
Zniżki dla dzieci przy 2 osobach 
pełnopłatnych: 
•  1-sze dziecko do 12 lat – cena 1799,- PLN, 

2-gie dziecko 2-12 lat – cena 1999,- PLN 
•  dziecko 12-16 lat – zniżka 200,- PLN 

Dopłata do pokoju 1-os. – 400,- PLN 

WŁOCHY • SYCYLIA
SYRAKUZY • NOTO • KATANIA  
• ETNA • TAORMINA • PALERMO  
• CEFALU + WYPOCZYNEK

LatoLato
NOWOŚĆ

Wypoczynek + Zwiedzanie

2w1

HOTEL COSTA DEL SOLEiii  www.costadelsolevacanza.it

HOTEL LE DUNEiii  www.ledunesicilyhotel.it

2 690,- PLN 2 650,- PLN

Cena/os. Senior 50+
07.09-14.09.2019

Termin 8 dni/7 noclegów

2 690,- PLN

Cena/os.
22.06-29.06.2019

Termin 8 dni/7 noclegów
Opisy hoteli na stronie 2

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Spotkanie o godz. 17.00 na lotnisku w Pyrzowicach z przedstawicielem 

biura, godz 19.05 wylot do Katanii, przylot na Sycylię o 21.40. Spotkanie z rezydentem, 
transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. Ze względu na przyjazd do hotelu około 
godz. 23.00 obiadokolacja z dnia przylotu zostaje przeniesiona na ostatni dzień pobytu 
(dzień wylotu).

Śniadanie, plażowanie, odpoczynek nad morzem i basenem, obiadokolacja, 
nocleg.

Śniadanie wycieczka do Syrakuz, miasta słynnego Archimedesa – spacer 
po Ortigii, świątynia Appolina z VI w pn.e., Plac Archimedesa (to właśnie w Syrakuzach 
słynny uczony wykrzyknął słynne „Eureka” gdy sformułował prawo określające siłę 
wyporu), Piazza Duomo, zwiedzanie Obszaru Archeologicznego Neapolis – pozostałości 
ze starożytnego okresu świetności miasta – jeden z największych teatrów greckich, 
kamieniołomy z Grotą Dionizjosa, amfiteatr rzymski. Czas wolny. Przejazd do Noto, 
perły baroku sycylijskiego z imponującą architekturą, bogato zdobione budowle, 
klimatyczne uliczki. Spacer na Piazza dell’Immacolata oraz jedno z najpiękniejszych 
miejsc: Piazza del Municipio, Via Nicolaci – jest to wąska ulica pośród pięknej 
architektury, pałaców, kamiennych balkonów z barokowymi zdobieniami i kwiatami, 
powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, plażowanie, odpoczynek nad morzem i basenem, 
popołudniowa wycieczka do do Katanii, miasta św. Agaty zbudowanego z kamienia 
wulkanicznego. Zwiedzanie: Plac Katedralny, Katedra św. Agaty z relikwiami patronki, 
ratusz miejski, Fontanna Słonia, ruiny teatru rzymskiego z II wieku p.n.e. i greckiego 
amfiteatru, spacer po Via Etnea – najdłuższej ulicy nie tylko w Katanii, lecz także na 
Sycylii, wybrukowanej bazaltem z Etny, pełniącej funkcję salonu miasta. Czas wolny na 
kawę i spróbowanie lokalnych słodkości m.in. minne di Sant’Agata – cycuszków świętej 
Agaty czy słodkiej cannoli siciliani, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, plażowanie, odpoczynek nad morzem i basenem, obiadokolacja, 
nocleg.

Śniadanie, przejazd na punkt widokowy wulkanu Etna, najwyższego 
i najaktywniejszego wulkanu Europy. Etna jest jednym z największych wulkanów na 
świecie i jest widoczny z odległości nawet 250 km, a w górnych partiach przez ponad 
pół roku zalega śnieg i działa ośrodek narciarski. Przejazd na wysokości 1900 m, spacer 
wokół jednego z kraterów, degustacja miodów. Następnie przejazd do Taorminy 
– jednego z najbardziej urokliwych starych miast Sycylii, luksusowego kurortu, 
położonego na zboczu góry Monte Tauro nad Morzem Jońskim, spacer po mieście, 
zobaczymy m.in.: Corso Umberto – główną ulicę miasta, starówkę, Pałac Corvaja, Piazza 
del Duomo, dobrze zachowany Teatr Grecki z III w. p.n.e. z przepięknym widokiem na 
Zatokę (jest on drugimco do wielkości – po tym w Syrakuzach – antycznym teatrem 
Sycylii), ruiny zamku górującego nad miastem i Plac Vittorio Emanuele. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, dla chętnych wycieczka fakultatywna koszt 80 EUR: Paler-
mo–Monreale–Cefalu, wczesne śniadanie, Wyjazd do Palermo, zwiedzanie miasta 
z przewodnikiem: m.in. Katedra (pierwotnie gotycka, dziś łącząca różne style architekto-
niczne, zachwyci każdego turystę, z zewnątrz robi imponujące wrażenie), Sanktuarium 
Św. Rozalii z 1625 r., wzniesione w miejscu, w którym znajdowała się pustelnia świętej, 
Fontanna Pretoria, Plac Quatro Canti, Teatro Massimo. W niedalekim Monreale zwiedzanie 
Katedry Normańskiej o przepięknych mozaikowych dekoracjach wnętrza, spacer malowni-
czymi uliczkami miasta. Przejazd do Cefalu, jednego z najpiękniejszych włoskich miaste-
czek, położonego urokliwie nad morzem, z majestatyczną skałą fortecą i cudowną Katedrą 
arabsko normańską z 1131 r., średniowieczną pralnią i starym portem z kolorowymi 
łódkami rybaków. Po dniu pełnym wrażeń powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, ze względu na wieczorny wylot z Katanii, 
ostatni dzień to czas na odpoczynek i relaks (po wykwaterowaniu złożenie bagaży 
w bezpiecznym miejscu by czas w oczekiwaniu na wylot móc spędzić na plaży). 
Obiadokolacja, wyjazd na lotnisko, wylot do kraju o godz. 22.15, przylot do Pyrzowic 
o godz. 00.45, zakończenie wycieczki. 

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

Cena nie obejmuje:
•  obowiązkowej składki na turystyczny 

fundusz gwarancyjny 15 PLN/os.
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu: biletów wstępu 
do zwiedzanych obiektów, kosztów 
przewodników lokalnych, opłat check 
point, parkingowych, taksy klimatycznej, 
transportu potrzebnego do realizacji 
wycieczek, łącznie ok. 140 EUR/os. – pilot 
rezydent zbiera na miejscu i rozlicza się z 
grupą po realizacji programu, dla chętnych 
fakultatywnej wycieczki Palermo–
Monreale–Cefalu, koszt ok. 80 EUR 

•  ubezpieczenia od następstw chorób 
przewlekłych – możliwość dopłaty do 
takiego ubezpieczenia w biurze (koszt na 
8 dni ok 60 PLN).

Doba hotelowa od 16.00 do 10.00. Dokument tożsamości dowód osobisty. 
Dni wylotu/przylotu nie należy traktować jako dni wypoczynkowych. 
Godziny lotów mogą ulec zmianie, do potwierdzenia na 2 dni przed wylotem. 

Uwagi

Cena obejmuje:
•  przelot samolotem linii WIZZAIR  

Katowice–Catania–Katowice
•  opłaty lotniskowe, bagażowe 10 kg/os.  

bagaż podręczny w cenie (możliwość 
dopłaty do bagażu rejestrowanego 
20 kg dla chętnych, koszt 400 PLN – 
możliwość zakupu takiego bagażu dla 
każdej osoby lub na zasadzie 1 sztuka 
bagażu/na 2 lub nawet 3 osoby w pokoju)

•  transfer lotnisko–hotel–lotnisko
•  zakwaterowanie 7 noclegów (w zależności 

od wybranego terminu): hotel Costa del 
Soleiii lub hotel Le Duneiii

•  wyżywienie: 2 posiłki dziennie + wino/
woda do obiadokolacji

•  wycieczki uwzględnione w programie: 
Katania , Syrakuzy–Noto, Etna–Taormina 
(bez kosztów związanych z ich 
realizacją: kosztów biletów, transportu, 
przewodników, check point etc) 

• serwis plażowy
•  opiekę rezydenta 
•  ubezpieczenie: KL 20 000 EUR,  

NNW 15 000 PLN, bagaż 1 000 PLN 
(SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego, 
pełna oferta w biurze lub na: www.altamira.net.pl

40-467 Katowice – Giszowiec, ul. Mysłowicka 28
tel./fax +48 32 209 30 66 

tel. kom. 510 910 100 
biuro@altamira.net.pl

www.facebook.com/biuropodrozy.altamira

www.altamira.net.pl
Odwiedź nas na Facebooku



2 W C Z A S Y

Położenie: bezpośrednio przy plaży, zaprojektowany we włoskim stylu, klimatyczny, 
w kształcie zamku, otoczony zadbanym ogrodem, składa się z 13 odnowionych, w pełni 
wyposażonych 2, 3, 4-osobowych szeregowych apartamentów oraz 24 pokoi 2, 3-os. 
w budynku hotelowym. 17 km od centrum Katanii, 10 km od lotniska, 45 km od Syrakuz, 
70 km od Taorminy, w spokojnej okolicy (możliwość skorzystania z transferów do Katanii 
cena 10 EUR/przy min 4 os.) Idealne miejsce dla osób ceniących sobie hotele w cichej, 
spokojnej okolicy, blisko plaży, z dala od miejskiego chaosu, gwaru, a jednocześnie 
zlokalizowane w stosunkowo niedalekiej odległości od najważniejszych atrakcji 
historycznych, przyrodniczych i kulturowych Sycylii (bliska odległość do Syrakuz, Katanii 
i Taorminy).
Do dyspozycji gości: restauracja główna z kuchnią międzynarodową i sycylijską, 
lobby bar, bar przy basenie, całodobowa recepcja z lobby, mały sklepik, możliwość 
wypożyczenia samochodu i rowerów, bezpłatny parking, bezpłatne WiFi 
w pomieszczeniach ogólnodostępnych.
Pokoje: zakwaterowanie w budynku hotelowym (pokoje 2, 3-osobowe) lub 
w samodzielnych apartamentach z wyjściem tarasowym, składających się z sypialni 
z łóżkiem małżeńskim oraz salonu, gdzie znajdują się 1 lub 2 rozkładane kanapy. 
W 1 apartamencie możliwość zakwaterowania od 2 do max 5 osób. Wszystkie pokoje 
są całkowicie odnowione. Wyposażenie: łazienka z prysznicem, suszarka do włosów, 
bezpłatna klimatyzacja, TV/SAT, telefon, mini bar, bezpłatne WiFi, w przypadku 
apartamentów – taras z meblami ogrodowymi. Pokoje w budynku hotelowym nie mają 
balkonów. Zakwaterowanie od godz 16.00, wykwaterowanie do 10.00. 
Wyżywienie: HB (2 posiłki) – śniadanie bufet w godz. 07.30-09.30 (2 rodzaje pieczywa: 
ciemne i jasne, rogaliki, dżemy, masło, herbatniki, włoskie sery, jajka, salami, pomidory, 
sałata, ogórki, płatki, ciasto/owoce, napoje gorące, kawa americano, soki, obiadokolacja 
3-daniowa w godz. 19.30-21.30) serwowana do stolika (I danie, II danie, deser + wino/
woda). Możliwość dopłaty do 7 obiadów (lunchów) – wersja FB – koszt 140 PLN/os. (za 
7 lunchów serwowanych 3-daniowych z winem/wodą). Możliwość dopłaty do formuły 
ALL INCLUSIVE – koszt 600 PLN/os. Oprócz 3 posiłków w cenie podstawowej formuła ALL 
INCLUSIVE obejmuje dodatkowo: open bar 10.00-23.00 obejmujący napoje: piwo, wino 
czerwone i białe, woda, cola, soft drinki, soki, kawa (za wyjątkiem espresso), 19.30-23.00  
mocne alkohole (gin, wódka, likiery, limoncello). Przerwy kawowe 10.00-11.00 oraz 
16.00-17.00 obejmujące przekąski takie jak pizza , focaccia, bruschetta, kawa americano 
(za wyjątkiem espresso). Formuła ALL INCLUSIVE nie obejmuje lodów, espresso i napoi 
butelkowanych.
Rozrywka: animacja wieczorna dla wszystkich gości, z muzyką, karaoke, dyskoteka 
na plaży czynna w wysokim sezonie, niewielki basen kąpielowy (czepki obowiązkowe 
własne lub możliwość zakupienia na miejscu), taras słoneczny z leżakami i parasolami, 
drink bar przy basenie. 
Plaża: prywatna, bezpośrednio przy hotelu, krystaliczne morze i przepiękna piaszczysta 
prywatna plaża, która oferuje panoramę z widokiem na największy w Europie wulkan 
Etna. Piaszczysta, szeroka, długa, z łagodnym zejściem do morza. Serwis plażowy: 
1 parasol + 2 leżaki – bezpłatny dla Klientów biura Altamira. Na plaży funkcjonuje 
profesjonalna szkoła surfingowa.

