiedzimy: Rynek, renesansowe kamienice braci Przybyłów,
Góra Trzech Krzyży ze wspaniałą panoramą, Zamek i Baszta, Kościół Farny,
Kościół i Klasztor Franciszkanów, czas wolny na zakup kogutów z ciasta. Przejazd
do PUŁAW- zwiedzanie pałacu Czartoryskich oraz domku gotyckiego i Świątyni
Sybilli. Na koniec tury przejazd do NAŁĘCZOWA na zwiedzanie i spacer po parku
zdrojowym. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3

BARANÓW SANDOMIERSKI – KOPRZYWNICA – SZLAK WINIARSKI

Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie urokliwego renesansowego Zamku
Leszczyńskich w BARANOWIE SANDOMIERSKIM, zwanego „małym Wawelem”.
Następnie zobaczymy romański Zespół Cysterski z XII w. w KOPRZYWNICY.
Udamy się również na Sandomierski SZLAK WINIARSKI, na którym odwiedzimy
winnice sandomierskie położone w dolinie rzeki Opatówki: degustacje połączone
ze zwiedzaniem winnicy i winiarni, możliwość zakupu lokalnych win. Powrót
do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

Po śniadaniu wyjazd w GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE. Przejazd do Nowej Słupi
i zwiedzanie Muzeum Starożytnego Hutnictwa, gdzie już 2000 lat temu wyrabiano
żelazo i broń dla żołnierzy rzymskich, następnie przejście Drogą Królewską
na Św. Krzyż (po drodze podziwianie tajemniczej, rozszumianej Puszczy Jodłowej
owianej licznymi legendami), spacer na wał kultowy z VII w. Odpoczynek na Łysej
Górze. Zwiedzanie Muzeum Misyjnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
z relikwiami Drzewa Krzyża Świętego, wędrówka na gołoborze, spacer do Huty
Szklanej. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 5

OPATÓW – UJAZD

Śniadanie i przejazd do OPATOWA, zwiedzanie kolegiaty Św. Marcina z XII w,
Zespołu Klasztornego Bernardynów, następnie czas wolny na Opatowskim
Rynku. Przejazd do jednej z największych atrakcji turystycznych województwa
świętokrzyskiego - ruin zamku Krzyżtopór w UJEŹDZIE. Wyjazd w drogę powrotną,
po drodze obiad pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:
× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika, rejsu, degustacji,
zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji
× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

UWAGI:
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

Powrót do
spisu treści
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5 dni

Wycieczka Podkarpacie - Bieszczady
•
•
•
•
•
•

Rejs po Jeziorze Solińskim
Pałace w Łańcucie i Krasiczynie
Wędrówka po bieszczadzkich połoninach
Przemyśl – „Perła Podkarpacia”
Skansen w Sanoku
Podróż Bieszczadzką Koleją Leśną

DZIEŃ 1

ŁAŃCUT

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru zgodnie z życzeniem opiekuna
wycieczki. Przejazd do ŁAŃCUTA, gdzie z przewodnikiem zwiedzimy zamek
– jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce, słynącą
ze znakomitych wnętrz oraz bardzo interesującej kolekcji pojazdów konnych.
Zespół pałacowy otacza stary, malowniczy park w stylu angielskim. Przejazd
na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy Przemyśla.
DZIEŃ 2

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
✓ Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 1 obiad
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie NNW do 5000 zł

PRZEMYŚL – KRASICZYN

Po śniadaniu ruszymy w kierunku PRZEMYŚLA – perły Podkarpacia, pięknie
położonego miasta wielu kultur. Przewodnik oprowadzi nas po starówce:
zobaczymy katedry i kościoły, cerkiew greckokatolicką, renesansowy zamek,
rynek z brukowanymi uliczkami i pięknymi kamienicami, Muzeum Fajek
i Dzwonów na wieży zegarowej z najlepszym widokiem na starówkę. Kolejnym
etapem zwiedzania będzie Kopiec Tatarski, wzgórze górujące nad miastem
z piękną panoramą na miasto oraz rzekę San. Na wzgórzu przejdziemy także
trasą spacerową z pozostałościami najwyżej położonego fortu Twierdzy Przemyśl.
Następnym etapem będzie KRASICZYN. Tutaj zobaczymy jeden z piękniejszych
polskich zamków doby renesansu wraz z unikalnym ogrodem zamkowym.
Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy Soliny.
DZIEŃ 3

SMOLNIK – POLAŃCZYK – SOLINA

Śniadanie i przejazd do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Najpierw
przejdziemy na punkt widokowy nad Lutowiskami, jeden z najpiękniejszych
widoków na Bieszczady Wysokie. Następnie zwiedzimy Cerkiew w SMOLNIKU
nad Sanem, wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wizyta
w Bacówce – „oscypki, sery huculskie, feta i bundz” – możliwość degustacji
i zakupu świeżych serów spod bieszczadzkich połonin (płatne dodatkowo).
Przejazd do POLAŃCZYKA, bieszczadzkiego uzdrowiska z punktem widokowym
na meandry Jeziora Solińskiego. Przejazd do SOLINY. Tutaj pospacerujemy
największą w Polsce zaporą betonową i udamy się w rejs statkiem po Jeziorze
Solińskim, który pozostawia niezapomniane przeżycie, bowiem śródleśne jezioro
o urozmaiconej linii brzegowej, wciśnięte między strome, wyrastające wprost
z wody wzgórza z licznymi zatokami i wyspami tworzą malownicze widoki. Powrót
na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4

KOLEJKA BIESZCZADZKA – POŁONINA WETLIŃSKA

Śniadanie, po którym przejazd BIESZCZADZKĄ KOLEJKĄ leśną na trasie Majdan –
Przysłup - Majdan. W miejscowości Przysłup czas wolny (możliwość skorzystania
z bogatej oferty gastronomicznej). Następnie przejazd na Przełęcz Wyżnią, skąd
ruszymy na Połoninę Wetlińską. Przejdziemy trasą Przełęcz Wyżnia – POŁONINA
WETLIŃSKA – Przełęcz Wyżnia. (ok. 2,30 h). Trasa jest bardzo łatwa i atrakcyjna
widokowo. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 5

LESKO – SANOK

Po śniadaniu udamy się do LESKA, zwanego bramą Bieszczad. Po drodze
zatrzymamy się chwilę przy Kamieniu Leskim – owianym legendami ogromnym
głazem z piaskowca. W samym Lesku zwiedzimy synagogę obronną, uznawaną
za najcenniejszy zabytek judaistyczny w Polsce oraz kirkut – prastary cmentarz
żydowski, na którym ocalało blisko 2 tysiące bezcennych nagrobnych macew.
Przejazd do SANOKA, gdzie odwiedzimy Sanockie Muzeum Budownictwa
Ludowego, uznawane za jedno z najciekawszych muzeów „pod chmurką”
w Polsce, a nawet w Europie. Zgromadzono tu dawne budowle pochodzące
z Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Architektonicznymi perełkami są tutaj m.in.
wysmukła bojkowska kapliczka z Rosolina i łemkowska cerkiew z Ropek. Wyjazd
w drogę powrotną, po drodze obiad pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki,
zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika, rejsu,

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom

zestawów audio-guide itp.

w kolejności odwiedzanych miejsc.

× napojów do obiadokolacji
× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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Wycieczka Kraków – Zakopane – Pieniny
•
•
•
•
•
•

Magiczny Kraków
Ogrodzieniec – największe „Orle Gniazdo”
Wieliczka – unikalna Kopalnia Soli
Zakopane – górska stolica Polski
Wypoczynek w Termach Bukowina
Wędrówka do Morskiego Oka

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
✓ Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 obiad
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie NNW do 5000 zł

DZIEŃ 1

OGRODZIENIEC – WADOWICE

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru zgodnie z życzeniem opiekuna
wycieczki. Przejazd do OGRODZIEŃCA, prawdziwej perły Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej, na zwiedzanie zamku. wkomponowanego w naturalne masywy
wapienne, stanowiącego najbardziej imponujące „Orle Gniazdo”. Zamek zajmuje
ponad 3 ha powierzchni, są to największe i najlepiej zachowane ruiny w Polsce.
Przejazd do WADOWIC - rodzinnego miasta Karola Wojtyły, gdzie zobaczymy
miejsca związane z osobą św. Jana Pawła II. Zobaczymy zmodernizowane
muzeum w Domu Rodzinnym Karola Wojtyły oraz świątynię, w której otrzymał
chrzest przyszły papież. Czas wolny - możliwość zakupu i degustacji słynnych
wadowickich kremówek. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy
Krakowa.
DZIEŃ 2

KRAKÓW

Śniadanie, po którym przejazd na zwiedzanie KRAKOWA. W programie Stare
Miasto: Droga Królewska- Barbakan, Brama Floriańska, Dom Jana Matejki,
Dom Długosza, Rynek Główny - Sukiennice, Wieża Ratuszowa, Kościół Mariacki
(Ołtarz Wita Stwosza). Czas wolny. Następnie przejdziemy na Wzgórze Wawelskie
– wejście do Katedry, Grobów Królewskich i Dzwonu Zygmunta. Zobaczymy także
komnaty królewskie. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3

KRAKÓW – ZAKOPANE

Po śniadaniu przejazd na Krakowski Kazimierz – magiczne miejsce, gdzie
można zobaczyć synagogi żydowskie cmentarze i pospacerować brukowanymi
uliczkami. Zwiedzimy Cmentarz i synagogę Remuh oraz piękny, gotycki Kościół
Św. Katarzyny. Przejazd do Zakopanego, wjazd kolejką na Gubałówkę, przejście
na Butorowy Wierch (po drodze piękne widoki na Tatry i Zakopane) i zjazd
wyciągiem krzesełkowym. Czas wolny na Krupówkach. Przejazd na obiadokolację
i nocleg do hotelu w okolicy Zakopanego.
DZIEŃ 4

ZAKOPANE – TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Śniadanie i przejazd na zwiedzanie TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO:
spacer na trasie Palenica Białczańska - Morskie Oko - Czarny Staw - Morskie
Oko - Palenica Białczańska. Po drodze zobaczymy: wodospad Wodogrzmoty
Mickiewicza, Morskie Oko – najsłynniejsze i największe jezioro tatrzańskie,
położone u stóp majestatycznych Mięguszowieckich Szczytów oraz Czarny
Staw pod Rysami. Powrót do ZAKOPANEGO. Spacer po najstarszej części
miasta – ul. Kościeliskiej, gdzie zapoznamy się z architekturą podhalańską.
Zobaczymy także słynną skocznię narciarską - Wielką Krokiew oraz zabytkowy
kościół i cmentarz zasłużonych na Pęksowym Brzysku z 5000 nagrobkami, które
są niepowtarzalnymi dziełami sztuki. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 5

PIENINY – BUKOWINA TATRZAŃSKA

Po śniadaniu, przejazd w PIENINY na zwiedzanie zamku w Niedzicy, który
strzegł dawniej północnej granicy Węgier. Jest to przepięknie położona górska
warowania, która pomimo burzliwych dziejów, pożarów i licznych wojen, wciąż
cieszy oczy turystów. Po zwiedzaniu rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim,
podczas którego można podziwiać góry, zaporę wodną, zamek Czorsztyn oraz
zamek Niedzica. Następnie przejazd do BUKOWINY TATRZAŃSKIEJ. Relaks
w Termach Bukowina, największym w Polsce kompleksie basenów geotermalnych.
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 6

WIELICZKA

Śniadanie i przejazd do Wieliczki na zwiedzanie unikatowej Kopalni Soli.
Przejdziemy trasą turystyczną, gdzie czekają nas wykute w soli piękne komory,
niesamowite podziemne jeziora, majestatyczne konstrukcje ciesielskie i unikalne
solne rzeźby. Blisko 3 kilometry krętych korytarzy, 800 schodów do pokonania
i zejście na głębokość 135 metrów pod ziemię. Wyjazd w drogę powrotną,
po drodze obiad pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika, rejsu,

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom

zestawów audio-guide itp.

w kolejności odwiedzanych miejsc.

× napojów do obiadokolacji
× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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Wycieczka na Słowację
•
•
•
•
•
•

Majestatyczny Zamek Orawski
Park Narodowy Słowacki Raj
Relaks w basenach termalnych Tatralandii
Jaskinia Demianowska
Degustacja whisky w Nestville Park
Keżmarok – królewskie miasto

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
✓ Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 1 obiad
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

DZIEŃ 1

ZAMEK ORAWSKI – JASKINIA DEMIANOWSKA

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru zgodnie z życzeniem opiekuna
wycieczki i wyjazd w kierunku Słowacji. Przejazd na zwiedzanie ZAMKU
ORAWSKIEGO, który należy do największych atrakcji turystycznych północnej
Słowacji. To największy zamek na Orawie. Tworzy go kompleks budynków
wzniesionych na wysokiej na 112 m skale, wznoszącej się nad rzeką Orawą.
Następnie przejazd do JASKINI DEMIANOWSKIEJ Wolności – uważanej za jedną
z najpiękniejszych w Europie, która słynie z niespotykanej różnorodności kolorów
oraz unikalnych lilii wodnych i innych form nacieków rozwiniętych na jeziorkach.
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy Popradu.
DZIEŃ 2

SŁOWACKI RAJ – ZAMEK SPISKI

Śniadanie i przejazd do SŁOWACKIEGO RAJU - jednego z najpiękniejszych parków
narodowych w Europie. Tutaj przejście piesze szlakami górskimi dostępnymi
dla każdego, średnio zaawansowanego turysty posiadającego trochę zręczności
i brak lęku wysokości. Szlak wiedzie wąwozami z wodospadami po drabinach
i pniach. Alternatywnie dla mniej doświadczonych turystów polecamy spacer
z Čingova na Tomašovský výhľad. Małe wzniesienia, przepiękny widok na Przełom
Hornadu, a w drodze powrotnej podziwiać można Hornadzką kotlinę. Następnie
przejazd do ZAMKU SPISKIEGO – malowniczego, największego średniowiecznego
kompleksu ruin zamkowych w Europie Środkowej, wpisanego na listę UNESCO.
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3

STARA LUBOVNA – NESTVILLE PARK – KEŻMAROK

Śniadanie i przejazd do miejscowości STARA LUBOVNA, gdzie zwiedzimy
majestatyczną twierdzę renesansową, która wznosi się nad doliną rzeki Poprad.
Powstała ona na początku XIV w. Najcenniejszym obiektem twierdzy jest
główna wieża. Kolejnym etapem podróży będzie NESTVILLE PARK - miejsce,
które przybliża tradycje Spisza i pozwala zaznajomić się z historycznymi
rzemiosłami spirytusowymi i składami dojrzewania whisky. Zwiedzanie łączy
się z małą niespodzianką – specjalną nagrodą w postaci degustacji pierwszej
słowackiej whisky Nestville, która dojrzewa tutaj w dębowych beczkach. Przejazd
do KEŻMAROK - starego królewskiego miasta z pięknie zachowanym Starym
Miastem. Znajduje się tutaj wiele ciekawych budowli, m.in. unikatowy drewniany
kościół ewangelicki wpisany na listę zabytków UNESCO. Powrót do hotelu. Powrót
do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4

TATRALANDIA - BASENY TERMALNE

Po śniadaniu udamy się na relaks do TATRALANDII – największego parku wodnego
w Europie Środkowej. Na terenie Aquaparku znajduje się 29 rur i zjeżdżalni,
11 basenów z wodą termalną i wiele innych atrakcji łącznie z niezapomnianym
widokiem Tatr. Wyjazd w drogę powrotną, po przekroczeniu granicy pożegnalny
obiad. Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:
× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika, degustacji,
zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji
× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

UWAGI:
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

Powrót do
spisu treści
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Wycieczka Morawy – Wiedeń
•
•
•
•
•
•

Zespoły pałacowo – parkowe w Lednicach i Valticach
Malowniczy Morawski Kras
Degustacja wina w Podziemiach Valtickich
Wiedeń – dostojna stolica Austrii
Mikulov – klejnot Moraw Południowych
Zabytki Ołomuńca

DZIEŃ 1

OŁOMUNIEC

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru zgodnie z życzeniem opiekuna
wycieczki. Przejazd do OŁOMUŃCA, spacer po mieście, zobaczymy m.in.: gotycki
ratusz z zegarem, liczne barokowe kamienice, kaplicę św. Jana Sarkandra,
katedrę św. Wacława, zamek oraz najważniejszy zabytek miasta - kolumnę Trójcy
Przenajświętszej, znajdująca się obecnie na liście zabytków UNESCO. Przejazd
na obiadokolację i nocleg w okolicy Brna.
DZIEŃ 2

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
✓ Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 1 obiad
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

WIEDEŃ

Po śniadaniu przejazd do WIEDNIA i zwiedzanie z przewodnikiem miejscowym.
Rozpoczniemy od przejazdu Ringiem, zobaczymy Operę, muzea, Parlament, Teatr
Nadworny, Ratusz, Uniwersytet, Park Miejski z pomnikiem J. Straussa, spacer
po starówce, Hofburg – dawna rezydencja Habsburgów, katedra Św. Szczepana,
Dom Hundertwassera. Przejazd na odkrycie polskich śladów we Wiedniu:
Kahlenberg - miejsce związane z Janem III Sobieskim i odsieczą wiedeńską
oraz kościół Polski na Rennwegu. Czas wolny w Grinzing – dzielnicy winiarskiej.
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3

WIEDEŃ

Śniadanie, przejazd do WIEDNIA na zwiedzanie pałacu Schoenbrunn - letniej
rezydencji Habsburgów, zapierających dech w piersiach apartamentów
cesarskich, Muzeum Powozów oraz ogrodów pałacowych. Następnie zwiedzimy
Muzeum Historii Sztuki, uważane za jedną z największych na świecie galerii sztuki,
gdzie m.in. można obejrzeć wyjątkowo cenną kolekcję malarstwa europejskiego
(dzieła Rafaela, Rubensa, Rembrandta, Dürera, Tiziana), sztuki starożytnej oraz
monet. Czas wolny, dla chętnych torcik wiedeński w kawiarni Sacher. Powrót
do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4