Położenie: zanurzony w bujnym ogrodzie, cieszy się śródziemnomorską architekturą, 
urokliwą lokalizacją, pomiędzy złotą plażą promenady Playa a gajem sosnowym. 
Położony przy piaszczystej plaży, przy głównej nadmorskiej alei Katanii – Viale Keneddy, 
ok. 3 km od centrum, do którego możemy się dostać autobusem miejskim lub spacerem, 
ok. 4 km od lotniska, w spokojnej okolicy. Idealne miejsce dla osób ceniących sobie 
hotele w cichej okolicy, blisko plaży, z dala od miejskiego chaosu, gwaru a jednocześnie 
zlokalizowane w stosunkowo niedalekiej odległości od centrum miasta.
Do dyspozycji gości: restauracja główna z kuchnią międzynarodową i sycylijską, lobby 
bar, całodobowa recepcja z lobby, bezpłatny parking, bezpłatne WiFi w pomieszczeniach 
ogólnodostępnych. W barze przy basenie można skosztować doskonałych koktajli, 
drinków, czy pysznego włoskiego espresso.
Pokoje: zakwaterowanie w budynku hotelowym (pokoje 2, 3-osobowe) lub w 
jednopiętrowych willach położonych w zadbanym ogrodzie.
Wyżywienie: HB (2 posiłki), śniadanie bufet (2 rodzaje pieczywa ciemne i jasne, rogaliki, 
dżemy, masło, herbatniki, włoskie sery, jajecznica, wędliny, pomidory, ogórki, płatki, 
ciasto, owoce, napoje gorące, kawa, soki. Obiadokolacja serwowana do stolika (I danie, 
II danie, deser + woda/wina).
Rozrywka: basen odkryty z leżakami, taras słoneczny z parasolami.
Plaża: bezpośrednio przy hotelu (przejście przez ulicę),wydzielone Lido, plaża 
piaszczysta, szeroka, długa, z łagodnym zejściem do morza. Serwis plażowy: leżaki 
i parasole – gratis dla gości hotelowych na podstawie kuponu otrzymanego na recepcji.

HOTEL COSTA DEL SOLEiii  www.costadelsolevacanza.it

HOTEL LE DUNEiii  www.ledunesicilyhotel.it

WŁOCHY – SYCYLIA

2 599,- PLN

Cena/os.
22.06-29.06.2019

Termin 8 dni/7 noclegów

2 599,- PLN 2 499,- PLN

Cena/os. Senior 50+
07.09-14.09.2019

Termin

Cena nie obejmuje:
•  obowiązkowej składki na turystyczny 

fundusz gwarancyjny 15 PLN/os.
•  obowiązkowej taksy klimatycznej płatnej 

na miejscu 4,5 EUR/os./pobyt 
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  wycieczek fakultatywnych (możliwość 

zakupu u rezydenta) 
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

i ubezpieczenia od następstw chorób 
przewlekłych – możliwość dopłaty do 
takiego ubezpieczenia w biurze

Dokument tożsamości: 
aktualny dowód osobisty. Waluta: EURO. 
Ceny na Sycylii: kawa od 2 EUR, aranchini 
di riso ok. 1,5 EUR/sztuka, pizza kawałek 
od 2 EUR, lody gałka od 1 EUR, słynne 
ciasteczka „cycuszki św, Agaty” ok. 2 EUR, 
canolli siciliani (rurki z kremem) od 2 EUR, 
w sklepie: piwo od 1 EUR, butelka wina od 
2 EUR, słynne wino likierowe butelka od 
5 EUR. Doba hotelowa od 16.00 do 10.00. 
Dni wylotu/przylotu nie należy traktować 
jako dni wypoczynkowych.

Uwagi

Zniżki dla dzieci przy 2 osobach 
pełnopłatnych: 
•  dziecko do 2 lat infant (na kolanach 

rodzica w samolocie) – cena 199,- PLN
•  1-sze dziecko 2-12 lat – cena 1399,- PLN, 

2-gie dziecko 2-12 lat – cena 1799,- PLN 
•  dziecko 12-16 lat – zniżka 200,- PLN 

Dopłata do pokoju 1-os. – 400,- PLN 

Wycieczki fakultatywne dla chętnych – 
możliwość zakupu u rezydenta:
Syrakuzy–Noto • Cena: ok. 49 EUR
Katania • Cena: ok. 30 EUR
Wulkan Etna i Taormina • Cena ok. 50 EUR
Palermo–Cefalu • Cena około 80 EUR

Dopłata do pokoju 1-os. 
400,- PLN 

Cena obejmuje:
•  przelot samolotem linii WIZZAIR  

Katowice–Catania–Katowice
•  opłaty lotniskowe, bagażowe 10 kg/os.  

bagaż podręczny w cenie (możliwość 
dopłaty do bagażu rejestrowanego 
20 kg dla chętnych, koszt 400 PLN – 
możliwość zakupu takiego bagażu dla 
każdej osoby lub na zasadzie 1 sztuka 
bagażu/na 2 lub nawet 3 osoby w pokoju)

•  transfer lotnisko–hotel–lotnisko
•  zakwaterowanie 7 noclegów (w zależności 

od wybranego terminu): hotel Costa del 
Soleiii lub hotel Le Duneiii

•  wyżywienie: 2 posiłki dziennie + wino/
woda do obiadokolacji

• serwis plażowy
•  opiekę rezydenta 
•  ubezpieczenie: KL 20 000 EUR,  

NNW 15 000 PLN, bagaż 1 000 PLN 
(SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

www.altamira.net.pl

HOTEL COSTA DEL SOLE

HOTEL COSTA DEL SOLE

HOTEL LE DUNE

Region Katania

Etna w zasięgu wzroku Hotele w pierwszej linii brzegowej!

Piaszczysta, szeroka plaża
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SYCYLIA +WŁOCHY POŁUDNIOWE
SYCYLIA: TAORMINA • WULKAN ETNA • KATANIA  
• SYRAKUZY • NOTO • PALERMO • MONREALE • CEFALU 
WŁOCHY: NEAPOL • SORRENTO • POMPEJE

WYPOCZ YNEK + ZWIEDZ ANIE2w1

HOTEL COSTA DEL SOLEiii  www.costadelsolevacanza.it

HOTEL LE DUNEiii  www.ledunesicilyhotel.it

2 690,- PLN 2 590,- PLN

Cena/os. Senior 50+
05.09-17.09.2019

Termin 13 dni

2 690,- PLN

Cena/os.
20.06-02.07.2019

Termin 13 dni
Opisy hoteli na stronie 2

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (Katowice ok. godz. 12.00). Przejazd przez 

Czechy i Austrię do Włoch.

Śniadanie, plażowanie, odpoczynek , czas na relaks i plażowanie, 
obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, przejazd do Syrakuz, miasta słynnego Archimedesa – spacer 
po Ortigii, świątynia Appolina z VI w pn.e., Plac Archimedesa (to właśnie w Syrakuzach 
słynny uczony wykrzyknął słynne „Eureka” kiedy sformułował prawo określające siłę 
wyporu), Piazza Duomo, zwiedzanie Obszaru Archeologicznego Neapolis – pozostałości 
ze starożytnego okresu świetności miasta – jeden z największych teatrów greckich, 
kamieniołomy z Grotą Dionizjosa, amfiteatr rzymski. Czas wolny. Przejazd do Noto, 
perły baroku sycylijskiego z imponującą architekturą, bogato zdobione budowle, 
klimatyczne uliczki. Spacer na Piazza dell’Immacolata oraz jedno z najpiękniejszych 
miejsc: Piazza del Municipio, Via Nicolaci, jest to wąska ulica pośród pięknej architektury, 
pałaców, kamiennych balkonów z barokowymi zdobieniami i kwiatami. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, plażowanie, odpoczynek. Popołudniowa wycieczka do 
Katanii, miasta św. Agaty, zbudowanego z kamienia wulkanicznego. Zwiedzanie: Plac 
Katedralny, Katedra św. Agaty z relikwiami patronki, ratusz miejski, Fontanna Słonia, 
ruiny teatru rzymskiego z II wieku p.n.e. i greckiego amfiteatru, spacer po Via Etnea 
– najdłuższej ulicy nie tylko w Katanii, lecz także na Sycylii, wybrukowanej bazaltem 
z Etny, pełniącej funkcję salonu miasta. Czas wolny na kawę i spróbowanie lokalnych 
słodkości m.in. minne di Sant’Agata – cycuszków świętej Agaty czy słodkiej cannoli 
siciliani, powrót do hotelu.

Śniadanie, plażowanie, odpoczynek nad morzem, obiadokolacja, nocleg.

Wczesne śniadanie, Wyjazd do Palermo, zwiedzanie miasta z przewodnikiem: 
Katedra – pierwotnie gotycka, dziś łącząca różne style architektoniczne, zachwyci 
każdego turystę, z zewnątrz robi imponujące wrażenie, Sanktuarium Św. Rozalii z 1625 r., 
wzniesione w miejscu, w którym znajdowała się pustelnia świętej, Fontanna Pretoria, 
Plac Quatro Canti, Teatro Massimo. W niedalekim Monreale zwiedzanie Katedry 
Normańskiej o przepięknych mozaikowych dekoracjach wnętrza, spacer malowniczymi 
uliczkami miasta. Przejazd do Cefalu, jednego z najpiękniejszych włoskich miasteczek, 
położonego urokliwie nad morzem, z majestatyczną skałą-fortecą i cudowną Katedrą 
arabsko-normańską z 1131 r., średniowieczną pralnią i starym portem z kolorowymi 
łódkami rybaków. Po dniu pełnym wrażeń powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Śniadanie, plażowanie, czas na relaks i odpoczynek, kąpiele morskie, 
obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na punkt widokowy wulkanu 
Etna, najwyższego i najaktywniejszego wulkanu Europy. Wulkan Etna jest jednym 
z największych wulkanów na świecie, jest widoczny z odległości nawet 250 km, a 
w górnych partiach przez ponad pół roku zalega śnieg i działa ośrodek narciarski. 
Przejazd na wysokości 1900 m, spacer wokół jednego z kraterów, degustacja miodów. 
Następnie przejazd do Taorminy, jednego z najbardziej urokliwych starych miast 
Sycylii, luksusowego kurortu, położonego na zboczu góry Monte Tauro nad Morzem 
Jońskim. Spacer po mieście, zobaczymy m.in: Corso Umberto – główną ulicę miasta, 
starówkę, Pałac Corvaja, Piazza del Duomo, dobrze zachowany Teatr Grecki z III w. 
p.n.e. z przepięknym widokiem na Zatokę (jest on drugim co do wielkości – po tym w 
Syrakuzach – antycznym teatrem Sycylii), ruiny zamku górującego nad miastem i Plac 
Vittorio Emanuele. Wyjazd w kierunku przeprawy promowej, przepłynięcie na ląd, 
przejazd do hotelu w okolicach Lamezia Terme, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, Przejazd do Pompei, miasta rzymskiego, które 
24 sierpnia 79 roku n.e. zniszczył wybuch wulkanu Wezuwiusz. Popiół wulkaniczny, 
który zasypał Pompeje, doskonale zakonserwował budowle i przedmioty, co pozwala 
poznać nam dość dokładnie wygląd rzymskiego miasta średniej wielkości i życie jego 
mieszkańców. Zwiedzanie z przewodnikiem. Następnie przejazd do Sorento, miasta 

znanego z licznych filmów, piosenek i książek. Położone nad Zatoką Neapolitańską, 
naprzeciwko słynnego wulkanu miasto rzeczywiście posiada niebywały urok. Skaliste 
wybrzeże i luksusowe hotele tworzą wyjątkową mieszankę włoskich krajobrazów 
i francuskiego szyku. Przyjazd do hotelu w okolice Neapolu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną do kraju.

Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach okołopołudniowych.

1 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

9 dzień

10 dzień

11 dzień

12 dzień

13 dzień

Przyjazd do hotelu nad morzem w okolicy Varcaturo w godz. południowych,  
po zakwaterowaniu (od 14.00) czas na odpoczynek na plaży, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Neapolu, zwiedzanie z przewod-
nikiem. Objazd panoramiczny miasta: wjazd na wzgórze Vomero i Posillipo, z których 
roztacza się niezapomniana panorama na Neapol, Zatokę Neapolitańską, wyspę Capri 
i Wezuwiusz. Następnie spacer po centrum miasta: Piazza del Plebiscito, Pałac Królewski, 
Castel Nuovo – rozbudowany przez aragońskich władców Neapolu z renesansowym 
łukiem oraz Galeria Umberto I. Czas wolny na zakupy i posiłek we własnym zakresie. 
Następnie przejazd na przeprawę promową na Sycylię. Wieczorem przyjazd do hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, barek, DVD, klimatyzacja)
•  zakwaterowanie 10 noclegów łącznie  

– 7 noclegów na Sycylii (w zależności 
od wybranego terminu: hotel Costa del 
Soleiii lub hotel Le Duneiii) +3 noclegi 
tranzytowe zgodnie z programem (ze 
śniadaniem i obiadokolacją – napoje 
płatne dodatkowo) 

•  wyżywienie 2 posiłki dziennie + w hotelu 
na Sycylii: wino/woda do obiadokolacji 
w cenie

• serwis plażowy
•  opiekę pilota-rezydenta 
•  ubezpieczenie: KL 20 000 EUR,  

NNW 15 000 PLN, bagaż 1 000 PLN 
(SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

Zniżki dla dzieci przy 2 osobach 
pełnopłatnych: 
•  1-sze dziecko do 12 lat – cena 1590,- PLN, 

2-gie dziecko 2-12 lat – cena 1990,- PLN 
•  dziecko 12-16 lat – zniżka 200,- PLN 

Dopłata do pokoju 1-os. – 700,- PLN 

Cena nie obejmuje:
•  obowiązkowej składki na turystyczny 

fundusz gwarancyjny 10 PLN/os.
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu: kosztu 
przeprawy promowej, opłat check 
point, parkingowych, biletów wstępu 
do zwiedzanych obiektów, kosztów 
przewodników lokalnych, taksy 
klimatycznej, zestawów słuchawkowych 
tzw. tour guide, łącznie ok. 120 EUR/os. 
– pilot zbiera w autokarze i rozlicza się 
z grupą po realizacji programu, 

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

i ubezpieczenia od następstw chorób 
przewlekłych – możliwość dopłaty do 
takiego ubezpieczenia w biurze 

Dokument tożsamości: 
aktualny dowód osobisty. Waluta: EURO, 
ceny na Sycylii: kawa od 2 EUR, aranchini 
di riso – ok. 1,5 EUR/sztuka, pizza kawałek 
od 2 EUR, lody gałka od 1 EUR, słynne 
ciasteczka „cycuszki św, Agaty” około 2 EUR, 
canolli siciliani (rurki z kremem)– od 2 EUR, 
w sklepie: piwo od 1 EUR, butelka wina od 
2 EUR, słynne wino likierowe butelka od 5 EUR.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów.
Doba hotelowa od godz.16.00 do 10.00. 
Trasa przejazdu: Czechy, Austria, Włochy.

Uwagi

www.altamira.net.pl
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LIVORNO

PIZA

W C Z A S Y

Położenie: w miejscowości Tirrenia, Piza ok. 15 km, Lucca ok. 35 km, Florencja 95 km. 
Około 500 m od hotelu: sklep, pizzeria, lodziarnia, restauracja.
Wyposażenie: klimatyzowany hotel z 77 pokojami (zakwaterowanie w budynku 
głównym). Recepcja (sejf za dodatkową opłatą) duże lobby, restauracja, bar, sala 
telewizyjna, kącik internetowy, taras, winda. Duży zadbany ogród ok. 2 ha. Basen odkryty 
z zintegrowanym brodzikiem, leżaki przy basenie bezpłatne, bar przy basenie. 
Wyżywienie: HB (2 posiłki), śniadanie – bufet, kolacja – serwowana + bufet sałatkowy 
+ lampka wina do obiadokolacji w cenie. Restauracja w hotelu Grand serwuje typowe 
specjały kuchni lokalnej oraz różnorodne międzynarodowe potrawy. 
Pokoje: 2, 3-osobowe z możliwością dostawki wyposażone w łazienkę, WC, (wanna, 
prysznic, suszarka), minibar (dodatkowo płatny), klimatyzację, TV, balkon. 
Plaża: prywatna zagospodarowana, piaszczysta plaża Bagno Golf oddalona jest ok. 
200 m od hotelu i jest dostępna za dodatkową obowiązkową opłatą (opłata lokalna). 
Plaża publiczna bezpłatna ok 1,5 km od hotelu.

GRAND HOTEL GOLFiii  www.grandhotelgolf.it

WŁOCHY 
TOSKANIA 
MORZE TYRREŃSKIE
PEREŁKI TOSKANII NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI:
FLORENCJA • SIENA • PIZA • LUKKA  
• SAN GIMIGNANO 

Bardzo dobra lokalizacja

Wieczorne zwiedzanie Livorno w cenie

Miła obsługa

znajduje się w Toskanii na wybrzeżu Morza Tyrreńskiego, ok. 10 km 
od Livorno i 16 km od Pizy. Jest to niewielka nadmorska miejscowość turystyczna z piękną 
piaszczystą plażą z łagodnym zejściem do morza, którą otaczają piniowe gaje, za którymi  
znajdują się hotele oraz apartamenty usytuowane w willach i turystycznych wioskach. 
Tirrenia jest idealnym miejscem na letnie wakacje nad morzem, ale również na poznawanie 
włoskiej historii i wyjątkowej Toskanii. Bliska odległość do największych atrakcji regionu: 
Pizy, Lukki, Florencji, Sieny, Livorno czyni to miejsce atrakcyjnym na letni wypoczynek.

(możliwość zakupu u rezydenta, dla dzieci obowiązują zniżki) 

Piza i Lukka – Piza to miasto dla wielbicieli kultury, sztuki i zwiedzania – wycieczkę 
rozpoczniemy od zwiedzanie Pola Cudów, historycznego centrum z zespołem katedralnym 
wraz ze sławną Krzywą Wieżą (z zewnątrz), czas wolny, Lukka – jedno z najbardziej 
znanych miast w Toskanii, zwiedzanie: centrum historycznego, które jest otoczone 
dobrze zachowanymi murami, Kościół San Michele in Foro z rzędami arkad, Katedra 
San Martino, w której kryje się Volto Santo –„Święte Oblicze” (z zewnątrz), czas wolny.  
Cena: około 38 EUR
Siena i San Gimignano – Siena – zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem: Sanktuarium 
św. Katarzyny Sieneńskiej, jednej z głównych patronek Włoch, Kościół Dominikanów, 
Katedra (z zewnątrz, opcjonalnie dla chętnych 6 EUR wstęp), Piazza Il Campo, na 
którym odbywają się słynne wyścigi konne. Czas wolny. Przejazd do San Gimignano 
na zwiedzanie miasta słynącego z średniowiecznych wież, które do dziś niemal nie 
zmieniły swojego wyglądu. Czas wolny. Przejazd do winnicy w okolicach San Gimignano, 
poznanie technik produkcji wina oraz degustacja (degustacji 3 rodzajów wina chianti, 
sera pecorino, salami, oliwki, oliwa – opcjonalnie 10 EUR)  
Cena: około 40 EUR + dla chętnych: Katedra w Sienie 6 EUR, degustacja 10 EUR 
Florencja – zwiedzanie z przewodnikiem: Katedra Santa Maria del Fiore (z zewnątrz), 
Baptysterium, Piazza Signoria z posągiem Dawida i Ratuszem, Galeria Uffizzi, Kościół 
św. Krzyża, Most Złotników, Mercato Nuovo.  
Cena: około 36 EUR 

TIRRENIA

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 

2 690,- PLN

Cena/os.
03.07-14.07.2019

Termin 12 dni

Zniżki dla dzieci przy 2 osobach pełnopłatnych: 
•  dziecko do 2 lat na łóżku małżeńskim rodzica – cena 750,- PLN
•  2-6 lat na łóżku małżeńskim rodzica – cena 950,- PLN
•  2-6 lat na dostawce – cena 1550,- PLN
•  6-11 lat – cena 1750,- PLN

Cena nie obejmuje:
•  obowiązkowej taksy klimatycznej ok. 1,5 

EUR/os./dzień
•  składki na turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny 10 zł/os.
•  wycieczek fakultatywnych
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
•  ubezpieczenia od następstw chorób 

przewlekłych – możliwość dokupienia 
w biurze.

Czas przejazdu ok. 16 godz., 
Trasa przejazdu: Czechy, Austria, Włochy. 
Dokument tożsamości: dowód osobisty. 
Waluta: EUR. Doba hotelowa od 14.00 do 
10.00.

Uwagi

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, barek, DVD, klimatyzacja)
•  zakwaterowanie w Grand Hotel Golfiii  

(9 noclegów) 
•  wyżywienie: HB – śniadania i obiadokolacje 

z lampką wina, rozpoczęcie pobytu 
obiadokolacją, zakończenie śniadaniem

•  opieka pilota-rezydenta
•  ubezpieczenie: KL 20 000 EUR,  

NNW 15 000 PLN, bagaż 1 000 PLN  
(SIGNAL IDUNA) 

•  wycieczka: wieczorne zwiedzanie 
Livorno

•  podatek VAT

www.altamira.net.pl
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Położenie: pięknie położony w pobliżu Starego Miasta Bracciano oraz ok. 300 m 
od jeziora Bracciano, nowocześnie urządzony hotel z rodzinną atmosferą posiada 
odnowione pokoje z łazienkami oraz wyposażone w TV, klimatyzację, telefon i mini 
bar (wymiana ręczników co 2. dzień, pościeli co 3. dzień). Do dyspozycji gości basen 
z leżakami w sąsiadującym z basenem ogrodzie. Pokoje z widokiem na jezioro lub na 
wzgórze z zamkiem Odelscachi. Hotel znajduje się w odległości ok. 45 km od Rzymu. 
Wyżywienie: HB + wino do obiadokolacji: śniadanie włoskie wzmocnione (wędlina, ser 
żółty, warzywa, jajko gotowane, dżem, miód, płatki, kawa, herbata, sok, mleko, pieczywo, 
masło), obiadokolacje: 3-daniowe (I danie gorące: makaron z sosem lub zupa, II danie 
gorące: mięso lub ryba z dodatkiem warzyw, deser, woda, chleb, lampka wina). Posiłki 
bardzo smaczne, domowe. Nasi dotychczasowi Klienci wypoczywający w tym hotelu 
wysoko oceniają kuchnię, standard obiektu, jego doskonałe położenie oraz przyjemną, 
rodzinną atmosferę.

HOTEL VILLA DELLE ROSEiii 

niewielkie urokliwe typowo włoskie miasteczko leżące nad pięknym 
wulkanicznym jeziorem o tej samej nazwie, w odległości ok. 40 km na północ od Rzymu. 
Piękny zamek rodu Orsini Odescalchi znajdujący się tutaj i górujący nad miastem stał 
się największym symbolem miasta i jego wizytówką. Jest miejscem, w którym odbywają 
się ceremonie ślubu znanych osób – brał na tym zamku ślub m.in. Eros Ramazotti czy 
Tom Cruise z Katie Holmes. Stanowi plener do wielu filmów. Miejsce bardzo urokliwe, 
atmosfera, klimat, widoki – to wszystko powoduje, że pobyt w tym miejscu zostaje w 
pamięci na zawsze. W miasteczku oraz wzdłuż jeziora na promenadzie liczne kawiarnie, 
sklepiki, lodziarnie, restauracje. Idealne miejsce na odpoczynek i wakacje.

www.ilakeitaly.com/en/hotel-villa-delle-rose/

BRACCIANO

WŁOSKIE 
WAKACJE
Malownicze BRACCIANO + wycieczki: RZYM,  
RZYM NOCĄ, CASTEL GANDOLFO,  
MONTE CASSINO + plażowanie nad morzem  
Tyrreńskim w LADISPOLI – ORVIETO

WYPOCZ YNEK + ZWIEDZ ANIE2w1

1 699,- PLN

1 599,- PLN

Cena/os. Senior 50+
12.07-21.07.2019
26.07-04.08.2019
09.08-18.08.2019
06.09-15.09.2019

Terminy / 10 dni

Zniżki dla dzieci: 
•  do 3 lat (bez świadczeń) – cena 790 zł 
•  dziecko lub dwoje dzieci 3-12 lat – zniżka 100 zł 

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z miejsca zbiórki wg rozkładu jazdy (Katowice ok. godz.17.00).

Nocny przejazd do Włoch przez Czechy, Austrię.

Przyjazd do Bracciano we Włoszech do hotelu Villa Delle Rose ok. 14.00, 
zakwaterowanie. Czas na odpoczynek na plaży i basenie, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, plażowanie, odpoczynek nad jeziorem, na basenie, 
obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wycieczka do Rzymu, spotkanie z lokalnym przewodnikiem 
i zwiedzanie Rzymu: Bazylika św. Piotra i Plac św. Piotra, Plac Wenecki z Ołtarzem 
Ojczyzny, Forum Romanum, Koloseum, Bazylika św. Jana na Lateranie , Awentyn, 
Ogrody Pomarańczowe, Teatro Massimo, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie, odpoczynek nad jeziorem i na basenie, wcześniejsza 
obiadokolacja, wyjazd na wieczorny spacer po pięknie oświetlonym Rzymie. W programie 
spaceru: Watykan, Zamek św. Anioła, Most św. Anioła, Plac Navona z Fontanną Czterech 
Rzek, Plac Campo de’ Fiori, Panteon, Fontanna di Trevi, Plac i Schody Hiszpańskie 
z Kościołem Trinita dei Monti, czas wolny. W nocy powrót do hotelu.