MIKULOV – LEDNICE – VALTICE

Śniadanie i przejazd do przejazd do MIKULOVA, klejnotu Moraw Południowych
i jednej z najciekawszych miejscowości w Czechach, położonej na skraju
wzgórz Palavy. Zwiedzimy miasto – rynek z pięknymi kamienicami, synagogę
z największym cmentarzem żydowskim na Morawach oraz imponujący barokowy
zamek. Przejazd do LEDNIC na zwiedzanie zespołu parkowo–pałacowego,
wpisanego na listę UNESCO. To wyjątkowy kompleks parkowy pełen szlachetnych
drzew, romantycznych budowli, stawów i przepięknych zakątków. Wycieczkę
zakończymy w pobliskich VALTICACH. Ulokowane bezpośrednio przy granicy
czesko-austriackiej miasto, nazywane jest stolicą wina. Zwiedzimy tutejsze
atrakcje turystyczne - zespół parkowo-pałacowy oraz słynne Podziemia Valtickie
– unikatowy labirynt podziemnych korytarzy łączących piwnice winne, pochodzący
z XIII wieku. Całkowita długość dostępnych dla zwiedzających korytarzy i piwnic
wynosi 760 metrów. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 5

MORAWSKI KRAS

Śniadanie, po którym przejazd do MORAWSKIEGO KRASU, malowniczej krainy,
znanej z blisko tysiąca tajemniczych jaskiń, nieskończonych podziemnych
tuneli i głębokich przepaści. Zwiedzanie Jaskini Punkevni, przejazd kabinką
do przepaści Macocha, najgłębszej przepaści w Czechach i Europie Środkowej
(138 m głębokości), spływ łodziami podziemną rzeką Punkvą (uzależniony
od poziomu wody). Wyjazd w drogę powrotną, po przekroczeniu granicy
pożegnalny obiad. Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika, degustacji,

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty

zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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5 dni

Wycieczka Praga – Szwajcaria Saksońska – Drezno
•
•
•
•
•
•

Magiczna Praga
Drezno – „Florencja Północy”
Majestatyczna Twierdza Koenigstein
Rejs po Wełtawie
Malownicza Szwajcaria Saksońska
Pillnitz – zespół pałacowo - parkowy

DZIEŃ 1

ZAMEK CZOCHA

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru zgodnie z życzeniem opiekuna
wycieczki i wyjazd w kierunku Czech. Po drodze zatrzymamy się w miejscowości
Sucha i poznamy tajemnice ZAMKU CZOCHA. Zabudowania zamku pięknie
położonego nad Jeziorem Leśniańskim były tłem powstania wielu znanych
polskich filmów. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 2

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
✓ Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 1 obiad
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

PRAGA

Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie PRAGI, stolicy Czech. Spacer Szlakiem
Królewskim, traktem, którym czescy królowie podążali na Hradczany,
skupiającym najważniejsze zabytki Pragi: Rynek Staromiejski - centrum jednego
z najpiękniejszych starych miast w Europie z gotyckim ratuszem z wieżą zegarową
i słynnym zegarem Orlojem, zabytkowe kamienice z gotyckimi i renesansowymi
fasadami. Następnie przejdziemy przez most Karola, zobaczymy Złotą uliczkę oraz
Hradczany z Zamkiem Praskim i Katedrą Św. Wita. Przejazd do hotelu w okolicy
Pragi na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3

PRAGA

Śniadanie i przejazd na kontynuację zwiedzania PRAGI, w programie: Józefów
– pięknie zachowana dzielnica żydowska z synagogami oraz Nowe Miasto, pełne
zabytkowych kamieniczek, plac Wacława, Następnie wzgórze Petrin, wejście
na wieżę widokową, która przypomina wyglądem mniejszą Wieżę Eiffla, z jej
szczytu rozciąga się piękna panorama na całe miasto. Wieczorny rejs po Wełtawie.
Przejazd do hotelu w okolicy Decina na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4

TWIERDZA KOENIGSTEIN – BASTEI – ZAMEK STOLPEN

Po śniadaniu przejazd do TWIERDZY KOENIGSTEIN, zbudowanej na szczycie
piaskowcowej góry stołowej. W czasie wojen tutaj przechowywane były klejnoty
drezdeńskiego skarbca. Na rozległym terenie znajduje się m.in. najgłębsza
w Saksonii studnia, której głębokość sięga ponad 150 metrów. Następnie
odwiedzimy malowniczy region Szwajcarii Saksońskiej, gdzie pionowe skały
wznoszą się ponad doliną Łaby, tworząc wspaniałe krajobrazy. Zatrzymamy
się przy największej atrakcji Szwajcarii Saksońskiej, czyli formacjach skalnych
BASTEI. Na koniec przejazd do ZAMKU STOLPEN, zwiedzanie zbrojowni, izby
tortur, komnat Hrabiny Cosel oraz podziemi. Powrót do hotelu na obiadokolację
i nocleg.
DZIEŃ 5

DREZNO – PAŁAC PILLNITZ

Śniadanie i przejazd do DREZNA na zwiedzanie stolicy Saksonii, słynącej
z niezwykłej architektury renesansowej i barokowej. Podczas objazdu miasta
autokarem zobaczymy: okolice starego miasta, ratusz, Szklaną Fabrykę
Volkswagena, panoramę Łaby z trzema zameczkami. Następnie spacer
po drezdeńskiej starówce: Opera Sempera, symbol Drezna Zwinger - uważany
za najpiękniejszą barokową budowlę w Niemczech, Hofkirche, Kościół
Frauenkirche, Katedra, Zamek królewski, Galeria Starych Mistrzów z „Madonną
Sykstyńską” Rafaela Santi oraz bogatą kolekcją obrazów malarstwa włoskiego,
holenderskiego i flamandzkiego. Przejazd do PILLNITZ na zwiedzanie pięknego
zespołu pałacowego – parkowego, z egzotycznymi roślinami m.in. z najstarszą
kamelią świata. Przejazd powrotny, po przekroczeniu granicy obiad pożegnalny.
Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika, rejsu,

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty

zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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6 dni

Wycieczka Dolny Śląsk – Praga
•
•
•
•
•
•

Tajemnice Zamku Książ
Podziemne miasto Osówka
Magiczna Praga
Rejs po Wełtawie
Adrspach – „Skalne miasto”
Malownicze karkonoskie wodospady

DZIEŃ 1

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY

DZIEŃ 2

Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

ZAMEK KSIĄŻ – PALMIARNIA w LUBIECHOWIE – ANDRSPACH

Śniadanie, po którym przejazd do położonego na skalnym cyplu i otoczonego
naturalnym wąwozem ZAMKU KSIĄŻ - największego na Dolnym Śląsku.
Zamek posiada ponad 400 pomieszczeń, my zwiedzimy go trasą „Od Piastów
do tajemnic II wojny światowej”. Następnie udamy się do pobliskiej PALMIARNI
w LUBIECHOWIE, do budowy której sprowadzono z Sycylii zastygłą lawę
z wulkanu Etna. Obecnie w palmiarni rośnie ponad 250 gatunków roślin, które
reprezentują florę różnych stref klimatycznych i kontynentów. Szczególną uwagę
zwracają tu olbrzymie palmy i bogata kolekcja kaktusów. Przejazd do ADRSPACH,
czeskiego cudu natury. Spacer przez urokliwe Skalne Miasto z fantastycznymi
piaskowcowymi formami skalnymi, wodospadami i urokliwym jeziorkiem. Powrót
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

CENA ZAWIERA:
✓ Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
✓ Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 obiad

DZIEŃ 3

✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie w Polsce NNW do 5000 zł, w Czechach: KL z wliczoną opcją chorób
przewlekłych do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

ŚWIDNICA

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru zgodnie z życzeniem opiekuna
wycieczki. Przejazd do ŚWIDNICY – jednego z najcenniejszych zespołów
staromiejskich na Dolnym Śląsku. Zobaczymy barokowy ratusz, piękne kamienice,
zabytkowe fontanny oraz potężną Katedrę św. Stanisława i Wacława. Następnie
zwiedzimy zapierający dech w piersiach Kościół Pokoju. Ta ewangelicka świątynia,
wpisana na listę zabytków UNESCO, wypełniona jest pięknymi barwnymi
malowidłami i barokowymi ozdobami. Przyjazd do hotelu w okolicy Wałbrzycha
na obiadokolację i nocleg.

ZAMEK CHOJNIK – KARKONOSKIE WODOSPADY – KARPACZ

Po śniadaniu zwiedzimy najbliższe okolice Szklarskiej Poręby. Najpierw wizyta
w Zamku Chojnik, położonym na stromych zboczach wzgórza o tej samej nazwie,
który skrywa w sobie średniowieczne tajemnice. Z zamku roztacza się piękna
panorama Kotliny Jeleniogórskiej oraz Karkonoszy. Następnie, podczas spaceru,
zobaczymy WODOSPADY Szklarki i Kamieńczyka - największe wodospady polskich
Karkonoszy. Na koniec wycieczka po KARPACZU, w programie zwiedzania:
największy zabytek i symbol miasta - średniowieczna drewniana Świątynia Wang,
Skocznia Orlinek, Tama na Łomnicy. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4

PRAGA

Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie PRAGI, stolicy Czech. Spacer Szlakiem
Królewskim, traktem, którym czescy królowie podążali na Hradczany,
skupiającym najważniejsze zabytki Pragi: Rynek Staromiejski - centrum jednego
z najpiękniejszych starych miast w Europie z gotyckim ratuszem z wieżą zegarową
i słynnym zegarem Orlojem, zabytkowe kamienice z gotyckimi i renesansowymi
fasadami. Następnie przejdziemy przez most Karola, zobaczymy Złotą uliczkę oraz
Hradczany z Zamkiem Praskim i Katedrą Św. Wita. Przejazd do hotelu w okolicy
Pragi na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 5

PRAGA

Śniadanie i przejazd na kontynuację zwiedzania PRAGI, w programie: Józefów
– pięknie zachowana dzielnica żydowska z synagogami oraz Nowe Miasto, pełne
zabytkowych kamieniczek, plac Wacława, Następnie wzgórze Petrin, wejście
na wieżę widokową, która przypomina wyglądem mniejszą Wieżę Eiffla, z jej
szczytu rozciąga się piękna panorama na całe miasto. Rejs po Wełtawie. Przejazd
do hotelu w okolicy Wałbrzycha na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 6

SZCZELINIEC – OSÓWKA

Po śniadaniu przejazd do miejscowości Karłów, skąd rozpoczniemy wędrówkę
na SZCZELINIEC WIELKI - najwyższy szczyt Gór Stołowych. Szczyt Szczelińca pokryty
jest rumowiskiem skalnym tworzącym skomplikowany labirynt, który będziemy
zwiedzać. Ze Szczelińca roztacza się piękny widok na Kotlinę Kłodzką. Przejazd
na zwiedzanie podziemnego miasta OSÓWKA. To główna, największa, najbardziej
rozbudowana kwatera Hitlera, budowana na Dolnym Śląsku. Wyjazd w drogę
powrotną, po drodze obiad pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie
wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika, rejsu,

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty

zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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5 dni

Wycieczka Budapeszt i okolice
•
•
•
•
•

Budapeszt – stolica Węgier
Malownicze Zakole Dunaju
Kąpiel w Termach Gellerta
Rejs po Dunaju
Majestatyczny Zamek Orawski

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
✓ Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 1 obiad
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

DZIEŃ 1

ZAMEK ORAWSKI

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru zgodnie z życzeniem opiekuna
wycieczki i wyjazd w kierunku Węgier. Po drodze zwiedzanie ZAMKU
ORAWSKIEGO, który należy do największych atrakcji turystycznych północnej
Słowacji. To największy zamek na Orawie. Tworzy go kompleks budynków
wzniesionych na wysokiej na 112 m skale, wznoszącej się nad rzeką Orawą.
Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy Budapesztu. Alternatywnie
– zwiedzanie Jaskinii Demianowskiej Wolności – uważanej za jedną
z najpiękniejszych w Europie, która słynie z niespotykanej różnorodności kolorów
oraz unikalnych lilii wodnych i innych form nacieków rozwiniętych
na jeziorkach.
DZIEŃ 2

BUDAPESZT

Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie BUDAPESZTU z przewodnikiem miejscowym
w j. polskim: tego dnia poznamy część miasta zwaną Buda, czyli m.in. Bazylika
św. Stefana, wyspa św. Małgorzaty, Wzgórze Zamkowe i Zamek Królewski, plac
św. Trójcy, Kościół Macieja, Baszty Rybackie, Góra Gallérta, z której roztacza
się piękna panorama miasta. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dla chętnych możliwość uczestniczenia w wieczorze węgierskim w czardzie
(płatne dodatkowo).
DZIEŃ 3

BUDAPESZT

Śniadanie i przejazd na kontynuację zwiedzanie BUDAPESZTU. Tego dnia poznamy
Peszt, który różni się znacznie od Budy. Zobaczymy m.in.: Plac Bohaterów
i pomnik Tysiąclecia, Zamek w Lasku Miejskim, spacer przez Aleje Andrassyego
(Oktogon, Opera) Pod Parlament, Plac Wolności, zwiedzanie Bazyliki św. Stefana.
Po zwiedzaniu czas na kąpieliska termalne, dla wielu największa atrakcja
Budapesztu. Termy Gellerta to symbol miasta i jego najelegantsze kąpielisko,
które mieści się w pięknym secesyjnym budynku słynnego hotelu. Wrażenie
robią przede wszystkim eleganckie, stylowe wnętrza łaźni, w których m.in.
znajdziemy dwa baseny kryte i trzy odkryte (sezonowe), baseny termalne z wodą
o właściwościach leczniczych. Pobyt w termach Gellerta to czysty relaks i zdrowie
w królewskim otoczeniu. Wieczorem rejs statkiem po Dunaju z lampką szampana.
Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 4

ZAKOLE DUNAJU

Śniadanie i przejazd na poznanie sielskiej krainy zwanej Zakolem Dunaju, jednego
z najpiękniejszych węgierskich regionów. Poznamy stolicę dunajskiego zakola,
czyli miasto o serbskich wpływach - SZENTENDRE. Znajdziemy u wąskie, kręte
uliczki i kolorowe domy nadające miasteczku śródziemnomorskiego klimatu,
barokowe kościoły, urokliwe cerkwie. Drugim licznie odwiedzanym miastem
regionu jest WYSZEHRAD, dawna stolica Węgier, gdzie można zobaczyć ruiny
pałacu królewskiego z przepięknym widokiem na Zakole Dunaju. Następnie
przejedziemy do ESZTERGOM, słynnego z podwalin państwa i chrześcijaństwa
na Węgrzech. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg
DZIEŃ 5

POWRÓT

Śniadanie, przejazd powrotny, po przekroczeniu granicy obiad pożegnalny.
Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika, rejsu,

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty

zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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6 dni

Wycieczka na Węgry
•
•
•
•
•
•
•

Budapeszt – stolica Węgier
Eger – miasto wina i kąpieli termalnych
Zamek w Sarospatak
Rejs po Dunaju
Majestatyczny Zamek Orawski
Piwnice winne Tokaju
Miszkolctapolca – kąpiel w krasowych grotach

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
✓ Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 obiad
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

DZIEŃ 1

ZAMEK ORAWSKI

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru zgodnie z życzeniem opiekuna
wycieczki i wyjazd w kierunku Węgier. Po drodze zwiedzanie ZAMKU
ORAWSKIEGO, który należy do największych atrakcji turystycznych północnej
Słowacji. To największy zamek na Orawie. Tworzy go kompleks budynków
wzniesionych na wysokiej na 112 m skale, wznoszącej się nad rzeką Orawą.
Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy Budapesztu.
Alternatywnie – zwiedzanie Jaskinii Demianowskiej Wolności – uważanej za jedną
z najpiękniejszych w Europie, która słynie z niespotykanej różnorodności kolorów
oraz unikalnych lilii wodnych i innych form nacieków rozwiniętych na jeziorkach.
DZIEŃ 2

BUDAPESZT

Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie BUDAPESZTU z przewodnikiem miejscowym
w j. polskim: tego dnia poznamy część miasta zwaną Buda, czyli m.in. Bazylika
św. Stefana, wyspa św. Małgorzaty, Wzgórze Zamkowe i Zamek Królewski, plac
św. Trójcy, Kościół Macieja, Baszty Rybackie, Góra Gallérta, z której roztacza
się piękna panorama miasta. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dla chętnych możliwość uczestniczenia w wieczorze węgierskim w czardzie
(płatne dodatkowo).
DZIEŃ 3

BUDAPESZT

Śniadanie i przejazd na kontynuację zwiedzanie BUDAPESZTU. Tego dnia
poznamy Peszt, który różni się znacznie od Budy. Zobaczymy m.in.: Plac
Bohaterów i pomnik Tysiąclecia, Zamek w Lasku Miejskim, spacer przez Aleje
Andrassyego (Oktogon, Opera) Pod Parlament, Plac Wolności, zwiedzanie Bazyliki
św. Stefana. Po zwiedzaniu czas na kąpieliska termalne, dla wielu największa
atrakcja Budapesztu. Termy Gellerta to symbol miasta i jego najelegantsze
kąpielisko, które mieści się w pięknym secesyjnym budynku słynnego hotelu.
Wrażenie robią przede wszystkim eleganckie, stylowe wnętrza łaźni, w których
m.in. znajdziemy dwa baseny kryte i trzy odkryte (sezonowe), baseny termalne
z wodą o właściwościach leczniczych. Pobyt w termach Gellerta to czysty relaks
i zdrowie w królewskim otoczeniu. Wieczorem rejs statkiem po Dunaju z lampką
szampana. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 4

EGER

Śniadanie i przejazd do EGER na całodzienny pobyt w mieście wina i kąpieli
termalnych. Najpierw zobaczymy zabytki Egeru - drugą co do wielkości bazylikę
na Węgrzech, zamek oraz turecki minaret. Następnie pobyt w słynnym kąpielisku
z gorącymi źródłami. Tutejsza bardzo rzadko spotykana woda siarczkowa o temp.
ok. 40 st. C. doskonale leczy reumatyzm, choroby narządu ruchu, skóry i układu
krążenia. Po termalnym relaksie udamy się na degustacje egerskiego wina prosto
z beczki. Przejazd do hotelu w okolicy Miszkolca na obiadokolację i nocleg
DZIEŃ 5

SAROSPATAK – TOKAJ – MISKOLCTAPOLCA

Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie SAROSPATAK. Podczas spaceru po urokliwym
miasteczku zobaczymy gotycki kościół z relikwiami św. Elżbiety oraz Zamek
rodziny Rakoczych z XVI wieku. Następnie przejazd w region TOKAJU i wizyta
w piwnicach winnych, gdzie będzie można skosztować różnych gatunków Tokaju
- „wina Królów” oraz przysmaków kuchni węgierskiej. „Tokajski Region winiarski”
został wpisany na światową listę dziedzictwa UNESCO. Na koniec przejazd
do MISKOLCTAPOLCA i relaks w krasowych grotach kąpieliska Barlangfurdo.
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 6

POWRÓT

Śniadanie, przejazd powrotny, po przekroczeniu granicy obiad pożegnalny.
Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika, degustacji,

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty

rejsu, zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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Wycieczka na Bawarię
•
•
•
•
•

Bajkowe zamki bawarskie
Monachium – stolica Bawarii
Rejs po Jeziorze Chemsee
Świat kryształów w Wattens
Degustacja czeskiego i bawarskiego piwa

DZIEŃ 1

ZAMEK CZOCHA

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru zgodnie z życzeniem opiekuna
wycieczki. Przejazd do miejscowości Sucha, gdzie poznamy tajemnice ZAMKU
CZOCHA. Zabudowania zamku pięknie położonego nad Jeziorem Leśniańskim
były tłem powstania wielu znanych polskich filmów. Następnie przejazd
w kierunku Czech. Przyjazd do hotelu w okolicy Pilzna na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 2

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
✓ Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 obiad
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

MONACHIUM

Śniadanie. Przejazd do MONACHIUM i zwiedzanie z miejscowym przewodnikiem
najważniejszych zabytków bawarskiej stolicy: kościół NMP, który jest symbolem
miasta, Marienplatz z Wieżą Zegarową z kurantem, Rezydencja. Zwiedzimy
położone przy słynnym wieżowcu BMW Muzeum, w którym można obejrzeć
wszystkie modele samochodów, które BMW wyprodukowało w czasie swojego
istnienia. Są również turbiny, silniki, samoloty, motocykle i inne pojazdy
mechaniczne. Na zakończenie zwiedzania udamy się do słynnej niemieckiej
piwiarni na degustację bawarskiego piwa. Przejazd do hotelu w okolicy
Monachium na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3

NEUSCHWANSTEIN – HOHENSCHWANGAU – GARMISCH–PARTENKIRCHEN

Śniadanie, po którym w alpejskiej scenerii czekają na nas słynne na cały świat zamki
królewskie: NEUSCHWANSTEIN i HOHENSCHWANGAU. Zamek Neuschwanstein,
bajkowy klejnot króla Ludwika II, został zbudowany na wzór średniowiecznych
zamków rycerskich. Dzisiaj jest to najczęściej odwiedzany zabytek architektury
w Niemczech. Z kolei neogotycki zamek Hohenschwangau, dawna rezydencja
rodziny królewskiej, nastraja romantycznie i przyjaźnie. Za zamkiem roztacza
się pocztówkowa wręcz sceneria panoramy Alp, soczyście zielonych łąk
i ciemnych lasów. Po zwiedzaniu zamków pojedziemy na spacer po GARMISCHPARTENKIRCHEN - ta „podwójna“ miejscowość, położona u podnóża Alp, stała się
słynna w świecie dzięki Turniejowi Czterech Skoczni, a nam kojarzy się z piękną
karierą Adama Małysza i Kamila Stocha. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4

LINDERHOF – WATTENS

Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie wspaniałego pałacu LINDERHOF. Oprócz
prywatnej rezydencji króla Ludwika II urzekają tereny ogrodowe i parkowe
zaprojektowane przez Carla von Effnera. Przejazd do WATTENS w Austrii,
gdzie Świat Kryształów Swarovskiego zachwyca miliony odwiedzających.
Turyści przybywają z najróżniejszych zakątków świata, aby podziwiać
kryształy w najróżniejszych formach. Wizyta kończy się możliwością zakupów
w części sklepowej Świata Kryształów, w oryginalnie rozplanowanym Crystal
Stage z najszerszym asortymentem produktów firmy na świecie. Przejazd
na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 5

PRIEN – HERRENINSEL

Śniadanie i przejazd do przejazd do PRIEN nad jezioro Chiemsee, skąd wyruszymy
w rejs na wyspę HERRENINSEL, na której znajduje się kolejny wytwór fantazji
króla Ludwika II. Zobaczymy Neues Schloss Herrenchiemsee, w którym szalony
król urzeczywistnił swój projekt „nowego Wersalu”. Park pałacowy również
jest wzorowany na Wersalu. Przejazd do Czech, do hotelu w okolicy Pilzna
na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 6

PILZNO

Śniadanie, po którym przejazd do PILZNA – miasta słynącego z browaru
Prazdroj, w którym warzone jest znane czeskie piwo Pilsner Urquell. Zwiedzanie
browaru i Muzeum Piwowarstwa połączone z degustacją piwa. Następnie spacer
po starym mieście, którego ozdobą są kościół św. Bartłomieja, renesansowy
ratusz oraz synagoga. Wyjazd w drogę powrotną, po przekroczeniu granicy obiad
pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika, rejsu,

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty

degustacji, zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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Wycieczka Podlasie – Litwa
•
•
•
•
•
•

Wilno – zabytkowa stolica Litwy
Troki – gotycki zamek nad Jeziorem Galve
Druskienniki – uzdrowisko nad Niemnem
Połąga – „Bursztynowe miasto”
Zabytki Kowna i Kłajpedy
Tykocin – Perła Podlasia

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
✓ Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 obiad
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie w Polsce NNW do 5000 zł, na Litwie: KL z wliczoną opcją chorób
przewlekłych do 10 000 EUR, NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

DZIEŃ 1

TYKOCIN – BIAŁYSTOK

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru zgodnie z życzeniem opiekuna
wycieczki. Przejazd do TYKOCINA na zwiedzanie jednego z najciekawszych miast
Podlasia: Zamek króla Zygmunta II Augusta, Zespół Klasztorny Bernardynów,
Kościół pw. Trójcy Świętej, Plac Stefana Czarneckiego. Zwiedzanie muzeum
znajdującego się w Wielkiej Synagodze z XVII wieku. Przejazd do BIAŁEGOSTOKU,
gdzie zwiedzimy najpiękniejszy zabytek miasta - Zespół Pałacowo – Parkowy
Branickich, którego barokowe ogrody słyną jako jedne z najpiękniejszych
w Polsce. Przyjazd do hotelu w okolicy Białegostoku na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 2

DRUSKIENNIKI

Śniadanie i przejazd do DRUSKIENNIK, słynnego litewskiego uzdrowiska, gdzie
największą atrakcję stanowi rozległy park zdrojowy, ciągnący się od centrum
aż po brzegi Niemna. Spacer po uzdrowisku i degustacja wód mineralnych
prosto ze źródła. Zobaczymy źródełka piękności nad Niemnem, dąb Marszałka
Piłsudskiego oraz cerkiew. Następnie przejazd kolejką linową nad Niemnem
na wysokości 45 metrów, podczas podróży przez okna gondoli można podziwiać
z „lotu ptaka” niezwykłe lasy uzdrowiska, zakola rzeki Niemen oraz wspaniałą
panoramę miasta. Przejazd do hotelu we Wilnie, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3

WILNO

Śniadanie, po którym przejazd na zwiedzanie WILNA. W programie: Ostra Brama
- najważniejsze sanktuarium Litwy, polski kościół św. Ducha, kościół Miłosierdzia
Bożego z obrazem Jezusa Miłosiernego, plac Ratuszowy, Uniwersytet Wileński
z dziedzińcami i kościołem Św. Janów, plac Katedralny, Katedra, pomnik
Mickiewicza. Czas wolny. Możliwość wjazdu na taras widokowy wieży telewizyjnej,
na wysokości 160 metrów, gdzie znajduje się kawiarnia (płatne dodatkowo).
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4

WILNO – TROKI

Śniadanie, po którym udamy się na dalsze zwiedzanie WILNA. Zobaczymy
unikalnie zdobiony 2 tys. Rzeźb, najpiękniejszy w Wilnie, kościół Piotra i Pawła oraz
cmentarz sławnych Polaków na Rossie, na którym spoczywa serce Piłsudskiego.
Przejazd na Górę Trzech Krzyży, z której roztacza się piękna panorama Wilna.
Następnie przejazd do TROK – miasta na wodzie. Spacer wzdłuż ulicy Karaimskiej,
zapoznanie się z kulturą Karaimów licznie zamieszkujących te tereny, degustacja
karaimskich „kybynów”, spacer nad jeziorem Galwe do „małego Malborka”, czyli
gotyckiego zamku Witolda. Przejazd do hotelu w okolicy Połągi, obiadokolacja
i nocleg.
DZIEŃ 5

KŁAJPEDA – POŁĄGA

Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie KŁAJPEDY – największego miasta
na wybrzeżu, głównego portu Litwy. Podczas spaceru zobaczymy: starówkę
z kościołem NMP, ruiny zamku, teatr, brukowane uliczki oraz charakterystyczne
budynki w stylu muru pruskiego. Przeprawa promem na Mierzeję Kurońską,
wpisaną na listę UNESCO, jako jeden z najbardziej unikalnych i najpiękniejszych
krajobrazów Europy. W Muzeum Morskim zobaczymy pokaz tresury delfinów
czarnomorskich. Następnie przejazd do POŁĄGI - znanego uzdrowiska,
położonego malowniczo nad Morzem Bałtyckim, zwanego „bursztynowym
miastem”. Zwiedzimy, mieszczące się w pięknym Pałacu Tyszkiewiczów, Muzeum
Bursztynu z unikatową kolekcją różnorodnych przedmiotów wykonanych
z bursztynu. Następnie spacer po Parku Botanicznym otaczającym pałac.
Na koniec czas na odpoczynek na pięknej nadmorskiej promenadzie, którą
możemy przejść na ponad 600 metrowe molo. Przejazd do hotelu w okolicy
Kowna, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 6

KOWNO

Śniadanie, po którym przejazd na zwiedzanie KOWNA. Spacer po dobrze
zachowanej Starówce z wieloma zabytkami: Zamek, plac ratuszowy i Ratusz
Miejski - „Biały łabędź“, kościół św. Jerzego, gotycki Dom Perkuna, kościół
Witolda Wielkiego, katedra kowieńska. Wyjazd w drogę powrotną, po drodze
obiad pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika, rejsu,

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty

degustacji kybynów, zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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Wycieczka Kraje Bałtyckie – Helsinki
•
•
•
•
•

Ryga i Tallin – zabytkowe stolice Krajów Bałtyckich
Pilsrundale – łotewska „Perła Baroku”
Helsinki – stolica Finlandii
Zabytki Kiejdan i Kowna
Parnawa – estoński kurort nad Bałtykiem

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

DZIEŃ 1

PRZEJAZD

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru zgodnie z życzeniem opiekuna
wycieczki. Przejazd do hotelu w okolicy Kowna, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 2

RYGA

Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie RYGI z lokalnym przewodnikiem. Zobaczymy
wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO starówkę z Basztą Prochową
i Bramą Szwedzką, zamek a także ciekawy zespół średniowiecznych kamieniczek
„Trzej Bracia”. Udamy się również na spacer ulicami Alberta i Elżbiety, które słyną
z architektury secesyjnej; zobaczymy Małą i Wielką Gildię kupiecką, kościół
luterański św. Piotra oraz dom Bractwa Czarnogłowych. Czas wolny w centrum
Rygi. Przejazd do hotelu w okolicy Rygi, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3

CENA ZAWIERA:
✓ Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
✓ Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 obiad
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

TALLIN

Śniadanie i przejazd TALLINA. Objazd miasta, m.in.: park Kadriorg z pałacem,
amfiteatr zwany Polem Śpiewu z panoramą miasta. Następnie spacer starówką
dzielącą się na Górne Miasto ze średniowiecznymi murami obronnymi i basztą
Długi Herman, zamkiem Toompea, prawosławnym soborem Aleksandra
Newskiego, katedrą luterańską Toomikirik, wzgórzem Toompea z panoramą
starówki oraz na Dolne Miasto z ratuszem i słynną Apteką Magistracką, głównym
deptakiem miasta z Wielką Gildią kupiecką, domem Bractwa Czarnogłowych,
zespołem średniowiecznych kamieniczek Trzy Siostry i potężną basztą Gruba
Małgorzata. Przejazd do hotelu w okolicy Tallina, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 4

HELSINKI

Po wczesnym śniadaniu (lub w formie pakietów) wyjazd na przystań promową, rejs
promem do HELSINEK. Spotkanie z przewodnikiem miejscowym i zwiedzanie m.in.:
Senaatintori (Plac Senacki) z pomnikiem cara Aleksandra II, katedra luterańska,
Sobór Uspieński z bogatym ikonostasem, Pałac Prezydencki, Dworzec kolejowy,
stadion olimpijski i kościół w skale. Spacer po Kauppatori (zakup pamiątek). Czas
wolny na helsińskiej starówce. Powrót promem do Tallina. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 5

PARNAWA

Po śniadaniu przejazd do PARNAWY, estońskiego kurortu o szerokich,
piaszczystych plażach. Romantyczne uliczki, malownicza starówka, nadbrzeżne
bulwary zachęcają do spacerów i korzystania z walorów uzdrowiska. Czas
na relaks nad morzem. Przejazd do hotelu w okolicy Rygi na obiadokolację
i nocleg.
DZIEŃ 6

PILSRUNDALE – KIEJDANY

Śniadanie, po którym przejazd do PILSRUNDALE na zwiedzanie najwspanialszego
zabytku architektury barokowej na Łotwie, pałacu zwanego „Nadbałtyckim
Wersalem”. Przejazd do KIEJDAN, urokliwego miasteczka nad Niewiażą
– zwiedzanie zboru kalwińskiego z kryptami fundatorów Radziwiłłów, Starego
Rynku z zespołem synagog, Rynku Wielkiego z ratuszem. Następnie spacer ulicą
Wielką z dawnym klasztorem Karmelitów i szkołą kalwińską fundacji Radziwiłłów.
Przejazd do hotelu w okolicy Kowna, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 7

KOWNO

Po śniadaniu przejazd do Kowna - spacer po dobrze zachowanej Starówce
z wieloma zabytkami: Zamek, plac ratuszowy i Ratusz Miejski - „Biały łabędź“,
kościół św. Jerzego, gotycki Dom Perkuna, kościół Witolda Wielkiego, katedra
kowieńska. Wyjazd w drogę powrotną, po przekroczeniu granicy obiad
pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika,

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty

rejsu Tallin - Helsinki - Tallin, zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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Wycieczka Litwa – Łotwa – Estonia
•
•
•
•
•

Wilno, Ryga, Tallin – zabytkowe stolice Krajów Bałtyckich
Pilsrundale – łotewska „Perła Baroku”
Troki – gotycki zamek nad Jeziorem Galve
Zabytki Kiejdan i Kowna
Park Narodowy Gauji

DZIEŃ 1

KOWNO

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru zgodnie z życzeniem opiekuna
wycieczki. Przejazd do KOWNA - spacer po dobrze zachowanej Starówce
z wieloma zabytkami: Zamek, plac ratuszowy i Ratusz Miejski - „Biały łabędź“,
kościół św. Jerzego, gotycki Dom Perkuna, kościół Witolda Wielkiego, katedra
kowieńska. Przejazd do hotelu w okolicy Kowna, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 2

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
✓ Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji, 1 obiad
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

KIEJDANY – PILSRUNDALE

Śniadanie, po którym przejazd do KIEJDAN, urokliwego miasteczka nad Niewiażą
– zwiedzanie zboru kalwińskiego z kryptami fundatorów Radziwiłłów, Starego
Rynku z zespołem synagog, Rynku Wielkiego z ratuszem. Następnie spacer ulicą
Wielką z dawnym klasztorem Karmelitów i szkołą kalwińską fundacji Radziwiłłów.
Przejazd do PILSRUNDALE na zwiedzanie najwspanialszego zabytku architektury
barokowej na Łotwie, pałacu zwanego „Nadbałtyckim Wersalem”. Przejazd
do hotelu w okkolicy Rygi, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3

RYGA

Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie RYGI z lokalnym przewodnikiem. Zobaczymy
wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO starówkę z Basztą Prochową
i Bramą Szwedzką, zamek a także ciekawy zespół średniowiecznych kamieniczek
„Trzej Bracia”. Udamy się również na spacer ulicami Alberta i Elżbiety, które słyną
z architektury secesyjnej; zobaczymy Małą i Wielką Gildię kupiecką, kościół
luterański św. Piotra oraz dom Bractwa Czarnogłowych. Czas wolny w centrum
Rygi. Przejazd do hotelu w okolicy Tallina, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 4

TALLIN

Śniadanie i przejazd TALLINA. Objazd miasta, m.in.: park Kadriorg z pałacem,
amfiteatr zwany Polem Śpiewu z panoramą miasta. Następnie spacer starówką
dzielącą się na Górne Miasto ze średniowiecznymi murami obronnymi i basztą
Długi Herman, zamkiem Toompea, prawosławnym soborem Aleksandra
Newskiego, katedrą luterańską Toomikirik, wzgórzem Toompea z panoramą
starówki oraz na Dolne Miasto z ratuszem i słynną Apteką Magistracką, głównym
deptakiem miasta z Wielką Gildią kupiecką, domem Bractwa Czarnogłowych,
zespołem średniowiecznych kamieniczek Trzy Siostry i potężną basztą Gruba
Małgorzata. Przejazd do hotelu w okolicy Rygi, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 5

PARK NARODOWY GAUJI

Po śniadaniu wizyta w PARKU NARODOWYM GAUJI - zwanym Łotewską Szwajcarią.
To jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych Łotwy. W programie:
Sigulda - ruiny zamku Zakonu Kawalerów Mieczowych, przejazd kolejką linową
nad doliną rzeki, Turaida - zamek nad doliną rzeki Gauja ze wspaniałym widokiem
na okolicę. Czas na spacer pośrod pięknej przyrody parku. Powrót do hotelu
na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 6