Śniadanie, dzień wolny, plażowanie, odpoczynek, wieczorem 
obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wycieczka do Castel Gandolfo, letniej rezydencji papieży 
położonej nad wulkanicznym Jeziorem Albano, przejazd na Monte Cassino, chwila 
zadumy na Cmentarzu poległych w Bitwie o Monte Cassino. Wizyta w Izbie Pamięci. 
Zwiedzanie Opactwa Benedyktynów. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wyjazd na całodniowe plażowanie nad morze Tyrreńskie do 
Ladispoli, urokliwego miasteczka–kurortu, z piaszczystą plażą, po południu powrót do 
hotelu, obiadokolacja pożegnalna połączona z włoskim wieczorkiem z muzyką (tańce 
i zabawa), nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Orvieto, zwiedzanie pięknego 
miasta położonego na tufie, znanego z robiącej ogromne wrażenie Katedry oraz 
piwniczek winnych i wina Orvieto, czas wolny na posiłek we własnym zakresie, na 
zakupy, wyjazd w stronę kraju.

Powrót na miejsce zbiórki w godzinach okołopołudniowych.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

9 dzień

10 dzień

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, barek, DVD, klimatyzacja)
•  zakwaterowanie – 7 noclegów  

w hotelu Villa Della Roseiii 
•  serwis plażowy na basenie (ilość leżaków 

ograniczona)
•  wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji 

z lampką wina
•  włoski wieczór z muzyką z DJ
•  opieka profesjonalnego pilota-rezydenta
•  ubezpieczenie KL 20 000 EUR,  

NNW 15000 PLN, bagaż 1 000 PLN  
(SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny – 10 PLN/os.
•  kosztów związanych z realizacją 

programu: obowiązkowe słuchawki 
systemu tour guide, check pointy – opłat 
wjazdowych do Rzymu i parkingowych, 
obowiązkowych lokalnych przewodników, 
taksy klimatycznej, degustacji wina 
w Orvieto – razem 45 EUR/os.

•  dla chętnych: zwiedzanie Zamku 
Odescalchi w Bracciano – koszt ok. 10 EUR

•  serwisu plażowego na plaży w Bracciano 
lub nad morzem – płatnego dodatkowo 
(opłata lokalna)

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
i ubezpieczenia następstw chorób 
przewlekłych (możliwość wykupienia 
w biurze)

Kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po 
wnętrzach obiektów.

UwagiDopłata do pokoju 1-os. – 350,- PLN 

www.altamira.net.pl
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STOLICA MALTY – VALETTA

WYPOCZ YNEK + ZWIEDZ ANIE 2w1
MALTA
VALETTA • WYSPA GOZO (siostra Malty)  
• MOSTA • MDINA • RABAT • DINGLI
• TRZY MIASTA: SENGLEA, VITTORIOSA,  
COSPICUA • MARSAXLOKK

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Spotkanie na lotnisku w Pyrzowicach z pilotem wycieczki, odprawa 

bagażowo-biletowa. Przylot na Maltę. Transfer do hotelu Oriana At The Topaziiii,  
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, wycieczka do Valletty, stolicy Malty położonej na półwyspie 
Sciberras pomiędzy dwiema zatokami Grand Harbour i Marsamxett Harbour. Jest 
najdalej wysuniętą na południe europejską stolicą. W programie zwiedzania: Ogrody 
Barracca, Auberge de Castilla, Co Katedra św. Jana, wraz z kaplicą zawierającą słynne 
dzieło Caravaggio „Ścięcie Św. Jana”. Nawiedzenie kościoła Św. Pawła Rozbitka, w którym 
znajdują się relikwie świętego. Dalej zobaczymy Pałac Wielkiego Mistrza. Spacer ulicami 
Valetty. Rejs po zatokach Valetty (niezapomniane widoki). Czas wolny. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, czas na plażowanie i relaks nad morzem (możliwość wyjazdu  
lokalnym środkiem transportu na najpiękniejsze piaszczyste plaże Malty), obiadokolacja,  
nocleg.

Śniadanie. Przepłynięcie promem na Wyspę Gozo gdzie znajdują się 
imponujące zbiory obiektów historycznych i kulturalnych. Zobaczymy kompleks 
prehistorycznych świątyń Ggantija – najstarsze na świecie wolno stojące budowle 
datowane na ponad 5500 lat. Sanktuarium MB w Ta Pinu – jedno z najważniejszych 
miejsc pielgrzymkowych mieszkańców Malty i Gozo. Dalej zobaczymy kościół Dome 
Church w Xewkija. Dwejra – miejsce „trzech cudów natury” wysp maltańskich 
(tu znajdowało się słynne Lazurowe Okno, zatopione w morzu ze względów 
atmosferycznych), Wewnętrzne Morze oraz Skała Fungus. Wizyta w Victorii – „stolicy” 
wyspy Gozo, wraz z cytadelą. Czas wolny w Xlendi, malowniczym miasteczku na 
wybrzeżu Gozo. Po zakończonym zwiedzaniu powrót promem na Maltę. Przybycie do 
hotelu na obiadokolację i nocleg.

Śniadanie. Wizyta w słynnych „Trzech Miastach” Senglea, Vittoriosa 
i Cospicua. Na początek udamy się do Senglea, na punkt widokowy, skąd będziemy 
podziwiać zatokę Grand Harbour. Dalej przejazd do Birgu zwanego Vittoriosa – spacer 
uliczkami starego miasta. Zobaczymy Pałac Inkwizytora, zwiedzanie dawnego kościoła 
konwentualnego Św. Wawrzyńca. Dalej przejazd przez Cospicua na południowe 
wybrzeże wyspy, przepłynięcie łódkami do Lazurowej Groty. Czas wolny w Marsaxlokk, 
najdłuższej wiosce rybackiej. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wycieczka do Mosta – wizyta w kościele posiadającym jedną 
z największych kopuł na świecie, spacer po Ogrodach Botanicznych św. Antoniego, 
przejazd do Mdiny – spacer po zabytkowym miasteczku, zwiedzanie Katedry, 
możliwość podziwiania widoków z murów obronnych miasteczka. Następnie przejazd 
do Rabatu – zwiedzanie kościoła Św. Pawła, Groty Św. Pawła, gdzie Apostoł znalazł 
schronienie po rozbiciu statku w 60 r. oraz Katakumb Św. Pawła, miejsca pochówku 
pochodzącego z IV–V w. n.e. Następnie udamy się na klifu w rejon Dingli na najwyżej 
położony punkt na Malcie, by podziwiać przepiękne widoki, powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, odpoczynek nad morzem, relaks i plażowanie (możliwość wyjazdu 
lokalnym środkiem transportu na najpiękniejsze plaże Malty), obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd na lotnisko, wylot do kraju, 
zakończenie wycieczki.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

2 990,- PLN   z bagażem rejestrowanym 20 kg

2 720,- PLN   bez bagażu rejestrowanego

Cena/os.
04.06-11.06.2019

Termin 8 dni

Cena obejmuje:
•  przelot samolotem na Maltę i z powrotem 

(wylot z Pyrzowic)
•  opłaty lotniskowe, 10 kg bagaż podręczny 

+ bagaż rejestrowany 20 kg przy wyższej 
cenie 

•  transfer lotnisko–hotel–lotnisko
•  7 noclegów – hotel Oriana at the Topaziii 

(wszystkie noce w jednym hotelu bez 
przekwaterowywania), pokoje 2-os. 
z łazienkami, klimatyzacją, TV

•  wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji 
(posiłki w formie bufetu)

•  ubezpieczenie: KL 20 000 EUR,  
NNW 15 000 PLN, bagaż 1 000 PLN 
(SIGNAL IDUNA)

•  opiekę pilota 
•  realizację programu (bez kosztów 

związanych z jego realizacją: lokalnego 
transportu, lokalnych przewodników, 
biletów wstępu, rejsu, łódek, promu, 
taksy klimatycznej)

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny 15 PLN/os.
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu: transportu na 
wycieczki, lokalnych przewodników, 
biletów wstępu, rejsu, łódek, promu, 
taksy klimatycznej – razem około 
130 EUR/os.

•  napoi do obiadokolacji i świadczeń nie 
wymienionych w ofercie

•  wydatków osobistych, 
•  dopłaty do pokoju 1-os. – 500 PLN
•  ubezpieczenia od następstw chorób 

przewlekłych
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji

Dopłata do pokoju 1-os. – 500,- PLN 

Wypoczynek nad morzem!

www.altamira.net.pl

Liczne zabytki i pyszna kuchnia!

Oszałamiające widoki

Ciepłe morze, gorące słońce
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Położenie: rodzinny hotel z bardzo gościnną, przyjazną atmosferą,  położony w  centrum 
Paralii, 150 m od plaży, w pobliżu licznych sklepów, tawern i atrakcji kurortu. Bardzo 
lubiany i wysoko oceniany przez naszych dotychczasowych Klientów.
Usługi hotelowe: gustownie urządzony hotel oferuje dla swoich gości recepcję z lobby, 
restaurację, bar, salę TV, sejf, windę. 
Pokoje: 2, 3-osobowe z możliwością dostawki. Pokoje z balkonami, klimatyzacją, 
łazienką z suszarką do włosów, lodówką i TV. Wymiana ręczników co 3 dni, sprzątanie 
pokoi – codziennie. 
Wyżywienie: śniadania (bufet) i obiadokolacje – danie główne serwowane do stolika 
+ bufet sałatkowy, bufet z przystawkami i deserem/owocami. Napoje do obiadokolacji 
dodatkowo płatne.
Plaża: publiczna, piaszczysta  ok 150 m od hotelu. Leżaki i parasole płatne dodatkowo 
(opłata lokalna ok. 6 EUR) 

HOTEL POSEIDONiii  www.paraliaposeidon.gr

GRECJA 
RIWIERA OLIMPIJSKA

 jedna z najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych w Grecji. 
Tętniąca życiem, położona na Riwierze Olimpijskiej, u podnóża Olimpu. Oferuje dużą 
ilość klubów, restauracji, kawiarni, tawern i sklepów oraz piaszczyste i szerokie plaże 
zachęcające do wypoczynku.

niepowtarzalne kolory: błękit morza, zieleń gór 
i złocisty kolor piaszczystego wybrzeża, regionalna kuchnia, liczne puby, tawerny, 
dyskoteki oraz sklepy – przyciągają turystów ze wszystkich stron świata.

Olimp – wyprawa do Zeusa i jego „spółki”. Zwiedzanie wykopalisk w Dion, stolicy 
kulturalnej i religijnej starożytnej Macedonii, skąd Aleksander Wielki wyruszał na podbój 
świata. Następnie wyjedziemy krętymi serpentynami na wysokość 944 m n.p.m., skąd 
rozpościerają się piękne widoki na Olimp i Zatokę Termajską Morza Egejskiego w Grecji , 
wycieczka półdniowa, cena ok. 20 EUR
Rejs na Wyspę Skiathos – jedna z najpiękniejszych wysp archipelagu Sporad Północnych, 
gaje oliwne, szmaragdowe morze, las piniowy, złoty piasek na pięknych plażach 
w scenerii błękitnego morza i tradycyjnych białych greckich domków, cudowne widoki 
Półwyspu Pelion skąd, jak głosi legenda, wyruszył statek Argo w poszukiwaniu Złotego 
Runa. Czas na relaks i plażowanie w prawdziwym greckim raju. Wyspa zachwyci każdego. 
Wycieczka całodniowa, cena ok. 37 EUR 
Meteory – miejsce to uważane jest przez wielu za najbardziej niezwykłe w Grecji. 
Unikatowy zespół skalny Meteorów składa się z monolitycznych bloków skalnych, 
sięgających u podstawy kilkuset metrów wysokości, na których średniowieczni zakonnicy 
usytuowali swoje klasztory. W działających dzisiaj sześciu klasztorach można podziwiać 
piękne ikony, stare rękopisy, przepiękne freski, wycieczka całodniowa, cena ok. 35 EUR
Wieczór Grecki – tradycyjna zabawa z grecką kulturą, kuchnią, tańcem, muzyką. 
Przy kolacji złożonej z greckich potraw i wina, będziecie podziwiali występy zespołu 
folklorystycznego, który przedstawi tańce ludowe z różnych stron Grecji oraz wysp. 
Będzie okazja do nauki Zorby, cena ok. 25 EUR
Ateny – Serce Grecji, jedne z najbardziej znanych miast świata antycznego, którego 
symbol – Akropol z Partenonem – uważany jest za wzór klasycznej architektury. Ze 
wzgórza można zobaczyć teatr Dionizosa, gdzie swe premiery miały ateńskie tragedie, 
Agore – dawne centrum handlowe i polityczne, a także Areopag, gdzie nauczał św. 
Paweł, zaś kilka wieków wcześniej Sokrates wysłuchał swojego wyroku. W Atenach 
zwiedzimy Plac Syntagma ze zmianą warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, 
stadion Olimpijski Kalimarmaro, gdzie odbyły się pierwsze igrzyska olimpijskie w Grecji, 
Świątynie Zeusa, Łuk Hadriana, Uniwersytet Ateński. W drodze powrotnej zatrzymamy 
się w Termopilach gdzie miała miejsce słynna bitwa między Grekami a Persami, 
wycieczka 1,5 dniowa (wyjazd w godzinach nocnych , powrót w godzinach nocnych, 
niewykorzystane śniadanie i obiadokolacja w formie prowiantu, cena ok. 65 EUR

PARALIA

RIWIERA OLIMPIJSKA

WYCIECZKI FAKULTATYWNE     możliwość zakupu u rezydenta

Zniżki dla dzieci przy  
2 osobach pełnopłatnych: 
•  dziecko do 3 lat na łóżku małżeń-

skim rodziców – cena 599,- PLN
•   dziecko 3-5 lat na łóżku małżeńskim 

rodziców – cena 799,- PLN 
(na własnym łóżku cena 1 199,- PLN)

•  dziecko 5-11 lat – cena 1 399,- PLN
•  dziecko 11-14 lat – zniżka 100,- PLN

Cena nie obejmuje:
•  obowiązkowego lokalnego podatku 

turystycznego ok. 0,5 EUR/os./dzień, 
płatnego na recepcji

•  składki na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny 10 zł/os.