WILNO

Po śniadaniu przejazd na zwiedzania WILNA. Zobaczymy unikalnie zdobiony
2 tys. rzeźb – najpiękniejszy w Wilnie - kościół Piotra i Pawła oraz cmentarz
sławnych Polaków na Rossie, na którym spoczywa serce Piłsudskiego. Przejazd
do hotelu we Wilnie, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 7

WILNO

Śniadanie, po którym przejazd na kontynuację zwiedzania WILNA z przewodnikiem
miejscowym, m.in.: Ostra Brama - najważniejsze sanktuarium Litwy, polski kościół
św. Ducha, kościół św. Trójcy z obrazem Jezusa Miłosiernego, plac Ratuszowy,
Uniwersytet Wileński z dziedzińcami i kościołem Św. Janów, plac Katedralny,
Katedra, pomnik Mickiewicza. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja,
nocleg.
DZIEŃ 8

TROKI

Po śniadaniu przejazd do TROK – miasta na wodzie. Spacer wzdłuż ulicy Karaimskiej,
zapoznanie się z kulturą Karaimów licznie zamieszkujących te tereny, degustacja
karaimskich „kybynów”, spacer nad jeziorem Galve do „małego Malborka”, czyli
gotyckiego zamku Witolda. Wyjazd w drogę powrotną, po przekroczeniu granicy
obiad pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, degustacji, usług przewodnika,

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty

zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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Wycieczka na Ukrainę
•
•
•
•
•
•

Zamki Złotej Podkowy w Olesku i Podhorcach
Wielokulturowy Lwów
Chocim – twierdza nad Dniestrem
Jaworowski Park Narodowy
Kamieniec Podolski – perełka południowej Ukrainy
Zabytkowe miasta: Żółkiew i Krzemieniec

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
✓ Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 obiad
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

DZIEŃ 1

PRZEJAZD

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru zgodnie z życzeniem opiekuna
wycieczki. Przejazd do hotelu we Lwowie, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 2

LWÓW

Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie LWOWA: Uniwersytet Jana Kazimierza, Stare
Miasto: Opera Lwowska, Rynek, Kamienica Królewska, Katedra Łacińska, Kaplica
Boimów, Katedra Ormiańska. Spacer Prospektem Swobody od pomnika Adama
Mickiewicza do Wałów Hetmańskich. Czas wolny. Na koniec zobaczymy piękną
panoramę Lwowa z Kopca Unii Lubelskiej. Powrót do hotelu na obiadokolację
i nocleg.
DZIEŃ 3

ZAMKI ZŁOTEJ PODKOWY – KRZEMIENIEC

Po śniadaniu udamy się do OLESKA, gdzie zwiedzimy zamek będący miejscem
urodzenia Jana III Sobieskiego. Następnie przejazd do miejscowości PODHORCE,
w której znajduje się najwspanialsza rezydencja magnacka, zamek należący
pierwotnie do rodu Koniecpolskich. Przejazd do KRZEMIEŃCA, gdzie zobaczymy
Górę Bony, słynne liceum krzemienieckie, Muzeum J. Słowackiego oraz kościół
parafialny pw. Św. Stanisława BM. Przejazd do hotelu w okolicy Tarnopola,
obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 4

CHOCIM – KAMIENIEC PODOLSKI

Śniadanie i przejazd do CHOCIMIA, gdzie zwiedzimy zamek – fortecę nad
Dniestrem i zobaczymy pola wielkich bitew z XVII w. Następnie przejazd
na zwiedzanie KAMIEŃCA PODOLSKIEGO: Rynek Polski z ratuszem, katedrą,
nagrobkiem Wołodyjowskiego i wieżą-minaretem, kościół ormiański, kościół
Paulinów, cerkiew wołoska św. Piotra i Pawła, Brama Batorego i pozostałe
umocnienia w jarze Smotrycza, Zamek Kamieniecki z licznymi basztami,
do którego prowadzi Most Zamkowy. Przejazd do hotelu w okolicy Kamieńca
Podolskiego, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 5

ZBARAŻ – LWÓW

Po śniadaniu pojedziemy do Zbaraża, gdzie zwiedzimy odnowiony zamek
Wiśniowieckich z 1626 roku. Powrót do Lwowa, wizyta na Cmentarzu Łyczakowskim
oraz Orląt Lwowskich. Przejazd do hotelu we Lwowie, zakwaterowanie,
obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 6

ŻÓŁKIEW – JAWOROWSKI PN

Śniadanie i przejazd do Żółkwii - zwiedzanie miasta założonego przez hetmana
Stanisława Żółkiewskiego, gdzie zobaczymy: kamieniczki w Rynku, zamek,
kościół św. Wawrzyńca z kryptami rodziny założycieli, cerkiew bazylianów, cerkiew
Św. Trójcy - zabytek wpisany na listę UNESCO, pozostałości murów miejskich wraz
z Bramą Krakowską i Zwierzyniecką. Następnie przejazd do Krechova i spacer
fragmentem ścieżki przyrodniczej przez Jaworowski Park Narodowy – po drodze
pieczary mnichów z XVI w. i kapliczki nad cudownym źródełkiem. Powrót
do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 7

POWRÓT

Śniadanie, przejazd powrotny, po przekroczeniu granicy obiad pożegnalny.
Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika,

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport ważny min. 3 miesiące od daty powrotu

zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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Wycieczka do Rumunii
•
•
•
•
•

Hunedoara – najpiękniejszy zamek Transylwanii
Eger - miasto wina i kąpieli termalnych
Kopalnia Soli w Turdzie
Zabytki Braszowa, Sighisoary i Sybinu
Zamek Drakuli w Bran

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

DZIEŃ 1

PRZEJAZD

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru zgodnie z życzeniem opiekuna
wycieczki, przejazd przez Słowację na nocleg do w okolicy Szegedu. (tego dnia
bez obiadokolacji).
DZIEŃ 2

HUNEDOARA – SYBIN

Śniadanie i przejazd do HUNEDOARY na zwiedzanie najpiękniejszego
gotyckiego zamku Transylwanii. Następnie przejazd do SYBINU. Tutaj zobaczymy
średniowieczne zabytki Miasta: wieżę ratuszową, kościół Jezuitów, Most
Kłamców, Pasaż Schodów, baszty oraz charakterystyczne dla tego miasta budynki
z „oczami”. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy Sybinu.
DZIEŃ 3

CENA ZAWIERA:
✓ Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
✓ Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 7 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 obiad
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

COZIA – CURTEA DE ARGES – JEZIORO VIDRARU

Śniadanie i przejazd przez malowniczy wąwóz wzdłuż rzeki Olt do monastyru
COZIA, gdzie obejrzymy cerkiew z dobrze zachowanymi freskami. Przejazd
do CURTEA DE ARGES, gdzie zwiedzimy sobór Mistrza Manole, będący niezwykłą
kompilacją architektury włoskiego renesansu z elementami bizantyjskimi
i ormiańskimi. Przejazd krętą drogą Karpat Południowych do JEZIORO VIDRARU,
gdzie z tarasu widokowego na zaporze rolega się piękna górska panorama.
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy miejscowości Bran.
DZIEŃ 4

BRAN – RASNOV – SINAIA

Śniadanie i przejazd do BRAN, gdzie zwiedzimy słynny Zamek Drakuli. Następnie
odwiedzimy zamek chłopski w RASNOVIE, z piękną panoramą. Na koniec
przejazd do SINAIA – najpopularniejszego górskiego kurortu Rumunii. Tutaj
zobaczymy pałace królewskie usytuowane w bajkowej scenerii, „Perłę Karpat”
- Zamek Peles, zbudowany w stylu niemieckiego renesansu oraz Pałacu Pelisor.
Przejazd do hotelu w okolicy Braszowa na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 5

GÓRY BUCEGI

Śniadanie i przejazd do Busteni, wjazd kolejką linową na szczytową grań masywu,
piesze podejście w pobliże form skalnych Babele i Sfinks. Przejście przez Przełęcz
Călugărului, trawersem Monte Furnica (2103 m n.p.m.) do górnej stacji kolejki
linowej. Zjazd kolejką do Sinaia. Czas wolny. Powrót do hotelu na obiadokolację
i nocleg.
DZIEŃ 6

BRASZÓW – SIGHISOARA

Po śniadaniu przejazd do BRASZOWA, gdzie zwiedzimy zabytkową starówkę:
rynek z ratuszem, sukiennice, Czarny Kościół z kolekcją kobierców i słynnymi
organami, pozostałości murów obronnych z Bramą Schei, Strada Sfori
– najwęższą europejską uliczkę. Następnie przejazd do SIGHISOARY - największej
zamieszkałej cytadeli w Europie, wpisanej na listę UNESCO. Zwiedzimy Górne
Miasto: Wieżę Zegarową, Dom Drakuli, Kościół Klasztorny, Kościół na Wzgórzu.
Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy Targu Mures.
DZIEŃ 7

TURDA – ORADEA

Śniadanie, po którym przejazd do TURDY, gdzie zobaczymy wspaniałą kopalnię
soli, która jest jedną z najstarszych na świecie. Trasa turystyczna obejmuje
takie atrakcje jak pływanie łódką po podziemnym jeziorze czy przejażdżkę na
diabelskim młynie, który znajduje się w jednej z komnat kopalni. Przejazd do miasta
ORADEA, spacer po przepięknej starówce: prawosławna Cerkiew pod Księżycem,
kościół św. Władysława, Pałac Biskupów Greckokatolickich, Synagoga Neologów,
cerkiew unicka oraz katedra - największa barokowa budowla Transylwanii.
Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy Debreczyna.
DZIEŃ 8

EGER

Śniadanie i przejazd do EGER - miasta wina i kąpieli termalnych. Pobyt w słynnym
kąpielisku z gorącymi źródłami. Po kilkugodzinnym termalnym relaksie udamy
się na degustacje egerskiego wina prosto z beczki. Przejazd przez Słowację,
po przekroczeniu granicy obiad pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki,
zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika, degustacji,

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty

zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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Wycieczka do Słowenii
•
•
•
•
•
•

Bled i Bohinj – pocztówkowe górskie jeziora Słowenii
Jaskinia Postojna i Predjama – „Zamek w jaskinii”
Wypoczynek nad Adriatykiem
Lublana – stolica Słowenii
Mamucia skocznia narciarska w Planicy
Malowniczy Wąwóz Vintgar

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
✓ Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 6 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 obiad
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

DZIEŃ 1

PRZEJAZD

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru zgodnie z życzeniem opiekuna
wycieczki, przejazd przez Czechy i Austrię na nocleg do w okolicy Lublany. (tego
dnia bez obiadokolacji).
DZIEŃ 2

ATRAKCJE NAD JEZIOREM BOHINJ – TRIGLAVSKI PARK NARODOWY

Śniadanie, przejazd do Doliny Bohinj. Wjazd kolejką linową na górę Vogel:
ze stacji na wysokości 1535 m n.p.m. rozciąga się wspaniały widok na jezioro
i alpejskie szczyty. Następnie przejazd malowniczą trasą wzdłuż JEZIORA BOHINJ
do wodospadu Savica, jednego z najpiękniejszych w Słowenii. Czas wolny nad
największym jeziorem Słowenii, leżącym u podnóża Alp Julijskich. Podziwianie
wspaniałej scenerii jeziora, w którego tafli malowniczo odbijają się alpejskie
szczyty. Na koniec udamy się udamy się do Wąwozu Vintgar położonego w obrębie
TRIGLAVSKIEGO PARKU NARODOWEGO, o długości 1600 m. Przespacerujemy
się skalnym wąwozem nad spienioną wodą i huczącymi wodospadami, wzdłuż
krętego biegu rzeki Radovna. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3

PLANICA – BLED

Po śniadaniu przejazd do położonej niedaleko kurortu narciarskiego Kranjska
Gora - PLANICY - doliny, w której znajduje się mamucia skocznia narciarska
Velikanka, jedna z największych na świecie. Następnie przejazd do BLED,
miejscowości malowniczo położonej nad jeziorem z kościołem na wyspie. Spacer
do wznoszącego się majestatycznie na stromej skale zamku Bled, gdzie ze wzgórza
zamkowego roztacza się niezapomniany widok, w pogodne dni doskonale widać
stąd najwyższy szczyt Słowenii – Triglav. Następnie rejs łódkami na wysepkę
na jeziorze, gdzie zobaczymy kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Czas wolny na spacery i relaks nad malowniczym jeziorem. Powrót do hotelu,
obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 4

LUBLANA – PIRAN

Śniadanie i przejazd do stolicy Słowenii – LUBLANY. Spacer po historycznym
centrum: plac Prešerena – główne miejsce spotkań mieszkańców stolicy, kościół
Zwiastowania – jeden z symboli miasta, Potrójny Most, Kolumnada Plečnika,
katedra św. Mikołaja, Pałac Biskupi, ratusz, Most Szewców oraz Zamek Lublański
– doskonały punkt widokowy. Przejazd nad wybrzeże Adriatyku do PIRANU,
jednego z najpiękniejszych miast na wybrzeżu adriatyckim, malowniczo
położonego na półwyspie. Miasto stanowi perłę weneckiej architektury gotyckiej.
Czas na spacer po starówce: plac Tartiniego – główny plac miasta, nazwany
imieniem słynnego artysty, ratusz, kościół św. Jerzego, kościół św. Piotra.
Zakwaterowanie w hotelu w okolicy Piranu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 5

WYPOCZYNEK NAD MORZEM ADRIATYCKIM

Po śniadaniu czas wolny na relaks i plażowanie nad morzem. Obiadokolacja
i nocleg.
DZIEŃ 6

JASKINIA POSTOJNA – PREDJAMSKI ZAMEK – SKOFJA LOKA

Śniadanie, po którym przejazd do POSTOJNEJ – zwiedzanie słynnej jaskini,
zaliczanej do najpiękniejszych na świecie. Stalagmity i stalaktyty o różnych
formach tworzą tu bajkowy świat. Przejazd do PREDJAMY i zwiedzanie zamku,
zachwycającego swym położeniem. Niezwykła budowla została wbudowana
w otwór jaskini, co sprawia, że jest to jeden z najbardziej malowniczych
zamków w Europie. Przejazd do SKOFJA LOKA, uznawanego za najbardziej
urokliwe miasteczko Słowenii. Spacer po najlepiej zachowanym słoweńskim
średniowiecznym starym mieście, nad którym malowniczo góruje zamek Loka.
Przejazd do hotelu w okolicy Lublany, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 7

POWRÓT

Śniadanie i przejazd przez Austrię i Czechy, po drodze obiad pożegnalny. Powrót
na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika, rejsu,

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty

zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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5 dni

Wycieczka Słowenia – Chorwacja
•
•
•
•
•
•

Bled i Bohinj – pocztówkowe górskie jeziora Słowenii
Jaskinia Postojna i Predjama – „Zamek w jaskinii”
Wypoczynek nad Adriatykiem
Lublana – stolica Słowenii
Pula i Rovinj – chorwackie perełki nad Adriatykiem
Piran – malownicze miasto na półwyspie

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
✓ Transfery komfortowym autokarem z klimatyzacją
✓ Transfery na/z lotniska
✓ Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

DZIEŃ 1

PRZELOT – LUBLANA

Zbiórka uczestników i transfer na wybrane lotnisko, odprawa bagażowa i wylot
do Lublany. Przylot do LUBLANY, odbiór bagaży i przejazd do stolicy Słowenii.
Spacer po historycznym centrum: plac Prešerena – główne miejsce spotkań
mieszkańców stolicy, kościół Zwiastowania – jeden z symboli miasta, Potrójny
Most, Kolumnada Plečnika, katedra św. Mikołaja, Pałac Biskupi, ratusz, Most
Szewców oraz Zamek Lublański – doskonały punkt widokowy. Przejazd do hotelu
w okolicy Lublany, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 2

ATRAKCJE NAD JEZIOREM BOHINJ – BLED

Śniadanie, przejazd do Doliny Bohinj. Wjazd kolejką linową na górę Vogel: ze stacji
na wysokości 1535 m n.p.m. rozciąga się wspaniały widok na jezioro i alpejskie
szczyty. Następnie przejazd malowniczą trasą wzdłuż JEZIORA BOHINJ i czas
wolny nad największym jeziorem Słowenii, leżącym u podnóża Alp Julijskich.
Podziwianie wspaniałej scenerii jeziora, w którego tafli malowniczo odbijają
się alpejskie szczyty. Przejazd do BLED, miejscowości malowniczo położonej
nad jeziorem z kościołem na wyspie. Spacer do wznoszącego się majestatycznie
na stromej skale zamku Bled, gdzie ze wzgórza zamkowego roztacza
się niezapomniany widok, w pogodne dni doskonale widać stąd najwyższy
szczyt Słowenii – Triglav. Następnie rejs łódkami na wysepkę na jeziorze,
gdzie zobaczymy kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Czas wolny
na spacery i relaks nad malowniczym jeziorem. Przejazd do hotelu w okolicy
Piranu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3

WYPOCZYNEK NAD MORZEM ADRIATYCKIM

Po śniadaniu czas wolny na relaks i plażowanie nad morzem. Obiadokolacja
i nocleg.
DZIEŃ 4

PULA – ROVINJ – PIRAN

Po śniadaniu przejazd do Chorwacji na Półwysep Istria. Najpierw wizyta w PULI,
najważniejszym mieście Istrii z wieloma zabytkami z czasów antycznych.
Zobaczymy: forum - główny plac, gdzie obecnie skupia się życie towarzyskie
miasta oraz arenę - rzymski amfiteatr, jedną z najbardziej znanych budowli
Istrii i jeden z trzech najlepiej zachowanych amfiteatrów starożytnego Rzymu.
Następnie przejazd do ROVINJA - miasta zwanego „Małą Wenecją”, uchodzącego
za jedno z najpiękniejszych miast półwyspu i całej Chorwacji. Spacer pełnymi
uroku uliczkami Starego Miasta położonego na wzgórzu zwanym Monte Rosso,
zwiedzanie barokowej bazyliki św. Eufemii. Na koniec spacer po Piranie. PIRAN
to jedno z najpiękniejszych miast na wybrzeżu adriatyckim, malowniczo położone
na półwyspie. Miasto stanowi perłę weneckiej architektury gotyckiej. Turystów
przyciąga zwłaszcza starówka z Placem Tartiniego – głównym placem miasta.
Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 5