•  wycieczek fakultatywnych dla chętnych 
•  napoi do obiadokolacji
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

i ubezpieczenia od następstw chorób 
przewlekłych (możliwość wykupienia 
w biurze)

Dokument uprawniający do 
podróży: paszport lub dowód osobisty 
ważny min 3 m-ce od daty powrotu. 
Trasa przejazdu: Czechy, Słowacja, Węgry, 
Serbia, Macedonia, czas przejazdu ok. 23 godz.
Ważne: przejazdy autokarem nie 
odbywają się w systemie wahadłowym. 
Przyjazd do Grecji zaplanowany jest 
tak, by Klienci zostali zakwaterowani od 
razu po przyjeździe (doba hotelowa od 
godz.14.00), wyjazd z Paralii w ostatnim 
dniu – po śniadaniu i wykwaterowaniu, 
około godz. 11.00. Godzina wyjazdu 
autokaru z głównego miasta: Katowice – 
godz. 12.00.
Doba hotelowa od godz. 14.00 do 10.00
Czas w Grecji +1 godz. Waluta: EURO, 
orientacyjne ceny: kawa od 2 EUR, lody od 
1 EUR, gyros pita od 2,5 EUR, piwo, lampka 
wina w tawernie od 2 EUR.
Dopłata do pokoju 1-osobowego – 500 PLN 

Uwagi

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, barek, DVD, klimatyzacja)
•  zakwaterowanie 9 noclegów  

w hotelu  Poseidoniii 
•  wyżywienie HB dwa posiłki dziennie  

(9 śniadań, 9 obiadokolacji )
•  opiekę pilota 
•  opiekę rezydenta
•  ubezpieczenie: KL 20 000 EUR,  

NNW 15 000 PLN, bagaż 1 000 PLN 
(SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

Rodzinna atmosfera i gościnność

Bardzo dobra kuchnia

1 950,- PLN
1 990,- PLN
1 950,- PLN

Cena/os.
15.07-26.07.2019
24.07-04.08.2019
02.08-13.08.2019

Terminy
12 dni/9 noclegów

Świetna lokalizacja

www.altamira.net.pl
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Położenie: rodzinny hotel z bardzo przyjemną, serdeczną atmosferą. Znajduje się bez-
pośrednio przy jednej z najbardziej znanych plaż na wybrzeżu czarnogórskim, która 
w 2015 roku została ogłoszona najpiękniejszą plażą w Europie przez rozpoznawalny 
na całym świecie przewodnik Lonely Planet. Hotel oddalony jest o 5,5 km od „stolicy 
czarnogórskiej turystyki” – Budvy, do której można dostać się komunikacją miejską bądź 
taksówką (koszt ok. 3 EUR w jedną stronę). Budva, dzięki swojemu pięknu, ciekawej 
historii i wydarzeniom kulturalnym, które odbywają się w sezonie letnim jest najczęściej 
odwiedzanym przez turystów z całego świata czarnogórskim miastem. Budynek hotelu 
składa się z dwóch części A i B, z ładnymi pokojami i łazienkami – balkony z widokiem na 
morze i góry. Jest doskonałym miejscem na relaks i odpoczynek podczas wakacji. Obiekt 
posiada własną plażę oraz restaurację, w której można odpocząć od wschodu do zachodu  
słońca oraz gdzie można zachwycić się autentyczną czarnogórską kuchnią.  
Usługi hotelowe: gustownie urządzony hotel oferuje dla swoich gości recepcję z lobby, 
restaurację, gdzie serwowane są posiłki, Wi-Fi, winda, serwis plażowy. 
Pokoje: 2-, 3-, 4-osobowe, z balkonami, lodówką, TV, klimatyzacją. 
Plaża: żwirowa, znajduje się bezpośrednio przy hotelu, w części prywatnej leżaki i para-
sole bezpłatne dla gości hotelu.

HOTEL PALMA JAZiii  http://palmajaz.com/

CZARNOGÓRA
Wypoczynek i relaks przy plaży Jaz,  
najpiękniejszej plaży Czarnogóry,  
w bliskiej odległości od Budvy

Miasto Budva to najstarsze miasto Czarnogóry i najczęściej odwie-
dzany, luksusowy kurort tego niewielkiego bałkańskiego kraju. Wąskie brukowane uliczki, 
zabytki, port z oszałamiającymi jachtami, śródziemnomorska roślinność na tle wysokich gór 
i błękitnego Adriatyku czyni to miejsce i tą część wybrzeża czarnogórskiego wyjątkowym.
Plaża Jaz jest na pierwszym miejscu wśród dziesięciu najlepszych europejskich plaż i jest 
jedną z popularniejszych plaż w okolicach Budvy. Przy długiej prawie na kilometr plaży 
znajduje się pas roślinności śródziemnomorskiej. Jaz to jedna z najbardziej znanych plaż  
na wybrzeżu czarnogórskim, licząca ok. 1200 m długości. Znajduje się w pobliżu Starego 
Miasta Budwy. Jest przede wszystkim jedną z najpiękniejszych plaż, ale oprócz tego słynie 
z licznych koncertów, festiwali i dużych imprez kulturalnych, które w sezonie odbywają 
się właśnie tam. „Na Jazu” występowały gwiazdy światowego formatu, w ostatnich latach 
np. Lenny Kravitz i Madonna. Piasek nadaje wodzie wspaniały, turkusowy odcień.

Niewielkie państwo w sercu Bałkanów, posiadające jedne 
z najpiękniejszych plaż w Europie. Czarnogóra zachwyca błękitnymi wodami Adriatyku 
i wysokimi górami schodzącymi wprost do morza. Kraj ten może się poszczycić całym 
mnóstwem zabytków, z których wiele znalazło się na Liście Światowego Dziedzictwa 
Kultury i Przyrody UNESCO. 

Budva – Perła Czarnogóry – „ Monte Carlo Bałkanów” spacer po Starym Mieście, zwie-
dzanie z przewodnikiem, w programie m.in.: zabytkowe mury obronne wzniesione przez 
Wenecjan w XV w., Katedra św. Jana z VII-VIII w. – największa świątynia katolicka w regionie, 
Kościół Santa Marija in Punta (najstarsza budowla w mieście) oraz dwie cerkwie – św. 
Sawy oraz św. Trójcy, Cytadela, czas wolny. Cena około 25 EUR 
Kotor – Njeguszi – Perast
Kotor – historyczne centrum wpisane na listę UNESCO. To portowe miasto, malowniczo 
położone u podnóża masywu Lovćen. Okolica przypomina norweskie krajobrazy. Jest to 
region wyjątkowego przyrodniczego piękna, gdzie strome zbocza gór opadają ku morzu. 
W programie m.in. Katedra św.Trifona i symbol miasta – wieża zegarowa z XVII w. Będziemy 
podziwiać Bokę Kotorską – największy i najgłębszy fiord południowej Europy (posiada 
cechy norweskich fiordów), Przejazd słynnymi serpentynami wzdłuż Boki Kotorskiej do 
Njeguszy, niewielkiej wioski położonej w podnóża masywu Lovćen. Jest to miejsce naro-
dzin przedstawicieli z dynastii Petrowićów, obecnie słynie ono z produkcji sera i suszonej 
szynki (degustacja). Perast – stare, niewielkie, nadmorskie miasteczko, zwane „klejnotem 

Zatoki Kotorskiej”. Zachwyca niesamowitą, melancholijną atmosferą miasta, które nie-
gdyś było potęgą. Przepłynięcie na Wyspę Matki Boskiej na Skale (Gospa od Škrpjela – 
jedyna sztucznie utworzona wyspa na Adriatyku, z barokowym kościołem oraz muzeum 
z kolekcją kamiennych pomników, fresków i relikwii). Cena około 40 EUR 
Podgorica I Albania (Jezioro Szkoderskie – Szkodra) 
Po śniadaniu przejazd do stolicy Czarnogóry – Podgoricy (spacer po mieście) a następ-
nie przejazd do Albanii – wycieczka nad Jezioro Szkoderskie, największe jezioro na 
Bałkanach, przez które przebiega granica czarnogórsko-albańska, przepięknie położone 
między pasmami górskimi Prokletije, Rumija, Lovćen. Jezioro słynie z bogactwa ryb 
(m.in. węgorz, karp) i ptaków, wśród których najbardziej znanymi są pelikany, kormorany 
i czaple siwe. Rejs po jeziorze a następnie zwiedzanie Szkodry stolicy regionu północnej 
Albanii, miasta o długiej historii, która emanuje współcześnie różnorodnością architekto-
niczną i kulturową. W centrum czeka na nas malownicza miejska promenada pełna lokal-
nych kafejek, w których albańscy mężczyźni popijają mocną poranną kawę. Spacerując 
po odrestaurowanym śródmieściu zobaczymy katolicką katedrę oraz tzw. Wielki Meczet, 
główną świątynię muzułmańską znajdującej się w mieście. Po krótkim czasie wolnym 
udamy się na wznoszące się nad miastem wzgórze, i znajdującą się tam twierdzę Rozafy. 
Zdobędziemy fortyfikacje w ciągu ok, 20 min marszu, a nagrodą za wysiłek będzie wi-
doczna z murów piękna panorama miasta i jeziora Szkoderskiego. Cena około 45 EUR 

REGION BUDVY

CZARNOGÓRA

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 

Zniżki dla dzieci przy  
2 osobach pełnopłatnych: 
•  dziecko do 3 lat na łóżku rodzica  

– cena 690,- PLN
•  dziecko lub dwoje dzieci 3-12 lat  

– cena 1 450,- PLN
•  dziecko powyżej 12 lat  

– zniżka 100,- PLN

Cena nie obejmuje:
•  taksy klimatycznej 1EUR/dzień/os.
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny 10 zł/os
•  wycieczek fakultatywnych dla chętnych
•  napoi do obiadokolacji
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

i ubezpieczenia od następstw chorób 
przewlekłych (możliwość wykupienia 
w biurze)

Dokument upoważniający 
do podróży: paszport lub dowód osobisty 
ważny min 90 dni od daty powrotu.
Trasa przejazdu: Czechy, Austria, Słowenia, 
Chorwacja, czas podróży ok. 23 godz.
Ważne: przejazdy autokarem nie 
odbywają się w systemie wahadłowym. 
Przyjazd do Czarnogóry zaplanowany jest 
tak, by Klienci zostali zakwaterowani od 
razu po przyjeździe (doba hotelowa od 
godz. 14.00), wyjazd z hotelu w ostatnim 
dniu – po śniadaniu i wykwaterowaniu, 
około godz. 11.00. Godzina wyjazdu 
autokaru z głównego miasta – Katowic 
– ok. 13.00. Waluta EURO. Ceny niższe 
w sklepach i poza kurortami, droższe w 
centrum Budvy: kawa od 2,5 EUR, lody 
gałka od 1,5 EUR, piwo w sklepie od 1 EUR, 
w Budvie od 4 EUR.

Uwagi

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, barek, DVD, klimatyzacja)
•  zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelu 

Palma Jaziii w Czarnogórze, pokoje 
z balkonem, łazienką, klimatyzacją 

•  wyżywienie : 8 śniadań, 8 obiadokolacji 
(w formie bufetu)

•  opieka profesjonalnego pilota-rezydenta
•  bezpłatny serwis plażowy przy hotelu 

Palma Jaz
•  ubezpieczenie: KL 20 000 EUR,  

NNW 15 000 PLN, bagaż 1 000 PLN 
(SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

1 990,- PLN

Cena/os.
27.06-07.07.2019
11.07-21.07.2019

Terminy
11 dni/8 noclegów

Hotel przy plaży

Serwis plażowy w cenie

Budva na wyciągnięcie ręki – z hotelu ok. 6 km

Przepiękna plaża, krystalicznie czysta woda
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MACEDONIA
OCHRYD – JEZIORO OCHRYDZKIE

Cena nie obejmuje:
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny (TFG) w kwocie 
10 PLN/os.

•  obowiązkowej taksy klimatycznej 1 EUR/
os./dzień, dzieci do 12 lat nie płacą taksy 

•  serwisu plażowego dla chętnych (lokalna 
drobna opłata w denarach – około 200 
denarów/dzień – tj ok. 3 EUR 

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  wycieczek fakultatywnych – możliwość 

wykupienia u rezydenta np. –Ochryd, 
ok. 19 EUR, rejs do Zatoki Kości, wioski 
archeologicznej na wodzie i klasztoru 
św. Nauma, ok. 35 EUR, Skopje – stolica 
Macedonii, ok. 35 EUR, Grecja Meteory, 
ok. 58 EUR, Wieczór Macedoński, ok. 
20 EUR, itp.

•  ubezpieczenia od następstw chorób 
przewlekłych – możliwość dopłaty do 
takiego ubezpieczenia w biurze

Dokument upoważniający 
do podróży paszport lub dowód osobisty 
ważny min 3 miesiące od daty powrotu. 
Doba hotelowa od godz.14.00, kończy 
się o 10.00. Czas przejazdu w 1 stronę 
ok. 22 godz. (trasa przejazdu: Czechy, 
Słowacja, Węgry, Serbia). Waluta: denar 
macedoński (na miejscu wymiana z waluty 
EURO – 1 EUR = 60 MKD). 1 DENAR (MKD) 
to około 0,07 PLN (100 denarów to 7 PLN). 
Orientacyjne ceny w Macedonii, niższe 
niż ceny w Polsce: kawa w kawiarni od 
40 MKD, piwo od 80 MKD, butelka wina 
w sklepie ok. 150 MKD, lody gałka 30 MKD, 
Drink – koktajl ok. 180 MKD

UwagiCena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, barek, DVD, klimatyzacja)
•  zakwaterowanie w hotelu Sileksiiii  

– 9 noclegów
•  wyżywienie: wg wybranej opcji  

(HB z napojem, FB z napojem lub 
All Inclusive soft)

•  opiekę pilota podczas podróży
•  opiekę rezydenta podczas pobytu
•  leżaki i parasole na basenie
•  ubezpieczenie: KL 20 000 EUR,  

NNW 15 000 PLN, bagaż 1 000 PLN  
(SIGNAL IDUNA) 

•  podatek VAT

1 850,- PLN

1 890,- PLN

1 850,- PLN

2 050,- PLN

2 090,- PLN

2 050,- PLN

2 250,- PLN

2 290,- PLN

2 250,- PLN

HB •2 posiłki z napojem FB •3 posiłki z napojem All Inclusive Soft
Cena/os.

27.06-08.07.2019
06.07-17.07.2019
15.07-26.07.2019
24.07-04.08.2019
02.08-13.08.2019
11.08-22.08.2019
20.08-31.08.2019

Terminy
12 dni/9 noclegów

Elegancki hotel z doskonałą obsługą, położony nad brzegiem krystalicznie czystego 
Jeziora Ochrydzkiego, tylko 40 m od plaży oraz ok. 4 km od centrum miasta Ochryd (koszt 
taksówki spod hotelu do miasta to kwota ok. 3 EUR). Jeszcze tańsze są lokalne busy 
(koszt biletu ok. 0,50 EUR). W pobliżu hotelu: sklep spożywczy, restauracja, kawiarnia – 
drink bar. W mieście: duża ilość kawiarń, restauracji , klubów muzycznych, pubów. 
Plaża: żwirkowa (drobny kamyk), z łagodnym zejściem do jeziora. Leżaki i parasole 
na plaży za niewielką odpłatnością. Możliwość wypożyczenia rowerków wodnych (za 
niewielką opłatą). 
Pokoje: 2-osobowe z możliwością 1 lub 2 dostawek, wyposażone w łazienkę, TV, balkon 
– tradycyjny lub francuski, klimatyzację, mini bar (zawartość za opłatą). 
Wyżywienie: 3 warianty do wyboru: HB – śniadania 07.00-10.00 i obiadokolacje 19.00-21.00  
w formie bufetu. Do śniadań: kawa, herbata, mleko, soki, do obiadokolacji – do wyboru:  
lampka wina, sok lub woda, lub FB (3 posiłki bufet z napojem do wyboru) lub formuła  
All Inclusive Soft (3 posiłki: bufet z napojami plus lokalne napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe 11.00-22.00).
Do dyspozycji gości: odkryty basen z leżakami, fitness room, restauracja, drink 
bar, winda, sejf, bezpłatny parking, całodobowa recepcja, bezpłatny internet 
bezprzewodowy, wieczorami muzyka na żywo przy basenie. 
Sport i rozrywka: basen odkryty z leżakami, plac zabaw dla dzieci, odpłatnie: sauna, 
masaże, wynajem rowerów. 

HOTEL SILEKS iiii  www.hotelsileks.mk

 „Wieczne Miasto” południowo zachodniej Macedonii, które tętni życiem 
od czasów antycznych aż do dnia dzisiejszego. „Miasto światła” stanowi idealne miejsce 
letniego wypoczynku dla miłośników plaż, słońca, krystalicznie czystej wody, pięknych 
widoków, bogatej historii, i – co ważne – tak bardzo lubianej przez Polaków bałkańskiej 
gościnności i przyjazności. Jest to kolebka kultury słowiańskiej, właśnie w Ochrydzie 
działał najstarszy Europie w uniwersytet, a ze względu na dużą liczbę pięknych cerkwii 
i monasterów miasto nazywane jest często „Bałkańską Jerozolimą”. Miasto i Jezioro 
Ochrydzkie od dawna wpisane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kurort 
oferuje wiele możliwości przyjemnego pobytu, nawet dla najbardziej wymagających.

OCHRYD

sezon w ofercie! Gwarancja zadowolenia!6.

Zniżki dla dzieci przy 2 osobach pełnopłatnych: 
•  dziecko do 2 lat bez świadczeń – cena 550,- PLN
•  dziecko 2-6 lat na łóżku rodziców – cena 750,- PLN 
•  dziecko 2-6 lat na dostawce lub drugie dziecko do 6 lat na dostawce – cena 1199,- PLN
•  dziecko 6-12 lat na dostawce – cena 1299,- PLN (przy HB i FB), przy All Inclusive 1399,- PLN
•  osoba pow. 12lat – zniżka 50,- PLN

Dopłata do pokoju 1-os. – 400,- PLN Zniżka za dojazd własny – 350,- PLN

Hotel przy plaży, z dużym basenem!

3 wersje wyżywienia do wyboru

Tylko 4 km od centrum miasta (spacer ok. 40 min.)

Oferta idealna dla: rodzin z dziećmi, par i seniorów

Doskonała obsługa
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MACEDONIA
OCHRYD – JEZIORO OCHRYDZKIE

Cena nie obejmuje:
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny 10 PLN/os.
•  obowiązkowej taksy klimatycznej 1 EUR/

os./dzień, dzieci do 12 lat nie płacą taksy 
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  wycieczek fakultatywnych – możliwość 

wykupienia u rezydenta np. –Ochryd, 
ok. 19 EUR, rejs do Zatoki Kości, wioski 

archeologicznej na wodzie i klasztoru 
św. Nauma, ok. 35 EUR, Skopje – stolica 
Macedonii, ok. 35 EUR, Grecja Meteory, 
ok. 58 EUR, Wieczór Macedoński,  
ok. 20 EUR, itp.

•  ubezpieczenia od następstw chorób 
przewlekłych – możliwość dopłaty do 
takiego ubezpieczenia w biurze. 

Dokument upoważniający 
do podróży: aktualny paszport lub dowód 
osobisty ważnym min 3 m-ce. Doba 
hotelowa od 14.00, kończy się o 10.00.
Czas przejazdu w 1 stronę około 22 godz. 
(trasa przejazdu: Czechy, Słowacja, Węgry, 
Serbia). Waluta: denar macedoński (na 
miejscu wymiana z waluty EURO). 1 DENAR 
(MKD) to około 0,07 PLN (100 denarów to 
7 PLN), 1 EUR = 60 MKD. Orientacyjne ceny 
w Macedonii – niższe niż ceny w Polsce: 
kawa w kawiarni od 40 MKD, piwo w 
tawernie od 70 MKD, piwo 1,5 l butelka w 
sklepie 50 MKD, butelka wina w sklepie ok. 
150 MKD, lody gałka 30 MKD.

UwagiCena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, barek, DVD, klimatyzacja)
•  zakwaterowanie w hotelu Aqualinaiiii 

(9 noclegów) 
•  wyżywienie: w zależności od wybranej 

wersji (HB: śniadania i obiadokolacje 
z lampką wina, lub FB: śniadania, obiady 
i kolacje z lampką wina)

•  opiekę pilota podczas podróży
•  opiekę rezydenta podczas pobytu
•  serwis plażowy (leżaki, parasole w cenie)
•  ubezpieczenie: KL 20 000 EUR,  

NNW 15 000 PLN, bagaż 1 000 PLN  
(SIGNAL IDUNA) 

•  podatek VAT

1 850,- PLN 2 050,- PLN

HB (2 posiłki z winem) FB (3 posiłki z winem)
Cena/os.

27.06-08.07.2019
06.07-17.07.2019
15.07-26.07.2019
24.07-04.08.2019
02.08-13.08.2019
11.08-22.08.2019
20.08-31.08.2019

Terminy
12 dni/9 noclegów

Elegancki, kompletnie odnowiony hotel z doskonałą obsługą oraz własną plażą, 
i nowoczesnym kompleksem boisk, nowo otwartym basenem (na sezon letni 2019). 
Hotel jest położony bezpośrednio nad brzegiem Jeziora Ochrydzkiego, otoczony z jednej 
strony krystalicznie czystą wodą jeziora, natomiast z drugiej zielonymi lasami Parku 
Narodowego Galicica. Hotel usytuowany jest ok. 4 km od centrum miasta Ochryd (koszt  
taksówki spod hotelu do miasta to kwota ok. 3 EUR). Jeszcze tańsze są lokalne busy (koszt  
biletu ok. 0,30 EUR).W pobliżu hotelu: restauracja z lokalną kuchnią macedońską, 2 sklepy 
spożywcze. W ofercie naszego biuro już 5. sezon letni (bardzo zadowoleni Klienci).
Plaża: prywatna, hotelowa, żwirkowa (drobny kamyk) z łagodnym zejściem do jeziora. 
Na plaży restauracja z beach barem (szeroka oferta posiłków, przekąsek, drinków, napoi) 
Leżaki i parasole na plaży bezpłatne dla gości. 
Pokoje: 2-osobowe z możliwością jednej lub dwóch dostawek, z klimatyzacją, 
wyposażone w łazienkę (WC, wanna/prysznic, suszarka do włosów), TV/SAT, telefon, 
mini bar (zawartość za odpłatnością) oraz Wi-Fi. Pokoje w budynku głównym 
nie mają balkonów (widok na jezioro lub las i góry). W ofercie biura w sprzedaży 
2 pokoje z balkonem francuskim i 2 pokoje z balkonem tradycyjnym (nowy budynek 
apartamentowy – Aqualina Beachiiii – dopłata 50 PLN/os. za pokój z balkonem 
francuskim, 100 PLN/os. pokój z balkonem tradycyjnym). 
Wyżywienie: HB: śniadania i obiadokolacje w (formie bufetu + napój w cenie – lampka 
wina, soku, lub wody) lub FB: (3 posiłki w formie bufetu + napój do wyboru. 
Do dyspozycji gości: restauracja, taras przy hotelu, drink bar na plaży ,winda, bezpłatny 
parking, całodobowa recepcja, bezpłatny kompleks boisk, internet bezprzewodowy. 
Sport i rozrywka: przy hotelu znajdują się boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, 
piłki ręcznej, basen odkryty z leżakami. 
W mieście: duża ilość kawiarni, restauracji , klubów muzycznych, pubów. W pobliżu 
hotelu sklep, restauracja.

HOTEL AQUALINAiiii     www.aqualina.com.mk

sezon w ofercie! Gwarancja zadowolenia!5.

Zniżki dla dzieci jako 3. lub 4. osoby w pokoju: 
•  dziecko do 4 lat na łóżku małżeńskim rodziców – cena 690,- PLN
•  dziecko do 4 lat na dostawce – cena 790,- PLN 
•  I oraz II dziecko 4-12 lat na dostawce –1299,- PLN (HB), 1399,- PLN (FB)
•  dziecko pow 12 lat na dostawce – zniżka 50,- PLN

Dopłata do pokoju 1-os. – 400,- PLN

Pyszne jedzenie

Nowo otwarty basen!