JASKINIA POSTOJNA – PREDJAMSKI ZAMEK

Śniadanie, po którym przejazd do POSTOJNEJ – zwiedzanie słynnej jaskini,
zaliczanej do najpiękniejszych na świecie. Stalagmity i stalaktyty o różnych
formach tworzą tu bajkowy świat. Przejazd do PREDJAMY i zwiedzanie zamku,
zachwycającego swym położeniem. Niezwykła budowla została wbudowana
w otwór jaskini, co sprawia, że jest to jeden z najbardziej malowniczych zamków
w Europie. Transfer na lotnisko w Lublanie, przelot i powrót na miejsce zbiórki,
zakończenie wycieczki

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika,

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty

zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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8 dni

Wycieczka do Chorwacji
•
•
•
•
•
•

Dubrownik – perła Adriatyku
Pałac Dioklecjana w Splicie
Park Narodowy Jeziora Plitwickie
Wypoczynek nad Adriatykiem
Rejs fish picnic na Korculę
Park Narodowy Krka

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

DZIEŃ 1

PRZEJAZD

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru zgodnie z życzeniem opiekuna
wycieczki, przejazd przez Czechy i Austrię na nocleg do hotelu w okolicy
Zagrzebia. (tego dnia bez obiadokolacji).
DZIEŃ 2

PARK NARODOWY JEZIORA PLITWICKIE – NEUM

Śniadanie, przejazd do Plitwic i zwiedzanie Parku Narodowego JEZIORA
PLITVICKIE obejmującego 16 jezior połączonych wodospadami i kaskadami
wodnymi, otoczonych lasem i kamiennymi wzgórzami. Całość daje w sumie
unikatową i naturalną mieszankę cudnej przyrody, wpisanej na listę UNESCO.
Przejazd do NEUM, bośniackiego kurortu nad Adriatykiem. Neum położone
jest na kilkunastokilometrowym odcinku wybrzeża dalmatyńskiego pomiędzy
chorwackimi miejscowościami wypoczynkowymi, ok. 60 km od Dubrownika.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3

CENA ZAWIERA:
✓ Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
✓ Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 7 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 obiad
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

NEUM – WYPOCZYNEK NAD MORZEM ADRIATYCKIM

Pobyt na Wybrzeżu MORZA ADRIATYCKIEGO, korzystanie z atrakcji hotelowych
i plażowanie. Śniadanie bufet i obiadokolacja.
DZIEŃ 4

DUBROWNIK

Śniadanie, po którym przejazd do DUBROWNIKA i zwiedzanie “Perły Adriatyku”
otoczonej lazurowym, ciepłym morzem i wspaniałymi plażami. Miasto położone
w zaciszu przyjemnego śródziemnomorskiego klimatu szczyci się ponad
tysiącletnią historią obecną w każdej części miasta. Zobaczymy Stare Miasto, mury
obronne, zabytkowe studnie Onofria, gotycki Klasztor. Franciszkanów, najstarszą
aptekę Europy, Pałac Spoza. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 5

KORCULA

Śniadanie, rejs „fish-picnic” na przepiękną wyspę środkowej Dalmacji – KORCULA,
który rozpoczniemy od poczęstunku rakiją. Zacumowanie do portu w Korčuli,
obiad na statku: ryba lub mięso z grilla, sałatka, pieczywo, napoje: wino, woda,
sok. Spacer po średniowiecznym mieście Korcula, znanym jako miejsce urodzenia
podróżnika Marco Polo, zobaczymy zabytki starówki, XV-wieczną katedrę
św. Marka, Pałac Biskupi. Plażowanie, powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 6

SPLIT – TROGIR

Śniadanie i przejazd na zwiedzanie SPLITU, największego miasta Dalmacji
założonego przez rzymskiego cesarza Dioklecjana, którego pałac zachował się
po dzisiejsze czasy i stanowi główną atrakcję turystyczną miasta. Następnie
przejazd i zwiedzanie średniowiecznego TROGIRU, którego zabytkowe centrum
jest pod ochroną UNESCO. Podczas zwiedzania zobaczymy najcenniejsze zabytki
starówki, a wśród nich m.in. katedrę św. Wawrzyńca, pałac rektorów, loggię
miejską. Przejazd do hotelu w okolicy Szybenika na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 7

PARK NARODOWY KRKA

Po śniadaniu, przejazd do Parku Narodowego KRKA. Spacer pośród bajecznej
przyrody, wśród 17 kaskad i rozlewisk pod okazały wodospad Skradinski Buk.
Tutaj w wyznaczonym miejscu możemy zażyć kąpieli. Plażowanie. Po zwiedzaniu
przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy Zagrzebia.
DZIEŃ 8

POWRÓT

Śniadanie, przejazd przez Austrię i Czechy, po przekroczeniu granicy obiad
pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika, rejsu fish picnic,

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty

zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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8 dni

Wycieczka Czarnogóra – Albania
•
•
•
•
•
•
•

Wypoczynek nad Adriatykiem
Kotor – „Dubrownik w miniaturze”
Rejs po Jeziorze Szkoderskim
Perast – malownicza osada rybacka
Tirana, Szkodra i Kruje – zabutkowe miasta Albanii
Orientalny Ulcinj
Boka Kotorska – Fjord na poludniu Europy

DZIEŃ 1

PRZELOT DO PODGORICY – ULCINJ

Zbiórka uczestników i transfer na wybrane lotnisko, odprawa bagażowa i wylot
do Podgoricy. Przylot do Podgoricy, odbiór bagaży i przejazd w kierunku
czarnogórskiego wybrzeża. Przyjazd do ULCINJA - miasta tchnącego klimatem
Orientu. Podczas spaceru zobaczymy starówkę usytuowaną na wysokim
nadmorskim cyplu, otoczoną murami obronnymi oraz pozostałościami
nadmorskiej fortecy. Zakwaterowanie w hotelu w okolicy Ulcinja, obiadokolacja
i nocleg.
DZIEŃ 2

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
✓ Transfery komfortowym autokarem z klimatyzacją
✓ Transfery na/z lotniska
✓ Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

JEZIORO SZKODERSKIE – SZKODRA

Po śniadaniu przejazd nad JEZIORO SZKODERSKIE, największe na Półwyspie
Bałkańskim, położone na granicy Albanii i Czarnogóry. W programie rejs
stateczkiem po jeziorze oraz czas wolny w miejscowości Virpazar. Następnie
przejazd w kierunku Albanii do SZKODRY, miasta nad Jeziorem Szkoderskim,
dawnej stolicy Albanii - prawdziwie orientalnego miasta. Zwiedzimy: ruiny
średniowiecznej twierdzy Rozafa, meczet oraz zabytkowe domy. Powrót
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3

KRUJE – TIRANA

Śniadanie i całodniowy wyjazd do Albanii. Przyjazd do KRUJE - „albańskiego
Krakowa”, oryginalna albańska zabudowa i stary bazar pozwoli nam przenieść się
w przeszłość. Spacer po mieście, podczas którego zobaczymy Zamek Skanderbega
- bohatera narodowego, meczet i najstarszy w kraju bazar z największym w całej
Albanii wyborem pamiątek. Kolejnym etapem wycieczki będzie TIRANA, stolica
Albanii. Zobaczymy tutaj: Plac Skanderbega, Pałac Prezydencki i Kongresowy,
Meczet Ethem Bey oraz budynki Opery. Powrót do hotelu na obiadokolację
i nocleg.
DZIEŃ 4-5

WYPOCZYNEK NAD MORZEM

Pobyt nad Adriatykiem, czas wolny na odpoczynek, plażowanie i kąpiele. Każdego
dnia śniadanie, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 6

STARI BAR – SVETI STEFAN – BUDVA

Śniadanie i przejazd na zwiedzanie ruin STAREGO BARU. Spacer po historycznej
części najważniejszego czarnogórskiego portu: brama miejska, kościół
św. Katarzyny, ruiny katedry św. Jerzego i położony poza miejskimi murami
akwedukt turecki, zobaczymy także Starą Oliwkę. To drzewo oliwne liczące
według badań ponad 2 tysiące lat i uznane przez wielu za najstarsze tego
typu w Europie. Następnie przejazd w kierunku Budvy, najbardziej znanego
czarnogórskiego kurortu nadmorskiego. Po drodze: SVETI STEFAN, malownicza
miejscowość położona na półwyspie, jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc
na czarnogórskim wybrzeżu. W BUDVIE spacer po średniowiecznej starówce
otoczonej pierścieniem murów obronnych. Zwiedzimy najważniejsze zabytki:
katedrę św. Jana oraz pozostałości starożytnych budowli i kaplic. Powrót
do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 7

PERAST – KOTOR – CETYNIA

Śniadanie i przejazd dookoła Boki Kotorskiej, największego fiordu południowej
Europy. Najpierw zwiedzanie PERASTU, prześlicznej rybackiej osady nad
Zatoka Kotorską. Następnie zwiedzanie KOTORU, zwanego „Dubrownikiem
w miniaturze”, warownego miasta, które posiada piękną starówkę, wpisaną
na Listę UNESCO. Spacer po urokliwych, krętych uliczkach, zwiedzanie Katedry
św. Trifona, patrona miasta. Wspaniałą panoramę miasta i zatoki można podziwiać
z twierdzy św. Jana, która znajduje się powyżej, na wzgórzu. Przejazd do CETYNII
- dawnej stolicy Czarnogóry, gdzie podczas spaceru zobaczymy pałac króla Nikoli,
Monastyr Narodzenia Matki Bożej i budynki byłych ambasad. Przejazd do hotelu
w okolicy Podgoricy na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 8

POWRÓT

Śniadanie, transfer na lotnisko do Podgoricy, przelot i powrót na miejsce zbiórki,
zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika, rejsu,

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty

zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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6 dni

Wycieczka do Grecji
•
•
•
•
•

Skarby Aten
Starożytne zabytki Myken i Koryntu
Kanał Koryncki
Wypoczynek nad Morzem Egejskim
Teatr antyczny w Epidauros

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
✓ Transfery komfortowym autokarem z klimatyzacją
✓ Transfery na/z lotniska
✓ Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

DZIEŃ 1

PRZYLOT DO ATEN

Zbiórka uczestników i transfer na wybrane lotnisko, odprawa bagażowa i wylot
do Aten. Przylot do Aten, odbiór bagaży i przejazd do hotelu na Wybrzeżu Morza
Egejskiego na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 2

KORYNT – MYKENY – NAFPLIO – EPIDAURUS

Po śniadaniu wycieczka do KORYNTU - zobaczymy Kanał Koryncki oraz starożytne
ruiny - Świątynia Apollina, Agora z mównicą, z której przemawiał Św. Paweł.
Przejazd do MYKEN, gdzie zobaczymy pozostałości pałacu królewskiego,
słynną Bramę Lwic, Cytadelę z murami cyklopimi i Skarbiec Atreusza czyli Grób
Agamemnona. Przejazd na krótkie zwiedzanie NAFPLIONU – niegdyś weneckiego
miasta, później pierwszej stolicy nowożytnego państwa greckiego, obecnie zaś
modnego nadmorskiego kurortu. Następnie EPIDAUROS, gdzie do dziś zadziwia
akustyka jednego z bardziej znanych teatrów antycznych. Powrót do hotelu
na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3-4

POBYT NA WYBRZEŻU MORZA EGEJSKIEGO

Pobyt na WYBRZEŻU MORZA EGEJSKIEGO, korzystanie z atrakcji hotelowych
i plażowanie. Każdego dnia śniadanie bufet i obiadokolacja. Dla chętnych
możliwość uczestniczenia w wieczorze greckim - kolacja w tradycyjnej tawernie,
podczas której można skosztować typowych greckich potraw oraz wina przy
muzyce i greckich tańcach (płatne dodatkowo). Alternatywnie zamiast jednego
dnia wypoczynku:
REJS NA HYDRĘ I SPETSES
Rejs na dwie wyspy należące do archipelagu Sarońskiego - HYDRĘ oraz
SPETSES. Spędzimy niezapomniane chwile na wyspie Hydra - chyba jedynym
miejscu w Europie, gdzie do dzisiaj jedynym możliwym środkiem komunikacji
jest wynajęcie osiołka, a samochody, czy nawet rowery są zakazane. Później
popłyniemy na leżące u wejścia do zatoki Argo, Spetses - dawniej „Pityoussa”
z uwagi na wielką ilość rosnących tam drzew piniowych, do dnia dzisiejszego
nadających miejscu specyficznego, niepowtarzalnego charakteru, gdzie piękne
plaże zachęcają do relaksu i zażywania kąpieli słonecznych. (płatne dodatkowo).
DZIEŃ 5

ATENY

Śniadanie i przejazd na zwiedzanie ATEN. Zobaczymy wzgórze Akropolu
ze świątynią Ateny (Partenon) i Erechtejon, Areopag, Łuk Hadriana, Parlament,
Grób Nieznanego Żołnierza, stadion olimpijski. Spacer po tradycyjnej „dzielnicy
Bogów”- Plaka z ciekawymi domami, licznymi sklepikami i tawernami
o niepowtarzalnym uroku. Zobaczymy także Uniwersytet i Akademię Narodową,
która dziś jest najważniejszym ośrodkiem naukowym Grecji oraz jednym
z najczęściej fotografowanych budynków centrum Aten. Powrót do hotelu
na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 6

POWRÓT

Śniadanie, transfer na lotnisko do Aten, przelot i powrót na miejsce zbiórki,
zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:
× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika, rejsu na wyspy,
zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji
× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

UWAGI:
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

Powrót do
spisu treści
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8 dni

Wycieczka do Grecji
•
•
•
•
•

Skarby Aten
Wypoczynek nad Morzem Egejskim
Meteory - słynne wiszące klasztory
Klasztor Ossios Lukas
Pętla Argolidzka, czyli starożytne cuda - Korynt – Mykeny –
Nafplion - Epidauros
• Delfy – „Pępek świata”

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

DZIEŃ 1

PRZYLOT DO ATEN

Zbiórka uczestników i transfer na wybrane lotnisko, odprawa bagażowa i wylot
do Aten. Przylot do Aten, odbiór bagaży i przejazd do hotelu na Wybrzeżu
Morza Egejskiego na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 2

KORYNT – MYKENY – NAFPLIO – EPIDAURUS

Po śniadaniu wycieczka do KORYNTU - zobaczymy Kanał Koryncki oraz starożytne
ruiny - Świątynia Apollina, Agora z mównicą, z której przemawiał Św. Paweł.
Przejazd do MYKEN, gdzie zobaczymy pozostałości pałacu królewskiego,
słynną Bramę Lwic, Cytadelę z murami cyklopimi i Skarbiec Atreusza czyli Grób
Agamemnona. Przejazd na krótkie zwiedzanie NAFPLIONU – niegdyś weneckiego
miasta, później pierwszej stolicy nowożytnego państwa greckiego, obecnie zaś
modnego nadmorskiego kurortu. Następnie EPIDAUROS, gdzie do dziś zadziwia
akustyka jednego z bardziej znanych teatrów antycznych. Powrót do hotelu
na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3

CENA ZAWIERA:
✓ Bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
✓ Transfery komfortowym autokarem z klimatyzacją
✓ Transfery na/z lotniska
✓ Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

ATENY

Śniadanie i przejazd na zwiedzanie ATEN. Zobaczymy wzgórze Akropolu
ze świątynią Ateny (Partenon) i Erechtejon, Areopag, Łuk Hadriana, Parlament,
Grób Nieznanego Żołnierza, stadion olimpijski. Spacer po tradycyjnej „dzielnicy
Bogów”- Plaka z ciekawymi domami, licznymi sklepikami i tawernami
o niepowtarzalnym uroku. Zobaczymy także Uniwersytet i Akademię Narodową,
która dziś jest najważniejszym ośrodkiem naukowym Grecji oraz jednym
z najczęściej fotografowanych budynków centrum Aten. Powrót do hotelu
na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4-5

POBYT NA WYBRZEŻU MORZA EGEJSKIEGO

Pobyt na WYBRZEŻU MORZA EGEJSKIEGO, korzystanie z atrakcji hotelowych
i plażowanie. Każdego dnia śniadanie bufet i obiadokolacja. Dla chętnych
możliwość uczestniczenia w wieczorze greckim - kolacja w tradycyjnej tawernie,
podczas której można skosztować typowych greckich potraw oraz wina przy
muzyce i greckich tańcach (płatne dodatkowo).
DZIEŃ 6

OSSIOS LUKAS – DELFY – TERMOPILE

Śniadanie i przejazd do OSSIOS LIKAS - pięknie położonego na zboczu
klasztoru pustelnika bł. Łukasza. Obecnie obiekt figuruje na liście światowego
dziedzictwa UNESCO, a jego słynne mozaiki zaliczane są do największych
arcydzieł średniowiecza. Przejazd do DELF, gdzie wg starożytnych znajdował
się środek, czyli „pępek” świata, a Pytia przepowiadała przyszłość. Zobaczymy
m.in. wyrocznię Apollina, Skarbiec Ateńczyków, Sanktuarium Ateny i gimnazjon
- miejsce Igrzysk Pytyjskich. Następnie krótki postój w TERMOPILACH, gdzie
zobaczymy pomnik króla Leonidasa i przypomnimy sobie historię Spartan.
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy Kamena Vourla.
DZIEŃ 7

METEORY

Śniadanie i przejazd na zwiedzanie wiszących klasztorów METEORA, co znaczy
„skały zawieszone w powietrzu”, uznane za jedną z najwspanialszych atrakcji
turystycznych Grecji. Te prawosławne monastyry zostały wpisane na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 8

POWRÓT

Śniadanie, transfer na lotnisko do Aten, przelot i powrót na miejsce zbiórki,
zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika,

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty

zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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9 dni