Bezpłatny serwis plażowy

www.altamira.net.pl
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Kolejność zwiedzania 
może ulec zmianie, dopłata do pokoju 
1-os. 350 PLN. Wymagany dokument 
tożsamości – paszport lub dowód osobisty 
(dokument ważny min 3 m-ce od daty 
powrotu). Trasa przejazdu: Czechy, 
Słowacja, Węgry, Serbia.  
Waluta na miejscu: denar macedoński. 
Dla chętnych na miejscu szeroka oferta 
innych wycieczek fakultatywnych 
(możliwość zapisów u rezydenta).

Uwagi

W C Z A S Y

MACEDONIA
OCHRYD – JEZIORO OCHRYDZKIE

MACEDONIA• GRECJA•ALBANIA
OCHRYD • ZATOKA KOŚCI • METEORY  
• POGRADEC • KORCA • GALICICA
fakultatywnie: wieczór macedoński

Położenie: hotel po gruntownym remoncie w sezonie 2017, zyskał nową nazwę Aura 
(dawny hotel Beton) oraz wyższą kategorię (iiii). Zlokalizowany tuż nad Jeziorem 
Ochrydzkim, w spokojnej dzielnicy Sv. Stefan, 4 km od centrum Ochrydu, w tej samej linii 
co hotele Sileks i Aqualina. Otoczony sosnowym lasem, jest idealnym miejscem relaksu 
i wypoczynku. 
Plaża: ok 40 m od prywatnej żwirkowej plaży. Leżaki i parasole – opłata lokalna.  
Do dyspozycji gości: całodobowa recepcja, przechowalnia bagażu, winda, przestronna 
restauracja główna z obszernym tarasem serwuje dania kuchni lokalnej i międzynarodo-
wej, ponadto dostępny bar na plaży, parking. Dla dzieci: plac zabaw, siłownia. 
Pokoje: 74 klimatyzowane pokoje o nowoczesnym wystroju, z balkonem, łazienką 
(WC, prysznic, suszarka do włosów). Pokoje są 2-osobowe z możliwością 1 dostawki dla 
dorosłego lub dziecka. Ponadto telewizor, telefon, mini bar (zawartość za odpłatnością). 
Wyżywienie: HB – śniadania i obiadokolacje bufet + napój do wyboru.

HOTEL AURA iiii 

Po generalnym remoncie, przy plaży!

Cena obejmuje

Cena obejmuje

Cena nie obejmuje

Cena nie obejmuje

•  transport autokarem klasy LUX  
(WC, barek, DVD, klimatyzacja)

•  zakwaterowanie w hotelach Auraiiii/
Park Lakesideiiii z łazienkami, 
klimatyzacją, TV, balkonem (9 noclegów)

•  wyżywienie wg wybranej opcji
•  opieka pilota podczas podróży
•  opieka rezydenta podczas pobytu
•  ubezpieczenie: KL 20 000 EUR,  

NNW 15 000 PLN, bagaż 1 000 PLN 
(SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

•  transport autokarem klasy LUX  
(WC, barek, DVD, klimatyzacja)

•  zakwaterowanie 9 noclegów w hoteluiiii 
nad Jeziorem Ochrydzkim, pokoje 2-, 
3-osobowe z łazienkami, klimatyzacją, TV

•  wyżywienie: 9 śniadań i 9 obiadokolacji  
+ lampka wina do obiadokolacji

•  wycieczki objęte programem zwiedzania 
bez kosztów związanych z ich realizacją 
(przewodnicy, lokalnego transportu, 
łódki, wstępy, degustacje)

•  opiekę pilota podczas przejazdu
•  opiekę rezydenta podczas pobytu
•  ubezpieczenie: KL 20 000 EUR  

i NNW 15 000 PLN, bagaż 1 000 PLN 
(SIGNAL  IDUNA)

•  podatek VAT

•  obowiązkowej składki na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny (TFG) 10 PLN/os. 
autokar

•  taksy klimatycznej 1EUR/os./dzień,  
dzieci do 12 lat nie płacą taksy

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie, 
wycieczek fakultatywnych – możliwość 
wykupienia u rezydenta

•  składki na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny 10 zł/os.

•  obowiązkowej taksy klimatycznej 1 EUR/
os./dzień, dzieci do 12 lat nie płacą taksy

•  kosztów związanych z realizacją 
programu – kosztu przewodników, 
lokalnych łódek caneo, lokalnego 
transportu, statku, taksy klimatycznej, 
łącznie ok. 95 EUR

•  wieczoru macedońskiego dla chętnych 
ok. 19 EUR – zapisy u pilota

•  świadczeń nie wymienionych
•  ubezpieczenia od następstw chorób 

przewlekłych – możliwość dopłaty do 
takiego ubezpieczenia w biurze

Położenie: bezpośrednio na plaży (oszałamiający przepiękny widok na miasto Ochryd 
– szczególnie wieczorem), w bliskiej odległości od centrum – 2,5 km (spacer deptakiem, 
który ciągnie się od hotelu aż do centrum – po drodze mijamy punkty gastronomiczne 
m.in. słynny klub Cuba Libre). Plaża: żwirowa, prywatna, bezpośrednio przy hotelu, 
serwis plażowy dodatkowo płatny. Do dyspozycji gości: 2 restauracje  z widokiem na 
jezioro, drink bar, trzy windy, bezprzewodowy Internet, parking, mini sklep z pamiątkami.
Pokoje: 19 pokoi i 27 apartamentów. 2-osobowe eleganckie przestronne pokoje 
z klimatyzacją oraz wyposażoną łazienką z prysznicem lub wanną (suszarka do włosów, 
ręczniki, kosmetyki hotelowe). Ponadto w pokojach: telefon, TV/SAT , mini bar (zawartość 
za odpłatnością), czajnik, zestaw kawowy. W ofercie pokoje od strony parkingu/parku.
Wyżywienie: BB (śniadania – bufet) lub HB (śniadanie – bufet, obiadokolacja serwowana 
– wybór z menu). Napoje płatne dodatkowo.
Sport i rozrywka: odkryty duży basen, wypożyczalnia rowerów/samochodów.

HOTEL PARK LAKESIDE iiii www.parklakesidehotel.com

Luksusowy, dla ceniących

doskonałą lokalizację!

Niesamowity widok na Ochryd!

www.altamira.net.pl

1 799,- PLN 1 799,- PLN 2 099,- PLN

HB | cena/os. BB | cena/os. HB | cena/os.
Hotel AURA Hotel PARK LAKESIDE

27.06-08.07.2019
06.07-17.07.2019
15.07-26.07.2019
24.07-04.08.2019
02.08-13.08.2019
11.08-22.08.2019
20.08-31.08.2019

Terminy
12 dni/9 noclegów

HOTEL AURA

1 799,- PLN

Szczegółowy program wycieczki na stronie: www.altamira.net.pl

Cena/os.
20.08-31.08.2019

Termin 12 dni/9noclegów w hoteluiiii

2w1
Wypoczynek  
+ Zwiedzanie
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Dokument tożsamości: 
dowód lub paszport ważny min 6 miesięcy. 
Zgodnie z zaleceniami MSZ – oprócz 
dowodu warto zabrać paszport ze sobą, 
ponieważ wiele lokalnych urzędów/
punktów honoruje tylko paszport jako 
dokument tożsamości. Godziny lotów 
mogą ulec zmianie, do potwierdzenia 
na 2 dni przed wylotem.

Uwagi

www.altamira.net.pl

GRUZJA
KUTAISI • BODBE • SIGNAGI • GREMI  
• TELAWI • ANANURI • GUDARI • KAZBEGI  
• GRUZIŃSKA DROGA WOJENNA • TBILISI  
• MCCHETA• ACHALCYCHE • WARDZIA  
• BORZOMI• BATUMI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Spotkanie na lotnisku w Pyrzowicach z przedstawicielem biura, wylot do 

Gruzji, przylot do Kutaisi. Spotkanie z lokalnym polskojęzycznym przewodnikiem, 
transfer do hotelu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

Gori – Upliscyche • Śniadanie. wykwaterowanie, przejazd do Gori zwiedza-
nie muzeum Stalina. Muzeum składa się z trzech jednostek: muzeum, budynek i osobi-
sty wagon kolejowy Stalina. Zwiedzanie starożytnego skalnego miasta Upliscyche (1000 
lat p.n.e.), które zawiera ponad 700 jaskiń i budynków, w tym winnice, piekarnie, antycz-
ny teatr. Przejazd do Tbilisi, zakwaterowanie w hotelu, kolacja powitalna, nocleg.

Tbilisi – Mccheta • Śniadanie, zwiedzanie Tbilisi. Stolica Gruzji jest unikatowa, 
położona na kilku górskich wzgórzach. Prawie wszystkie budynki w Starym Mieście są 
historycznymi i kulturowymi zabytkami. Stare Miasto w dzień i w nocy tętni życiem, 
a Tbilisi jest jednym z niewielu miejsc na świecie, w którym pokojowo współistnieją:  
kościół prawosławny, katedra katolicka, synagoga i meczet. Spacer po alei Szota Rustaweli. 
Wycieczka do starożytnej stolicy Gruzji Mcchety – miasta-muzeum wpisanego na listę 
UNESCO. Zwiedzanie Katedry Sweticchoweli (1010-1029 r.), w której jest zachowana jedna 
z głównych chrześcijanskich sanktuariów Hiton Pana, a również miejsce pochówku wielu 
gruzińskich królów. Zwiedzanie klasztoru Samtawroi i starożytnej światyni-klasztoru 
Dżwari (VI w.). Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

Tbilisi – Ananuri – Gudauri – Kazbegi – Tbilisi • Śniadanie, z samego rana 
wyjazd w stronę Stepantsmindy (Kazbegi). Po drodze zwiedzanie malowniczej twierdzy 
Ananuri (XVI w.) nad rzeką Aragvi. Narciarski kurort Gudauri (2200 m n.p.m.). Oszałamiająca 
podróż wzdłuż rzeki Tergi przez przełęcz Krzyżową (2400 m) zaprowadzi nas do Ste-
pantsmindy (Kazbegi). Obiad w prywatnym domu u prawdziwych gorców. Degustacja 
przepysznych słynnych chinkali. Zwiedzanie Kazbegi: cerkiew świętej Trójcy Gergeti 
(2170 m. n.p.m.). Przy pięknej pogodzie będziemy mieć okazję zobaczyć fascynujący 
widok na jeden z najwyższych szczytów Gruzji – górę Kazbek (5147 m n.p.m.). Powrót 
do Tbilisi, nocleg.

Tbilisi – Bodbe – Signagi – Gremi – Telawi – Tbilisi • Śniadanie, przejazd 
do „miasta wiecznej miłości” – Signagi. We wsi Bodbe odwiedziny klasztornego kompleksu 
św. Jerzego i grobu św. Nino, która przyniosła chrześcijaństwo do Gruzji. Zwiedzanie 
Signagi, które znajduje się na górze grzbietu górskiego z widokiem na dolinę Alazani. 
Przejazd do Kwareli. Po drodze zwiedzanie Nekresi, najstarszej świątyni Gruzji IV w.  
Przegląd twierdzy królewskiej Gremi (XVI w.). Kompleks otoczony jest murem z basztami 
i strzelnicami. Pozostały tajne podziemne przejścia, które prowadzą do rzeki. Wycieczka 
po Telawi, głównego miasta i centrum administracyjnego Kachetii, muzeum-twierdza 
króla Erakle II (XVIII w.), który podpisał traktat Georgijewski z Imperium Rosyjskim.  
Napareuli – rodzinna piwnica wina. Muzeum Wina, degustacja wina i lokalnej pysznej 
kuchni. Kolacja, powrót do Tbilisi, nocleg.

Tbilisi – Wardzia – Achałcyche • Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie 
jaskiniowego klasztornego kompleksu Wardzii (XII-XIII w.), dziewiętnaście warstw skalnego 
miasta. Na ponad 900 m wzdłuż lewego brzegu rzeki Kura w stromej ścianie gór wyrzeź-
biono około 600 pomieszczeń-kościołów, kaplic, łazienek, skarbców, bibliotek. Uratowane 
zostały tajemne szlaki, pozostałości kanalizacji i systemu nawadniania. Wardzia – pomnik 
epoki Złotego Wieku. Obiad w gospodarstwie hodowli pstrąga – pstrąg na rożnie.  
Przyjazd do twierdzy Achałcyche. Zakwaterowanie w hotelu w Achałcyche, nocleg.

Borżomi – Batumi • Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Borżomi. Degu-
stujemy słynną na całym świecie źródlaną wodę mineralną Borżomi, przejazd do Batumi 
zakwaterowanie w hotelu w Batumi. Spacer po mieście nocą, kolacja pożegnalna, nocleg.