Wycieczka do Włoch
•
•
•
•
•
•

Wenecja – miasto na wodzie
Magiczna Florencja
Rzym – „Wieczne miasto”
Watykan i Asyż – religijne perełki Włoch
Zabytkowe miasta – Werona i Padawa
San Marino – malownicza enklawa na terytorium Włoch

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
✓ Zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 8 śniadań, 7 obiadokolacji, 1 obiad
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

DZIEŃ 1

PRZEJAZD

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru zgodnie z życzeniem opiekuna
wycieczki, przejazd przez Czechy i Austrię na nocleg do hotelu w okolicy Udine
– Tarvisio. (tego dnia bez obiadokolacji).
DZIEŃ 2

PADWA – WERONA

Śniadanie i przejazd na zwiedzanie PADWY, gdzie zobaczymy trzynastowieczną
Bazylikę Św. Antoniego zwaną „cudem Padwy” z sarkofagiem świętego oraz
kaplicą polską, a także Uniwersytet i Plac Prato della Valle. Przejazd do WERONY
- jednego z najpiękniejszych i najbardziej „klimatycznych” miast Włoch. Zobaczymy
kościół św. Zenona, Arenę - Amfiteatr Rzymski z Iw p.n.e., PIazza delle Erbe, Piazza
Dei Signiori z pomnikiem Dantego, grobowce Scaligerich, zamek Castelvecchio
oraz Dom Julii z najsłynniejszym balkonem świata. Na dziedzińcu stoi naturalnych
rozmiarów posąg Julii z brązu. Turyści dotykają piersi Julii wierząc, że przyniesie
im to szczęście w miłości. Przejazd do hotelu w okolicy Werony, zakwaterowanie,
obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3

FLORENCJA

Śniadanie i przejazd do stolicy Toskanii - pięknej FLORENCJI. Podczas zwiedzania
z miejscowym przewodnikiem zobaczymy kościół Santa Croce z nagrobkami
sławnych Florentyńczyków, Piazza del Duomo, baptysterium, katedrę Santa Maria
del Fiore, Wieżę Giotta, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Pałace
Medyceuszy, Most Złotników na rzece Arno. Przejazd do hotelu w okolicy Rzymu
na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4-5

RZYM – WATYKAN

Śniadanie, transfer do Wiecznego Miasta i zwiedzanie RZYMU z przewodnikiem
miejscowym. Podczas pobytu w Rzymie zobaczymy symbole miasta (z zewnątrz),
m.in: Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki, Panteon, Piazza Navona,
Plac Hiszpański ze słynnymi Schodami Hiszpańskimi, Fontanna di Trevi, Usta
Prawdy znane z filmu „Rzymskie Wakacje”. Zobaczymy także WATYKAN: Bazylikę
i plac św. Piotra, grób św. Jana Pawła II. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 6

ASYŻ – SAN MARINO

Śniadanie, po którym udamy się do ASYŻU – jednego z najważniejszych
miejsc pielgrzymkowych we Włoszech. W programie zwiedzania: Bazylika
św. Franciszka, gdzie złożone jest ciało św. Franciszka, kościół św. Klary, dom
św. Franciszka, bazylika Matki Bożej Anielskiej, gdzie znajduje się Porcjunkula.
Przejazd na zwiedzanie SAN MARINO, jednego z najmniejszych krajów Europy, który
uważany jest za najstarszą na świecie republikę. Spacer po zabytkowym centrum
i pośród zamków Guiata, Montale, Cesta. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 7

WYPOCZYNEK NAD ADRIATYKIEM

Po śniadaniu pobyt na Wybrzeżu MORZA ADRIATYCKIEGO, czas na relaks
i plażowanie. Obiadokolscja i nocleg.
DZIEŃ 8

WENECJA

Śniadanie i przejazd do WENECJI na zwiedzanie tego niezwykłego miasta.
Tramwajem wodnym udamy się do centrum, które leży na wielu wyspach
połączonych ponad setką kanałów, a najważniejszym z nich jest Canale Grande.
Miasto posiada także ponad 400 mostów-zobaczymy te najbardziej znane
- Most Rialto i Most Westchnień. Trafimy także na „najpiękniejszy salon świata”
– Plac św. Marka z Bazyliką św. Marka i Pałacem Dożów. Przejazd do hotelu
w ok. Udine - Tarvisio, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 9

POWRÓT

Śniadanie, przejazd przez Austrię i Czechy, po przekroczeniu granicy obiad
pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika,

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty

zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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8 dni

Wycieczka Włochy – Lazurowe Wybrzeże
•
•
•
•
•
•

Wenecja – miasto na wodzie
Rejs po malowniczym Jeziorze Garda
Genua – stolica Ligurii
Wizyta w Księstwie Monako
Cannes i Antibes – zabytkowe miasta Lazurowego Wybrzeża
Park Narodowy Cinque Terre

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

DZIEŃ 1

PRZEJAZD

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru zgodnie z życzeniem opiekuna
wycieczki, przejazd przez Czechy i Austrię na nocleg do hotelu w okolicy Werony.
(tego dnia bez obiadokolacji).
DZIEŃ 2

JEZIORO GARDA

Śniadanie i przejazd nad JEZIORO GARDA, największe i najpopularniejsze
jezioro włoskie. Zwiedzanie miasteczka Sirmione z bajkowym zamkiem rodziny
Scaligerich i rejs statkiem wzdłuż jeziora. Zwiedzanie Limone, które słynie
ze swych oranżerii, gajów cytrynowych i doskonałej oliwy z oliwek, Następnie
przejazd do Malcesine, malowniczego miasteczka położonego nad Jeziorem
Garda. Największą atrakcją tej miejscowości jest Zamek Castello Scaligero i widok
na szczyt Monte Baldo (możliwość wjazdu kolejką na szczyt – płatne dodatkowo).
Obiadokolacja i przejazd do hotelu w okolicy Genui, zakwaterowanie, nocleg.
DZIEŃ 3

CENA ZAWIERA:
✓ Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
✓ Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 7 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 obiad
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

GENUA

Po śniadaniu przejazd do GENUI, która jest stolicą pięknego regionu Liguria
i największym włoskim portem. Udamy się do gotyckiej katedra San Lorenzo,
na główny plac Genui - Piazza Ferrari z olbrzymią fontanną, zobaczymy dom
Krzysztofa Kolumba i Pałac Dożów. Po południu czas wolny na relaks nad Morzem
Śródziemnym. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 4

MONACO – MONTE CARLO

Śniadanie i przejazd do Księstwa Monako, jednego z najmniejszych państw
w Europie. Zwiedzanie rozpoczniemy od Ogrodu Egzotycznego, skąd roztacza
się widok na MONACO oraz włoskie i francuskie wybrzeże. W ogrodzie zebrano
kilka tysięcy kwitnących, imponujących wielkością i kolorami kaktusów oraz
sukulentów. Podczas spaceru zobaczymy Pałac Książęcy Grimaldich, wzniesiony
na szczycie Rocher oraz Katedrę św. Mikołaja z grobowcami księżnej Grace Kelly
oraz grobowcami kilkunastu pokoleń rodziny książęcej. Na koniec spacer
po MONTE CARLO, słynącym ze wspaniałych kasyn i wyścigów Formuły 1.
Czas wolny. Obiadokolacja, przejazd do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 5

CANNES – ANTIBES

Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie CANNES – najbardziej znanego miasta
Riwiery Francuskiej, znanego z festiwali, Alei Gwiazd i wspaniałych hoteli.
Zwiedzimy malownicze stare miasto położone na wzgórzu, Stary Port, Pałac
Festiwalowy i słynny chodnik z odciskami dłoni gwiazd, historyczną dzielnicę Le
Suquet oraz bulwar La Croisette. Kolejnym celem naszej podróży będzie ANTIBES
- wysokiej klasy letnisko ze starym miastem, portem i długą plażą. Zwiedzimy
starówkę z krętymi uliczkami i Zamek Grimaldich. Po zwiedzaniu spacer po porcie
zwanym „portem miliarderów” ze względu na wielkość i wartość cumujących
w nim jachtów. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 6

PARK NARODOWY CINQUE TERRE

Śniadanie i przejazd do La Spezia, stamtąd pociągiem przez najczystszy
region Wybrzeża Liguryjskiego: CINQUE TERRE do malowniczych miasteczek,
usytułowanych na zboczach górskich. Spacer po urokliwych starówkach Manaroli,
Vernazzy i Riomaggiore. Spacer Drogą Miłości z Riomaggiore do Manaroli,
podczas którego można podziwiać widoki zapierające dech w piersiach. Przejazd
do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 7

WENECJA

Śniadanie i przejazd do WENECJI na zwiedzanie tego niezwykłego miasta.
Tramwajem wodnym udamy się do centrum, które leży na wielu wyspach
połączonych ponad setką kanałów, a najważniejszym z nich jest Canale Grande.
Miasto posiada także ponad 400 mostów-zobaczymy te najbardziej znaneMost Rialto i Most Westchnień. Trafimy także na „najpiękniejszy salon świata”
– Plac św. Marka z Bazyliką św. Marka i Pałacem Dożów. Przejazd do hotelu
w okolicy Udine - Tarvisio, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 8

POWRÓT

Śniadanie, przejazd przez Austrię i Czechy, po przekroczeniu granicy obiad
pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika, rejsu,

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty

zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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9 dni

Wycieczka do Toskanii
•
•
•
•
•
•

Park Narodowy Cinque Terre
Magiczna Florencja
Winnice Chianti
Siena – „średniowieczny skarb Toskanii”
Krzywa Wieża w Pizie
Pienza i inne malownicze miasteczka Toskanii

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
✓ Zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 8 śniadań, 7 obiadokolacji, 1 obiad
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

DZIEŃ 1

PRZEJAZD

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru zgodnie z życzeniem opiekuna
wycieczki, przejazd przez Czechy i Austrię na nocleg do hotelu w okolicy Udine
– Tarvisio. (tego dnia bez obiadokolacji).
DZIEŃ 2

FLORENCJA

Śniadanie i przejazd do stolicy Toskanii - pięknej FLORENCJI. Podczas zwiedzania
z miejscowym przewodnikiem zobaczymy kościół Santa Croce z nagrobkami
sławnych Florentyńczyków, Piazza del Duomo, baptysterium, katedrę Santa
Maria del Fiore, Wieżę Giotta, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Pałace
Medyceuszy, Most Złotników na rzece Arno. Przejazd do hotelu w okolicy Florencji
na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3

SAN GIMIGNANO – VOLTERRA – PIZA

Po śniadaniu przejazd do SAN GIMIGNANO, nazwanym średniowiecznym
Manhattanem, ze względu na liczne zachowane wieże. Spacer, podczas którego
zobaczymy Piazza della Cisterna, Piazza del Duomo, kościół Sant’Agostino.
Przejazd do VOLTERRY położonej pośród uroczo pokręconych pagórków
z gajami oliwnymi, będącej centrum artystycznej obróbki alabastru. Spacer
po mieście od bramy etruskiej poprzez średniowieczną dzielnicę z ratuszem
i katedrą na Piazza Priori, do teatru rzymskiego. Przejazd do PIZY, która była
jedną z czterech włoskich Republik Morskich. W programie zwiedzanie: Campo
dei Miracoli z katedrą, koliste Baptysterium oraz słynna Krzywa Wieża. Przejazd
do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4

WYPOCZYNEK NAD MORZEM TYRREŃSKIM

Po śniadaniu czas na całodzienny relaks i plażowanie. Powrót do hotelu,
obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 5

PARK NARODOWY CINQUE TERRE

Śniadanie i przejazd do La Spezia, stamtąd pociągiem przez najczystszy
region Wybrzeża Liguryjskiego: CINQUE TERRE do malowniczych miasteczek,
usytułowanych na zboczach górskich. Spacer po urokliwych starówkach Manaroli,
Vernazzy i Riomaggiore. Spacer Drogą Miłości z Riomaggiore do Manaroli,
podczas którego można podziwiać widoki zapierające dech w piersiach. Powrót
do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 6

CHIANTI – SIENA

Po śniadaniu przejazd przez Wzgórza CHIANTI porośnięte winnicami, gdzie
wytwarzane jest słynne wino Chianti. Wizyta w jednej z winnic, możliwość
poznania procesu produkcji trunku oraz degustacji wina i lokalnych produktów.
Następnie przejazd do „średniowiecznego skarbu Toskanii” – SIENY. Zobaczymy
zabytkową starówkę z piękną katedrą, Piazza Salimbeni, Piazza Tolomei oraz
Piazza del Campo - jeden z najwspanialszych placów Europy wybrukowany cegłą
i marmurem. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 7

SAN QURICO D’ORCIA – BAGNO VIGNONI – MONTALCINO

Po śniadaniu całodzienna wycieczka po zachwycających toskańskich miasteczkach,
położonych w jednym z najbardziej urokliwych rejonów Toskanii – Val d’Orcia,
wpisanym na listę UNESCO. Przejazd do San Quirico d’Orcia z romańską
kolegiatą. Spacer po historycznym centrum, następnie wizyta w zjawiskowym
Bagno Vignoni, gdzie na głównym placu znajduje się renesansowy basen z wodą
termalną. Kolejnym miasteczkiem na trasie jest Montalcino, pocztówkowe, urocze
toskańskie miasteczka na wzgórzu otoczonym murami. Spacer po malowniczym
centrum. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 8

PIENZA

Śniadanie i przejazd do Pienzy – nazywanej idealnym miastem renesansowym.
W programie m.in.: katedra, Palazzo Piccolomini, Palazzo Pubblico, panoramiczny
spacer po murach obronnych. Czas wolny. Przejazd do hotelu w okolicy Udine
- Tarvisio, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 9

POWRÓT

Śniadanie, przejazd przez Austrię i Czechy, po przekroczeniu granicy obiad
pożegnalny. Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika, degustacji,

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty

zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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Wycieczka do Włoch Południowych
•
•
•
•
•
•

Wypoczynek nad Morzem Tyrreńskim
Rejs na Capri
Malownicza Costiera Amalfitana
Zabytki Neapolu i Salerno
Wezuwiusz – majestatyczny wulkan
Słynne wykopaliska w Pompejach

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
✓ Transfery komfortowym autokarem z klimatyzacją
✓ Transfery na/z lotniska
✓ Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

DZIEŃ 1

PRZELOT DO RZYMU – NEAPOL

Zbiórka uczestników i transfer na wybrane lotnisko, odprawa bagażowa i wylot
do Rzymu. Przylot do Rzymu, odbiór bagaży i przejazd na zwiedzanie NEAPOLU.
Położona u stóp Wezuwiusza dumna stolica południowych Włoch oferuje turystom
swoje malownicze zabytki i atrakcje: Palazzo Reale (Pałac Królewski), antyczny
dwór Castel Nuovo, Katedrę Św. Januarego, nabrzeża Santa Lucia z pięknym
widokiem na Zatokę Neapolitańską i Wezuwiusz. Przejazd do hotelu w okolicy
Neapolu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 2

CAPRI

Po śniadaniu przejazd do Sorrento i podróż promem lub stateczkiem na WYSPĘ
CAPRI na Morzu Tyrreńskim, niedaleko Półwyspu Sorrentyńskiego. Całodzienny
pobyt na malowniczej wyspie, znanej z pięknych widoków, śródziemnomorskiej
roślinności i wspaniałych rezydencji. Wizyta w miasteczkach Capri i Anacapri. Czas
wolny na plażowanie (opcjonalnie wycieczka stateczkiem do grot okalających
Capri – płatna dodatkowo). Rejs powrotny. Powrót do hotelu na obiadokolację
i nocleg.
DZIEŃ 3

POMPEJE – WEZUWIUSZ

Po śniadaniu zobaczymy POMPEJE, gdzie zobaczymy również słynne na całym
świecie miasto zniszczone przez lawę Wezuwiusza. Do dziś wzbudza ogromne
zainteresowanie ze względu na stanowiska archeologiczne, odkryte znaleziska
i doskonale zachowany wizerunek miasta i jego życia. Następnie przejazd pod
najsłynniejszy stożek wulkaniczny, wjazd autokarem na WEZUWIUSZ - parking
górny, następnie indywidualny spacer do krateru. Powrót na obiadokolację
i nocleg.
DZIEŃ 4-5

WYPOCZYNEK NAD MORZEM TYRREŃSKIM

Pobyt na WYBRZEŻU MORZA TYRREŃSKIEGO, korzystanie z atrakcji hotelowych
i plażowanie. Każdego dnia śniadanie bufet i obiadokolacja.
DZIEŃ 6

SALERNO – COSTIERA AMALFITANA

Śniadanie, po którym wybierzemy się na poznanie południowej części półwyspu
Sorrentyńskiego. Zaczniemy od zwiedzania SALERNO – urokliwego i jednego
z najbardziej słonecznych miast Italii. Zobaczymy także ruiny zamku Arechi oraz
romańsko-gotycki pałac biskupi. Następnie rejs wzdłuż malowniczego COSTIERA
AMALFITANA. Trasa ta jest uznawana za jedną z najbardziej uroczych w Europie.
Na zboczach stromo schodzących do morza tarasowo osadzone są gaje
cytrusowe. Pomiędzy nimi wije się wąska droga łącząca kilka malowniczych
miasteczek. My zatrzymamy się najpierw w Amalfi, które wpisane jest na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO, gdzie zobaczymy m.in. Katedrę Świętego
Andrzeja z rzeźbą Świętego. Kolejna perełka na naszej trasie to Positano
– wciśnięte pomiędzy zatokę Salerno i strome zbocza. Miasteczko posiada
zabudowę tarasową z wąskimi uliczkami, małymi sklepikami, miniaturową plaża
i niewielkim portem. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 7

POWRÓT

Śniadanie, transfer na lotnisko do Rzymu, przelot i powrót na miejsce zbiórki,
zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:
× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika,
zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji
× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

UWAGI:
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

Powrót do
spisu treści
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Wycieczka na Sycylię
•
•
•
•
•
•

Etna – najwyższy wulkan Europy
Wypoczynek nad Morzem Śródziemnym
Taormina – „Perla Sycylii”
Zabytki Katanii i Syrakuz
Dolina Świątyń w Agrigento
Palermo – zabytkowa stolica Sycylii

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
✓ Transfery komfortowym autokarem z klimatyzacją
✓ Transfery na/z lotniska
✓ Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

DZIEŃ 1

PRZYLOT DO KATANII

Zbiórka uczestników i transfer na wybrane lotnisko, odprawa bagażowa i wylot
do Katanii. Przylot do Katanii, odbiór bagaży i przejazd do hotelu w okolicy
Taorminy na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 2

SYRAKUZY – MODICA – NOTO

Po śniadaniu przejazd do SYRAKUZ, miasta wpisanego na Światową Listę
Dziedzictwa UNESCO, gdzie zwiedzimy: Stare Miasto z Piazza del Duomo,
teatr grecki ze wspaniałym widokiem na morze oraz kamieniołom
Latomia del Paradiso. Przejazd do MODICA, spacer po centrum z monumentalnym
kościołem S. Giorgio. Wizyta w fabryce tradycyjnej sycylijskiej czekolady:
zapoznanie się z technologią produkcji, degustacja i możliwość zakupu.
Przejazd do NOTO - stolicy baroku sycylijskiego, wpisanej na listę UNESCO.
Spacer po niezwykłym miasteczku znanym z barokowej architektury, pałaców
i kościołów. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3

TAORMINA – AGRIGENTO

Śniadanie i przejazd do TAORMINY zwanej „perełką Sycylii”, tonajliczniej
odwiedzane miasto Sycylii położone na stokach Gór Pelorytańskich, zwrócone
w stronę morza. Spacer po fascynującym starym mieście, wizyta w Teatrze
Antycznym - najpiękniejszym starożytnym, greckim teatrze we Włoszech, skąd
rozciąga się wspaniała panorama na Etnę i wybrzeże Morza Śródziemnego.
Przejazd do AGRIGENTO na zwiedzanie Doliny Świątyń - wspaniale zachowanego
zespołu świątyń greckich. Przejazd do hotelu w okolicy Palermo, obiadokolacja
i nocleg.
DZIEŃ 4

MONREALE – PALERMO

Po śniadaniu przejazd do MONREALE, gdzie znajduje się majestatyczna normańska
katedra, ozdobiona złotymi, bizantyjskimi mozaikami, katakumby i Teatro Massimo
- jeden z najpiękniejszych teatrów w Europie. Następnie zwiedzanie PALERMO
- egzotycznej mieszanki stylów kultury europejskiej i orientalnej. Zobaczymy
Katedrę, skrzyżowanie Quatro Canti, Fontannę Wstydu, Palazzo delle Aquile, San
Cataldo, La Martorana i Villa Garibaldi. Po południu plażowanie. Powrót do hotelu
na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 5

CEFALU – KATANIA

Po śniadaniu przejazd do CEFALU. Spacer po malowniczej miejscowości która
wyrasta u stóp imponującego klifu. Pełna nieodkrytych przez turystów uliczek
i widoków na morze, szczyci się starożytną Katedrą, jedną z najpiękniejszych
świątyń sycylijskich okresu normandzkiego.Przejazd na zwiedzanie KATANII,
zobaczymy Katedrę z placem del Duomo, słynną fontannę w kształcie słonia,
Castello Ursino. Następnie przejazd Przejazd do hotelu w okolicy Taorminy
na obiadokolację i nocleg
DZIEŃ 6

ETNA

Po śniadaniu wycieczka, którą zaczniemy od wjazdu na zbocze ETNY (najwyższego
czynnego wulkanu Europy). Spacer po jednym z wygasłych kraterów i wjazd
specjalnym busem na wysokość ok. 2000 m n.p.m., gdzie będzie można obejrzeć
wnętrze krateru Silvestri oraz napić się kawy w jednej z restauracji i podziwiać
z bliska piękno Etny. Przejazd do malowniczego kanionu rzeki Alcantara.
Możliwość spaceru w głąb niezwykłego wąwozu wyrzeźbionego w czarnych
bazaltowych skałach przez wartki nurt rzeki. Powrót do hotelu na obiadokolację
i nocleg.
DZIEŃ 7

WYPOCZYNEK NAD MORZEM

Pobyt na Wybrzeżu MORZA ŚRÓDZIEMNEGO, korzystanie z atrakcji hotelowych
i plażowanie. Śniadanie bufet i obiadokolacja. Dla chętnych możliwość
uczestniczenia w wycieczce na dwie z siedmiu wysp archipelagu Wysp
Eolskich (Liparyjskich), które zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa
Przyrodniczego UNESCO (płatne dodatkowo).
DZIEŃ 8

POWRÓT

Śniadanie, transfer na lotnisko do Katanii, przelot i powrót na miejsce zbiórki,
zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika, rejsu na wyspy,

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty

zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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Wycieczka Paryż – Zamki nad Loarą – Szampania
•
•
•
•
•
•

Paryż – elegancka stolica Francji
Rejs po Sekwanie
Słynne Muzeum w Luwrze
Królewskie zamki Doliny Loary
Szampania – kraina szampana
Orlean – miasto Joanny d`Arc

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

DZIEŃ 1

PRZEJAZD

Zbiórka uczestników i podstawienie autokaru zgodnie z życzeniem opiekuna
wycieczki i wyjazd w kierunku Francji, przyjazd na nocleg do hotelu położonego
w okolicy granicy niemiecko-francuskiej (tego dnia bez obiadokolacji).
DZIEŃ 2

PARYŻ

Śniadanie, przyjazd do PARYŻA w godzinach południowych. Pierwsza tura
zwiedzania miasta - centrum historyczne Paryża - Wyspa La Cité z katedrą
Notre Dame, Dzielnica Łacińska – Ogrody i Pałac Luksemburski, cmentarz
Pere -Lachaise (miejsce spoczynku m.in. Chopina i Jima Morrisona), dzielnica
La Defense, Uniwersytet Sorbona, Świątynia Sławy - Panteon, w którym
pochowano m.in. Marię Curie Skłodowską. Obiadokolacja, przejazd do hotelu
położonego w okolicy Wielkiego Paryża, nocleg.
DZIEŃ 3

CENA ZAWIERA:
✓ Transfery komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, bar, DVD/video)
✓ Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 6 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 obiad
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

PARYŻ

Po śniadaniu przejazd na kontynuację zwiedzania PARYŻA: Muzeum Perfum
Fragonard, Opera Garnier, spacer do Placu Vendome, Hotel Ritz, Plac Pigalle
ze słynnym kabaretem Moulin Rouge, bazylika Sacre Coeur, spacer malowniczymi
uliczkami wzgórza Montmartre, podziwianie panoramy miasta. Następnie Luwr
– zwiedzanie jednego z najsłynniejszych muzeów świata. Godzinny rejs statkiem
po Sekwanie. Obiadokolacja, powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 4

PARYŻ

Śniadanie i przejazd na kontynuację zwiedzania PARYŻA - Pola Elizejskie,
Łuk Triumfalny, Kościół Les Invalides z grobem Napoleona, Pola Marsowe, wieża Eiffla.
Obiadokolacja, przejazd do hotelu położonego w okolicy Orleanu, nocleg.
DZIEŃ 5

ORLEAN – ZAMKI NAD LOARĄ

Śniadanie, po którym przejazd do ORLEANU, miasta o królewskich tradycjach
– zabytkowy hotel Groslot, gotycka katedra Saint – Croix, pomnik i dom Joanny
d`Arc. Przejazd do CHAMBORD na zwiedzanie największego z zamków w dolinie
Loary. Następnie poznamy kolejny skarb Doliny Loary - Zamek CHENONCEAU,
który należy do najpiękniejszych zabytków w całej Francji. Jest zwany również
Zamkiem Dam, ze względu na sześć znamienitych kobiet, które go rozbudowywały.
Obiadokolacja, powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 6

SZAMPANIA

Po śniadaniu przejazd w kierunku Szampanii. W EPERNAY – stolicy szampana
poznamy tajemnicę jego wytwarzania w miejcsowej wytwórni. Degustacja
i możliwość zakupów oryginalnego trunku. Obiadokolacja i przejazd na nocleg
do hotelu na terenie Niemiec.
DZIEŃ 7

POWRÓT

Śniadanie, przejazd powrotny, po przekroczeniu granicy obiad pożegnalny.
Powrót na miejsce zbiórki, zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:
× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika, degustacji, rejsu,
zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji
× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

UWAGI:
• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

Powrót do
spisu treści
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Wycieczka Barcelona – Katalonia
•
•
•
•
•

Barcelona – stolica Katalonii
Wypoczynek na Wybrzeżu Costa Brava
Starożytne zabytki Tarragony
Magiczna Girona
Besalu i Rupit – malownicze miasteczka katalońskie

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
✓ Transfery komfortowym autokarem z klimatyzacją
✓ Transfery na/z lotniska
✓ Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

DZIEŃ 1

PRZELOT DO BARCELONY – TARRAGONA

Zbiórka uczestników i transfer na wybrane lotnisko, odprawa bagażowa i wylot do
Barcelony. Przylot do Barcelony, odbiór bagaży i przejazd do TARRAGONY słynnej
z wielu starorzymskich zabytków wpisanych na listę światowego dziedzictwa
UNESCO, jak Passeig Arqueologic ze starożytnym amfiteatrem i areną, na której
odbywały się wyścigi rydwanów. Zwiedzimy też romańsko-gotycką katedrę,
której początki sięgają XII wieku oraz zobaczymy El Puente del Diablo – dawny
akwedukt rzymski. Przejazd do hotelu na Costa Brava na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 2

BESALU – RUPIT – GIRONA

Po śniadaniu czeka nas przepiękna wycieczka do dwóch średniowiecznych
katalońskich miasteczek. BESALU – kluczowe miejsce na szlaku romańskich
zabytków Katalonii. Spacer po tej malowniczej miejscowości pozwala poznać
uroki średniowiecznej osady. Kolejnym punktem programu jest zwiedzanie
miasteczka RUPIT. Charakterystyczne wąskie brukowane uliczki, domy z kamienia
i place z podcieniami przenoszą nas w czasy średniowiecza. Na koniec przejazd
do GIRONY - pięknego i bardzo atrakcyjnego katalońskiego miasta, które pozwala
podziwiać przyjezdnym centrum złożone z zabytków zbudowanych przez Rzymian,
Żydów i Arabów. Zobaczymy m.in. gotycka Katedrę, łaźnie arabskie i dzielnicę
żydowską. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3-4

POBYT NA COSTA BRAVA

Pobyt na Wybrzeżu COSTA BRAVA, korzystanie z atrakcji hotelowych i plażowanie.
Każdego dnia śniadanie bufet i obiadokolacja. Dla chętnych możliwość
uczestniczenia w wieczorze Flamenco (płatne dodatkowo). Alternatywnie zamiast
jednego dnia wypoczynku:
WYCIECZKA STATKIEM DO TOSSA DE MAR
Rejs statkiem wzdłuż wybrzeża Costa Brava z Lloret de Mar do Tossa de Mar
(urocze średniowieczne miasteczko, malownicze mury obronne ,baszty i wieżyczki
na klifie,wąskie brukowane uliczki, skaliste zatoczki). Zwiedzanie miasteczka.
(płatne dodatkowo)
DZIEŃ 5

BARCELONA

Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie BARCELONY. Usytuowana na niewysokich
wzgórzach stopniowo obniżających się ku Morzu Śródziemnemu uważana jest
za jedno z najpiękniejszych miast Europy i słynie z bajkowej architektury Gaudiego.
W 1992 roku miasto organizowało Igrzyska Olimpijskie, przez co stało się jeszcze
bardziej znane. W programie m.in.: Wzgórze Montjuic ze stadionem olimpijskim
oraz średniowieczna dzielnica La Ribera, Basilica De Santa Maria Del Mar (znana
z bestsellerowej powieści „Katedra w Barcelonie” Ildefonso Falconesa), Sagrada
Familia - wciąż nieskończone dzieło życia Gaudiego, Park Guell, skąd roztacza się
wspaniały widok na całą Barcelonę, Plac Catalunya, spacer najsłynniejszą ulicą
Barcelony – Rambla, Palau Guell – pałac wybudowany wg. projektu Gaudiego,
pomnik Kolumba, spacer wzdłuż Passeig de Gracia, przy której znajdują się dwa
najważniejsze Domy Gaudiego - Casa Mila oraz Casa Batillo. Powrót do hotelu
na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 6

POWRÓT

Śniadanie, transfer na lotnisko do Barcelony, przelot i powrót na miejsce zbiórki,
zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika,

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty

zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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8 dni

Wycieczka do Andaluzji
•
•
•
•
•
•

Sewilla – stolica Andaluzji
Wypoczynek na Wybrzeżu Costa del Sol
Gibraltar – brytyjska enklawa z widokiem na Afrykę
Granada – kompleks palacowy Alhambra
Ronda – „Białe miasto”
Piękne miasta – Cordoba i Malaga

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

DZIEŃ 1

PRZELOT DO MALAGI

Zbiórka uczestników i transfer na wybrane lotnisko, odprawa bagażowa i wylot
do Malagi. Przylot do Malagi, odbiór bagaży i przejazd do hotelu w okolicy Malagi
na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 2

GRANADA

Po śniadaniu przejazd do GRANADY na zwiedzanie miasta. Spacer po krętych
uliczkach centrum miasta - Alcaiceria (arabski bazar) i gotycka katedra z kaplicą
królewską. Następnie zwiedzanie najwspanialszego zabytku kultury arabskiej
w Europie - kompleksu pałacowego Alhambra - zobaczymy Pałac Nasrydów
- arcydzieło architektury ze wspaniałą kompozycją przestrzeni, wody, światła
i dekoracji oraz ogrody Generalife. Po południu spacer po Albaicin - urokliwej
dzielnicy arabskiej, położonej na wzgórzu, z której zobaczymy panoramę
Alhambry na tle gór Sierra Nevada. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3

CENA ZAWIERA:
✓ Bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
✓ Transfery komfortowym autokarem z klimatyzacją
✓ Transfery na/z lotniska
✓ Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

CORDOBA – MALAGA

Śniadanie i przejazd do CORDOBY stolicy średniowiecznego państwa Maurów,
malowniczo położonej nad rzeką Gwadalkiwir. Zwiedzimy zespół fortyfikacji
Alkazar, katedrę La Mezquita (dawny wielki meczet Omajjadów), dzielnicę
żydowską Juderia oraz Puente Romano - 16 łukowy rzymski most na rzece
Gwadalkiwir. Przejazd do MALAGI, gdzie zobaczymy: La Alcazaba - słynną,
wznoszącą się nad miastem fortecę, Katedrę La Manquita, Muzeum Picassa oraz
ruiny zamku Gibralfaro. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 4

RONDA – MARBELLA

Śniadanie i przejazd do RONDY, jednego z najbardziej interesujących miast
Andaluzji, położonego na dwóch skałach połączonych mostem Puente Nuevo.
W dole znajduje się głęboki na ponad 100 metrów wąwóz rzeki Guadalevin.
Ronda jest kolebką hiszpańskiej corridy. Znajduje się tu najstarsza i największa
w Hiszpanii arena Plaza de Toros. W Museo Taurino można podziwiać
wspaniałe stroje torreadorów, przepięknie ozdabiane nakrycia głowy oraz
zdjęcia najsłynniejszych torreadorów. Przejazd i spacer po kurorcie MARBELLA
ze sławnym i ekstrawaganckim portem jachtowym Puerto Banus. Przejazd
do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 5

WYPOCZYNEK NA WYBRZEŻU COSTA DEL SOL

Śniadanie. Pobyt na Wybrzeżu COSTA DEL SOL, korzystanie z atrakcji hotelowych
i plażowanie. Obiadokolacja i noceg. Dla chętnych możliwość uczestniczenia
w wieczorze Flamenco (płatne dodatkowo)
DZIEŃ 6

SEWILLA

Śniadanie, po którym przejazd na zwiedzanie SEWILLI - stolicy Andaluzji:
monumentalna katedra gotycka, w której znajduje się grób Kolumba, uznawaną
za jeden z najpiękniejszych i największych obiektów sakralnych na świecie, wieża
La Girarda wysokości 76 m., stanowiąca pozostałość dawnego meczetu, która
jest symbolem miasta, zamek królewski Alkazar, dawna dzielnica żydowska
Santa Cruz, Bazylika Matki Bożej Makareny, Złota Wieża. Powrót do hotelu
na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 7

GIBRALTAR

Śniadanie, wycieczka do GIBRALTARU, małej enklawy brytyjskiej na Półwyspie
Iberyjskim. Będziemy podziwiać panoramę z punktu widokowego, tzw. Słupów
Heraklesa. W programie zwiedzanie Jaskinia św. Michała, wjazd kolejką linową
na sam szczyt skały, skąd można podziwiać przepiękne widoki na Gibraltar, Costa
del Sol a w słoneczne, bezchmurne dni na Cieśninę Gibraltarską i Afrykę. Spacer
główną ulicą Gibraltaru Main Street oferującą całą gamę sklepów „duty free”
(Gibraltar to strefa handlu wolnocłowego). Powrót do hotelu na obiadokolację
i nocleg.
DZIEŃ 8

POWRÓT

Śniadanie, transfer na lotnisko do Malagi, przelot i powrót na miejsce zbiórki,
zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika,

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty

zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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8 dni

Wycieczka do Portugalii z wypoczynkiem na Algarve
•
•
•
•
•
•
•

Wypoczynek na malowniczym Wybrzeżu Algarve
Lizbona – stolica Portugalii
Majestatyczne kompleksy klasztorne w Tomar i Alcobaca
Sanktuarium Maryjne w Fatimie
Przylądek Cabo da Roca
Sintra – miasto zamków i pałaców
Ponta da Piedade – klif z piękną panoramą Oceanu Atlantyckiego

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

CENA ZAWIERA:
✓ Bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
✓ Transfery komfortowym autokarem z klimatyzacją
✓ Transfery na/z lotniska
✓ Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR,
NNW do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR.

DZIEŃ 1

PRZELOT DO LIZBONY

Zbiórka uczestników i transfer na wybrane lotnisko, odprawa bagażowa i wylot
do Lizbony. Przylot do Lizbony, odbiór bagaży i przejazd do hotelu w okolicy
Lizbony na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 2

LIZBONA

Śniadanie, przejazd na zwiedzanie LIZBONY - spacer po zabytkowej
średniowiecznej dzielnicy Alfama pełnej krętych, wąskich uliczek, położonej
na wzgórzu u stóp Zamku Św. Jerzego, zwiedzanie - katedry Se, kościoła
Św. Antoniego Padewskiego; przejazd do dzielnicy Belem, gdzie wznosi się
słynna gotycko-renesansowa Wieża ( Torre de Balem) oraz XVI wieczny klasztor
Hieronimitów. Spacer nad Tagiem – podziwianie imponującego Pomnika
Odkrywców. Przejazd do hotelu na Wybrzeżu Algarve, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3-5

POBYT NA WYBRZEŻU ALGARVE

Pobyt na WYBRZEŻU ALGARVE, korzystanie z atrakcji hotelowych i plażowanie.
Każdego dnia śniadanie bufet, obiadokolacja. Podczas pobytu wycieczka dla
grupy: SILVES – PONTA DA PIEDADE – SAGRES – PRZYL. ŚW. WINCENTEGO
- LAGOS Silves – zobaczymy dawną arabską stolicę regionu Algarve, pięknie
usytuowaną u stóp Zamku Maurów; Ponta da Piedade - z 20-metrowego klifu
zobaczymy wspaniałe panoramy na Ocean Atlantycki i niezwykłej urody plaże;
Sagres – port rybacki, gdzie udamy się z wizytą do twierdzy, cytadeli siedziby
byłej szkoły morskiej Henryka Żeglarza; przejedziemy malowniczą trasą
widokową na Przylądek Świętego Wincentego, uznawany w średniowieczu
za koniec świata; Lagos – kosmopolityczne miasto z portem i mariną, gdzie można
skosztować pysznych dań Algarve z ryb, owoców morza i deserów z migdałam,
miasto odkrywców, w którym zobaczymy pomnik Henryka Żeglarza, Twierdzę
Portugalską oraz tradycyjne domy z fasadą zdobioną kolorowymi płytkami.
DZIEŃ 6

TOMAR – ALCOBACA

Śniadanie i przejazd do TOMAR, gdzie zwiedzimy Zamek - Klasztor Zakonu Chrystusa
– imponujący kompleks klasztorny zbudowany przez Zakon Templariuszy, wpisany
na listę Światowego Dzedzictwa UNESCO. Następnie zwiedzanie ALCOBACA,
gdzie znajduje sie klasztor „Santa Maria”. Również Klasztor w Alcobaça jest
klasyfikowany jako Światowe Dziedzictwo UNESCO. Przejazd do hotelu w Fatimie,
obiadokolacja i nocleg. Możliwość udziału w wieczornym nabożeństwie Maryjnym
ze świecami.
DZIEŃ 7

FATIMA – SINTRA – CABO DA ROCA

Po wczesnym śniadaniu kontynuacja zwiedzania FATIMY – jednego z największych
na świecie sanktuariów maryjnych. Tutaj odwiedzimy Sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej: Bazylika, Kaplica Objawień, Kościół Trójcy Przenajświętszej,
zwiedzanie Skarbca Sanktuarium Fatimskiego. Następnie przejazd do SINTRY
- bajkowego miasteczka zamków i pałaców. Zwiedzanie dawnej rezydencji
królewskiej - Pałacu Narodowego. Następnie przejazd na CABO DA ROCA
– najdalej na zachód wysuniętego punktu Europy. Skalisty brzeg wznosi się tutaj
144 metry nad Atlantykiem, tworząc niezapomniany krajobraz. Przejazd do hotelu
w okolicy Lizbony, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 8

POWRÓT

Śniadanie, transfer na lotnisko do LIZBONY, przelot i powrót na miejsce zbiórki,
zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika,

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty

zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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8 dni

Wycieczka do Gruzji
•
•
•
•
•
•

Mccheta – dawna stolica i centum religijne Gruzji
Cminda Sameba – piękny klasztor u stóp Kaukazu
Kachetia – region słynący z produkcji wina
Tbilisi – zabytkowa stolica Gruzji
Batumi – wypoczynek nad Morzem Czarnym
Uplistsikhe – „skalne miasto”

DZIEŃ 1

PRZELOT

Zbiórka uczestników przed parafią i przejazd na wybrane lotnisko, odprawa
bagażowa i wylot do Tbilisi. Przylot do Tbilisi, odbiór bagaży i transfer do hotelu,
nocleg. (tego dnia bez obiadokolacji).
DZIEŃ 2

TBILISI

Śniadanie, po którym zwiedzanie TBILISI - stolicy Gruzji: zobaczymy Stare Miasto:
kościół Metechi, twierdzę Narikala, Katedrę Sioni i kościół Anczischati – jeden
z najwspanialszych pomników wczesnego okresu gruzińskiej architektury. Spacer
główną ulicą miasta – Rustaweli. Zobaczymy także skwer i pomnik prezydenta
Lecha Kaczyńskiego. Obiadokolacja, powrót do hotelu na nocleg.

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

DZIEŃ 3

KACHETIA: KWARELI – BODBE – SIGNAGI

Po śniadaniu udamy się do KACHETII, regionu słynącego z produkcji wina.
To stąd wywodzą się słynne na całym świecie marki tego napoju. Zwiedzimy
urokliwe miasteczko Signagi, malowniczo położone nad Doliną Alazańską.
Udamy się do klasztoru Bodbe, który został założony na miejscu pochówku
najważniejszej świętej Gruzji - św. Nino. W trakcie wycieczki odwiedzimy winiarnię
w Kwareli i weźmiemy udział w obiadokolacji w formie biesiady u zaprzyjaźnionych
kachetyjskich gospodarzy. Powrót do hotelu w Tbilisi na nocleg.

CENA ZAWIERA:
✓ Bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
✓ Transfery komfortowym autokarem z klimatyzacją

DZIEŃ 4

✓ Transfery na/z lotniska

MCCHETA – BATUMI

Śniadanie, po którym przejazd do dawnej stolicy i centrum religijnego Gruzji
– MCCHETA – wizyta w pięknym, położonym na górze monastyrze Dzwari i katedrze
Sweti Cchoweli, z grobowcami gruzińskich królów, w którym przechowywane się
fragmenty szat Chrystusa. Przejazd do hotelu w okolicy Batumi na obiadokolację
i nocleg.

✓ Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach ***, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: 7 śniadań, 6 obiadokolacji
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 30 000 EUR,
NNW do 4000 EUR, bagaż podróżny do 400 EUR.

DZIEŃ 5

BATUMI – WYPOCZYNEK NAD MORZEM CZARNYM

Po śniadaniu przejazd na wypoczynek i plażowanie nad Morzem Czarnym.
BATUMI - stolica Adżarii jest dziś najsłynniejszym kurortem nadmorskim Gruzji.
Powszechnie znane są tutejsze plaże oraz jedna z najdłuższych na świecie
promenada, przyciągająca rzesze turystów. Podziwiać tu można także urokliwe
uliczki, eleganckie kamienice, świątynie różnych wyznań i subtropikalną
roślinność. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 6

UPLISTSIKHE – TBILISI

Śniadanie, po którym przejazd do skalnego miasta UPLISTSIKHE z VII w. p.n.e.
Zlokalizowana są tutaj m.in. wielka sala przeznaczona do pogańskich rytuałów,
sale mieszkalne oraz kościół z IX w. Przejazd do Tbilisi. Obiadokolacja w formie
„gruzińskiej biesiady” ze słynnymi toastami, muzyką na żywo, winem i potrawami
gruzińskimi. Przejazd do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 7

GÓRY KAUKAZ: STEPANCMINDA (KAZBEGI) – GERGETI

Śniadanie, przejazd Gruzińską Drogą Wojenną do STEPANCMINDY (Kazbegi)
położonej u stóp Kaukazu. Wjazd jeepami do klasztoru Cminda Sameba
w GERGETI – Św. Trójcy z najpiękniejszym widokiem na Kazbek. Gergeti to jedna
z ikon całej Gruzji. W godzinach popołudniowych powrót do Tbilisi – czas wolny.
Obiadokolacja. Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 8

POWRÓT

Śniadanie, transfer na lotnisko w Tbilisi, przelot i powrót na miejsce zbiórki,
zakończenie wycieczki.

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, usług przewodnika, degustacji, biesiad,

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport ważny min. 180 dni od daty powrotu

zestawów audio-guide itp.
× napojów do obiadokolacji

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
w kolejności odwiedzanych miejsc.

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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12 dni

Wycieczka do Meksyku
•
•
•
•
•
•
•

Ekskluzywny wypoczynek w Acapulco
Wspaniale piramidy Teotihuacan
Rejs gondolami po ogrodach Xochimilco
Kolonialne miasta – Oaxaca i Puebla
Taxco – „srebrne miasto”
Kanion Sumidero – spływ motorówkami
Wizyta w Indiańskich wioskach

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPYTAJ O WYCENĘ DLA WASZEJ GRUPY
Termin wycieczki ustalamy na życzenie
Możliwa indywidualna modyfikacja programu

DZIEŃ 1

PRZELOT DO MEKSYKU

Zbiórka uczestników na wybranym lotnisku, odprawa bagażowa i wylot
do Meksyku przez jeden z europejskich portów (np. Paryż, Londyn, Amsterdam).
Przylot do Meksyku, spotkanie z polskojęzycznym pilotem i przewodnikiem grupy,
transfer do hotelu, kolacja i nocleg w Mieście Meksyk.
DZIEŃ 2

MEKSYK

Śniadanie. Spacer po głównym placu Miasta MEKSYK, tzw. Zocalo: Katedra,
Templo Mayor, Pałac Prezydencki ze sławnymi muralami Diego Riviery. Zwiedzanie
jednego z najlepszych muzeów archeologicznych świata, Narodowego Muzeum
Antropologii i Historii, z bogatą kolekcją sztuki prekolumbijskiej. Podziwianie
osiągnięć cywilizacyjnych Azteków, Majów i Olmeków. Przejazd do dzielnicy
Xochimilco, gdzie znajdują się sławne „pływające ogrody”. Rejs gondolami w rytm
muzyki mariachi. Obiad na łodziach. Powrót do hotelu, nocleg
DZIEŃ 3

CENA ZAWIERA:
✓ Bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi
✓ Transfery komfortowym autokarem z klimatyzacją
✓ Transfery na/z lotniska
✓ Zakwaterowanie w Hotelach **** (kat. lokalnej), pokoje 2- osobowe z łazienkami
✓ Wyżywienie: śniadania i kolacje, all inclusive w Acapulco
✓ Bilety wstępu do wszystkich miejsc zwiedzania według programu
✓ Napiwki w hotelach i restauracjach
✓ Opiekę i informację turystyczną pilota w j. polskim
✓ Ubezpieczenie KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 30 000 EUR,
NNW do 4000 EUR, bagaż podróżny do 400 EUR.

MEKSYK – GUADALUPE – TEOTIHUACAN

Śniadanie. Wizyta w religijnym sercu kraju, w Bazylice Matki Bożej z GUADALUPE:
Stara i Nowa Bazylika, Wzgórze Objawień, Templo del Pocito. Czas wolny na
osobistą refleksję i zakupy pamiątek religijnych. Przejazd do strefy archeologicznej
w TEOTIHUACAN, niegdyś wielkiej cywilizacji sięgającej swymi wpływami
aż po dzisiejszą Gwatemalę. Spacer po świetnie zachowanym mieście: Pałac
Ptaka-Motyla, Piramida Księżyca, Aleja Zmarłych i wejście na jedną z największych
piramid świata, Piramidę Słońca. Kolacja i przejazd do hotelu w Puebla, nocleg.
DZIEŃ 4

PUEBLA – VERACRUZ

Śniadanie. Spacer po uroczym kolonialnym mieście PUEBLA: Katedra, Zocalo,
Rynek Parian z tradycyjnym wyrobami mieszkańców miasta, czyli ceramiką talavera
i słodyczami. Przejazd w kierunku nadmorskiego portu VERACRUZ, położonego
nad brzegami Zatoki Meksykańskiej. Po drodze wizyta na jednej z wielu plantacji
kawy. Zapoznanie się z procesem upraw i produkcji kawy, degustacja i możliwość
zakupów. Przejazd do Veracruz i spacer po mieście. Kolacja i nocleg w Veracruz.
DZIEŃ 5

VILLAHERMOSA

Śniadanie. Przejazd do miejscowości VILLAHERMOSA, stolicy stanu Tabasco.
Zwiedzanie Parku Olmeków: kompleksu archeologiczno – przyrodniczego.
Olmekowie, to najstarsza cywilizacja Mezoameryki, znana między innymi
z wielkich, bazaltowych głów władców lub wojowników Olmeckich. Podziwianie
zwierząt, które żyją w tropikalnym stanie Tabasco. Przejazd na nocleg
do San Cristóbal de las Casas. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 6

INDIAIŃSKIE WIOSKI – KANION SUMIDERO

Śniadanie. Wizyta w INDIAŃSKICH WIOSKACH: San Juan Chamula, gdzie znajduje
się niezwykły synkretyczny kościółek oraz Zinacantan, gdzie odwiedzimy jedną
z indiańskich rodzin. Przejazd do KANIONU SUMIDERO - spływ motorówkami
w niezwykłej scenerii jednego z najgłębszych kanionów na świecie. Możliwość
zobaczenia małp, krokodyli i ptactwa wodnego. Kolacja i nocleg w Tehuantepec.
DZIEŃ 7

SANTA MARIA DEL TULE – MONTE ALBAN

Śniadanie. Przejazd do małej wioski SANTA MARIA DEL TULE, gdzie znajduje
się największe, pochodzące z rodziny cypryśników, drzewo obydwu Ameryk.
Zwiedzanie fabryki produkującej mezcal, miejscowy trunek z agawy z robakiem.
Następnie zwiedzanie położonego na wzgórzu, niegdyś najważniejszego miasta
antycznych Zapoteków MONTE ALBAN. Kolacja i nocleg w Oaxaca.
DZIEŃ 8

OAXACA

Śniadanie. Spacer po kolonialnym mieście OAXACA: Główny Plac Miasta,
Kościół Św. Dominika, miejscowy targ i fabryka wyrabiająca czekoladę. Przejazd
malowniczą drogą, w scenerii charakterystycznych dla Meksyku kaktusów
do Taxco. Kolacja i nocleg w Taxco.
DZIEŃ 9

TAXCO – ACAPULCO

Śniadanie. Zwiedzanie sławnego ze sztuki jubilerskiej “srebrnego miasta”
TAXCO. Wjazd na punkty widokowe, spacer po krętych uliczkach, zwiedzanie
przepięknego kolonialnego kościoła Santa Prisca. Przejazd w kierunku
najsłynniejszego kurortu nad Oceanem spokojnym ACAPULCO. To legendarny
kurort i latynoska „Perła Pacyfiku”, kojarzona często z przepychem, stromymi
skałami i lśniącymi bielą plażami nad błękitnym oceanem. Przyjazd do Acapulco,
do hotelu położonego bezpośrednio przy plaży. Zakwaterowanie. Wypoczynek
z wyżywieniem all inclusive. Nocleg.
DZIEŃ 10

ACAPULCO

Odpoczynek all inclusive w ACAPULCO. Wieczorem wyjazd na La Quebrada,
gdzie od kilkudziesięciu lat odważni clavadistas – skoczkowie, skaczą do wody
z pionowej 35-metrowej skały (symbol Acapulco).
DZIEŃ 11

WYLOT Z MEKSYKU

Ostatnie chwile wypoczynku i przejazd w kierunku Miasta Meksyk. Po drodze
krótki postój w Vista Hermosa i obiad w Hacjendzie Korteza. Transfer na lotnisko
i wylot do Europy.
DZIEŃ 12

PRZELOT DO POLSKI

Powrót na lotnisko docelowe, zakończenie wycieczki

CENA NIE ZAWIERA:

UWAGI:

× napiwków dla kierowcy i przewodnika

• paszport ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu

× napojów do obiadokolacji oprócz opcji all inclusive w Acapulco

• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom

× ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji

Powrót do
spisu treści
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Planujecie Wycieczkę dla Waszej Grupy?
Biuro Podróży VERVINCI TRAVEL
pomoże Wam we wszystkim!
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Organizacja wycieczek dla grup: firm, stowarzyszeń, zakładów pracy, nadleśnictw, itp.
Ciekawe programy dostosowane do potrzeb i życzeń każdej grupy
Podczas wyjazdów proponujemy zwiedzanie + wypoczynek
Nasze wycieczki organizujemy w opcji „Tylko dla wygodnych”- każdego dnia komfortowy nocleg,
wyżywienie, opieka pilota, atrakcyjne miejsca, przejazdy luksusowym autokarem
Dbamy o jak najlepszy standard świadczeń, rezerwujemy dla Was sprawdzone hotele,
transport powierzamy licencjonowanym przewoźnikom, doświadczeni piloci dbają
o sprawną realizację wyjazdu
Zapewniamy najlepszą relację „jakość / cena”, dzięki czemu po wyjazdach odbieramy podziękowania
- na życzenie udostępniamy referencje
Chronimy Was solidnym ubezpieczeniem KL i NW z opcją chorób przewlekłych
dla każdego uczestnika w cenie imprezy
Mamy korzystne taryfy na bilety lotnicze dla grup wycieczkowych
Oddajemy do dyspozycji nasze doświadczenie przy organizacji imprez,
ale nie tworzymy wielkiej korporacji - u nas Klient ma zawsze łatwy, szybki i bezpośredni kontakt.

„Każda podróż jest ważna”.To hasło - misja naszej firmy.
Dzięki niemu nieustannie pamiętamy
o dobrej organizacji każdej naszej wycieczki i zadowoleniu Klienta,
który powierza nam swój wyjazd.

Zapytaj o korzystną ofertę
na indywidualne życzenie
Waszej Grupy

Biuro Podróży Tour Operator VERVINCI TRAVEL Piotr Werwiński - ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz
tel. 52 385 82 22 | kom. 516 668 874 | biuro@vervincitravel.com | marek.kaminski@vervincitravel.pl

Członek Polskiego Związku
Organizatorów Turystyki
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