Batumi – Kutaisi • Śniadanie, wykwaterowanie. Batumi – „Gruziński Singa-
pur”, najbardziej znane czarnomorskie uzdrowisko Gruzji, Batumska Pjacca, z ruchomą 
rzeźba Miłości. Zwiedzanie Batumi: fontanny taneczne (laser show), Plac Agronautów z 
posągiem Medei. Przejazd do Kutaisi – zwiedzanie starożytnego miasta Kutaisi, które 
ma już ponad trzy tysiące lat. Odwiedziny klasztoru i akademii Gelati (XII w.), założonych 
przez wielkiego gruzińskiego króla Dawida IV Budowniczego, przejazd do Jaskini Sa-
taplia. Kolacja, przejazd na lotnisko około godz. 20.00. Wylot do Katowic o godz. 22.35, 
zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

2 899,- PLN
Cena/os.

12.10-19.10.2019

Termin 8 dni Cena obejmuje:
•  bilet lotniczy do Kutaisi z podręcznym 

bagażem 10 kg, opłaty lotniskowe
•  zakwaterowanie w hotelachiii zgodnie 

z programem: 1 nocleg w Kutaisi, 4 noclegi  
w Tbilisi, 1 nocleg w Acałcyche, 1 nocleg  
w Batumi, standardowe pokoje 2-os. 
(dopłata do pokoju 1-os. 140 USD) 

•  7 śniadań i  7 kolacji, w tym uroczystą 
powitalną i pożegnalną 

•  transfery i lokalny transport wg programu
•  dugustację wina i chinkali
•  opiekę na miejscu lokalnego przewodnika 

w języku polskim
•  ubezpieczenie KL 20 000 EUR,  

NNW15 000 PLN, bagaż 1 000 PLN 
(SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny 15 PLN/os.
•  obowiązkowej opłaty u lokalnego 

przewodnika za bilety wstępu, przewodnika, 
napiwki po przylocie do Gruzji (150 USD 
– kwota nie podlega rozliczeniu )

•  dodatkowego ubezpieczenie od 
następstw chorób przewlekłych 
(możliwość wykupienia w biurze)

•  bagaż główny rejestrowany 20 kg, 
możliwość dokupienia takiego bagażu 
przy rezerwacji w cenie 450 zł/os./w 2 
strony. Bagaż rejestrowany – może być 
zakupiony jeden na 2 osoby.

Niesamowita gościnność

Najlepsze wino i kuchnia

Słynne supry i długie toasty

Oszałamiające widoki gór Kaukazu , zabytków i miast!
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IZRAEL
JEROZOLIMA • BETLEJEM • TEL AVIV  
• JERYCHO • MORZE MARTWE • GALILEA  
• JAFFA • TABOR • KANA GALILEJSKA  
• KAFARNAUM • TYBERIADA • AIN KARIM

Zwiedzanie + wypoczynek nad Morzem

Śródziemnym i Morzem Martwym

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

Cena obejmuje:
•  bilet lotniczy linii WIZZAIR na trasie 

Katowice–Tel Aviv–Katowice z bagażem 
podręcznym 10 kg (bagaż rejestrowany 
20 kg dla chętnych za dopłatą 500 PLN) 

•  transport komfortowym autobusem na 
terenie Izraela 

•  7 noclegów – hoteleiii w pok. 2-, 3- os. 
(jedynki za dopłatą – 110 USD)

•  śniadania, obiadokolacje
•  ubezpieczenie KL 40 000 EUR,  

NNW 15 000 PLN, bagaż 1 000 PLN
•  realizację programu (bez kosztów 

związanych z jego realizacją) 
•  opiekę profesjonalnego pilota
•  podatek VAT

Spotkanie na lotnisku w Pyrzowicach z przedstawicielem biura, przelot 
do Tel Avivu, spotkanie z pilotem, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.

Śniadanie. Spacer do Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Nawie-
dzenie Groty Narodzenia Pana Jezusa. Spacer do Sanktuarium Matki Boskiej Karmiącej, 
znanej jako Grota Mleczna. Przejazd do Sanktuarium na Polu Pasterzy. Wizyta w sklepie 
z dewocjonaliami prowadzonym przez chrześcijan w Betlejem. Następnie przejazd do 
Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie – Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów 
Holocaustu, poświęcony żydowskim ofiarom Holokaustu, założony w 1953 r. Powrót do 
hotelu na obiadokolację i nocleg.

Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną. Nawiedzenie miejsca Wniebowstąpienia 
Pana Jezusa. Spacer do kościoła Pater Noster (Ojcze Nasz). Przejście drogą Niedzieli 
Palmowej do kościoła Dominus Flevit. Spacer do Bazyliki Getsemani gdzie znajduje 
się ogród oliwny, w którym modlił się Pan Jezus przed pojmaniem i zdradą Judasza. 
Przejazd autokarem na górę Syjon. Nawiedzenie trzech miejsc: Bazyliki Zaśnięcia N.M.P. 
Wieczernika i Grobu Króla Dawida. Powrót do hotelu na obiadokolacje i nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w kierunku Morza Śródziemnego do 
Cezarei Nadmorskiej, gdzie zobaczymy ruiny starożytnego miasta i akweduktów.  
Przejazd do miasta Hajfa na górę Karmel gdzie nawiedzimy klasztor ojców Karmelitów. 
Tu w kościele znajduje się grota Proroka Eliasza i tu swoje początki ma zakon Karmelitów. 
Przejazd do Nazaretu. Nawiedzenie Bazyliki zwiastowania anielskiego. Tu znajduje się 
domek Marii Panny. Nawiedzenie domu św. Józefa. Przejazd do Kany Galilejskiej gdzie 
znajduje się kościół ojców Franciszkanów. Tu małżonkowie mają możliwość odnowienia 
przysięgi małżeńskiej. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Sanktuarium Ośmiu 
Błogosławieństw, przejazd do Sanktuarium Rozmnożenia Chleba i Ryb oraz 
prymatu św. Piotra nad Jeziorem Galilejskim. Rejs po Jeziorze Galilejskim. Lunch Ryba 
św. Piotra, nawiedzenie ruin miasta Kafarnaum gdzie znajduje się sanktuarium domu 
św. Piotra. Przejazd do sanktuarium na Górze Tabor. Powrót do hotelu w Betlejem, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie. Przejazd przez pustynię judzką do Jerycha (najstarszego miasta 
świata) i nad Morze Martwe – jednej z największych atrakcji Izraela, jest prawdziwym 
cudem natury. Uważane za najstarsze uzdrowisko oraz największe naturalne SPA na 
świecie. Kąpiel błotna (leżaki, parasole w cenie biletów wstępu), relaks i odpoczynek 
w pustynnym słońcu, powrót do hotelu w Betlejem, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie. Przejazd do starego miasta Jerozolimy – wizyta w kościele  
św. Anny, gdzie ma znajdować się domniemane miejsce narodzin N.M.P. Spacer po  
ulicach starego miasta do kaplicy pierwszej stacji drogi krzyżowej. Nawiedzenie Bazyli-
ki Męki Pańskiej, wejście na Golgotę i wizyta w Kaplicy Grobu Pańskiego.  
Czas wolny na targowiskach starego miasta. Spacer po ulicach starego miasta przez 
dzielnice żydowską pod Ścianę Płaczu. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Śniadanie , wykwaterowanie , przejazd do Tel Avivu – spacer słoneczną 
promenadą Rotschilda ciągnącą się wzdłuż szerokiej piaszczystej plaży od mariny 
Tel Aviv do starego portu w Jafie, który dziś jest historyczną dzielnicą miasta. Tel Aviv 
to szerokie piaszczyste plaże, cuda modernistycznej architektury, a także jeden 
z najstarszych portów świata w Jafie. Stanowi obowiązkowy punkt programu podczas 
wyjazdu do Izraela . Czas wolny na plaży, przejazd na lotnisko w Tel Avivie, wylot do 
Polski o godz. 20.50, przylot 23.40, zakończenie wycieczki.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

Cena nie obejmuje
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu, kosztu lokalnego 
przewodnika, biletów wstępu, rejs po 
Jeziorze Galilejskim, ryba św. Piotra, 
zwyczajowych napiwków dla obsługi 
na miejscu, biletów – łącznie 200 USD/
os. (kwota obowiązkowa zbierana przez 
pilota, nie podlegająca rozliczeniu)

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
i ubezpieczenia od następstw chorób 
przewlekłych

•  obowiązkowej składki na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny 15 PLN

Organizator zastrzega sobie 
możliwość zmian w programie.
Dokument tożsamości: paszport ważny 
min 6 miesięcy od daty powrotu – proszę 
podać datę ważności przed odlotem. 
Godziny lotów mogą ulec zmianie, do 
potwierdzenia na 2 dni przed wylotem.

Uwagi

W słońcu Tel Avivu

2w1

2 599,- PLN
Cena/os.

16.10-23.10.2019

Termin 8 dni
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ZapraszamyZapraszamy

W ofercie naszego biura – oprócz wczasów krajowych  
i zagranicznych, wyjazdów typu 2 w 1, oferty dla seniora,  
pielgrzymek oraz kolonii/obozów – znajdziecie Państwo:

www.altamira.net.pl

SZEROKA OFERTA DLA GRUP

wycieczki zagraniczne – autokarowe i samolotowe:

wczasy samolotowe pakietowe:

wycieczki krajowe:
wycieczki jednodniowe, kilkudniowe

wyjazdy integracyjne/incentive dla firm:

wycieczki objazdowe – oto kilka sprawdzonych propozycji:

stolice: Praga, Budapeszt, Wiedeń, Warszawa, Lwów,  
Berlin, Londyn, Lizbona, Madryt, Paryż i inne

Tunezja (wyspa Djerba), Egipt, Turcja, Grecja (Kreta)  
i wiele innych kierunków 

• od Bałtyku po Tatry
• od Zielonej Góry po Bieszczady
• od Karpacza do Augustowa

kuligi, biesiady, zabawy andrzejkowe, karnawałowe, 
sylwestrowe, wyjazdy na skoki narciarskie  
i inne imprezy sportowe

Wyjazdy przygotowujemy zgodnie z oczekiwaniami Klienta, 
pod względem długości trwania wycieczki, świadczeń, transportu,  
programu, doboru bazy hotelowej – od ośrodków wypoczynkowych 
do luksusowych hoteliiiiii z zapleczem welness & spa

Proszę skontaktować się z naszą firmą, a my z przyjemnością  
przygotujemy ofertę na miarę Państwa oczekiwań:
wiola@altamira.net.pl   |   kinga@altamira.net.pl   |   510 910 100 

• Rumunia – Szlakiem Hrabiego Draculi, 
• Stolice Nadbałtyckie: Ryga, Tallin, Helsinki + Wilno
• Petersburg, Dyneburg, Nowogród, Psków, Rundale
• Wilno Troki Kowno
• Macedonia – Albania – Grecja
• Chorwacja – Bośnia Hercegovina – Czarnogóra
• Szwajcaria
• Zamki Ludwika Bawarskiego
• Francja – Lazurowe Wybrzeże + Zatoka Genueńska
• Toskania i Jezioro Garda
• Francja – Hiszpania – Portugalia 
• Amsterdam, Rotterdam, Haga, Ogrody Keukenhof
i wiele, wiele innych

www.altamira.net.pl



15MA JÓWKI

BAŁTYK POGORZELICA

CHORWACJA 
ZADAR • SZIBENIK • DUBROVNIK  
• PARK NARODOWY I WODOSPADY RZEKI KRK 
• MOSTAR MEDJUGORJE (fakultatywnie)  
+ relaks w słonecznej DALMACJI 

GRECJA 
METEORY • Rejs na wyspę  
SKIATHOS + relaks i wypoczynek 

SYCYLIA 
WŁOCHY POŁUDNIOWE
FERRARA • NEAPOL • SORRENTO • POMPEJE 
• SYCYLIA: TAORMINA, WULKAN ETNA, 
KATANIA, SYRAKUZY, PALERMO, CEFALU

www.altamira.net.pl

MajówkiMajówki

ZapraszamyZapraszamy

860,- PLN
Cena/os.

30.04-05.05.2019

Termin

1 150,- PLN
Cena/os.

28.04-04.05.2019

Termin 7 dni

1 350,- PLN
Cena/os.

28.04 -05.05.2019

Termin 8 dni

2 099,- PLN
Cena/os.

27.04-05.05.2019

Termin 9 dni

•  wyjazd w godzinach wieczornych (nocny przejazd nad Bałtyk)
•  pobyt od śniadania w dniu przyjazdu (doba hotelowa od 13.00), do śniadania w dniu 

wyjazdu (wykwaterowanie z pokoi do godz. 08.00
•  zakwaterowanie w eleganckim ośrodku „FAMILIJNI”, w pokojach z łazienkami, TV – 4 noclegi

Zakwaterowanie w Hotelu POSEIDONiii w Paralii na Riwierze Olimpijskiej

Szczegółowy program na: www.altamira.net.pl  
w zakładce „majówki”

2w1

7 DNI

5 DNI 8 DNI

9 DNI
Cena obejmuje:

•  transport autokarem klasy LUX  
(WC, klimatyzacja, barek, DVD)

•  zakwaterowanie: 4 noclegi w hoteluiii 
w Dalmacji Południowej (przykładowy 
hotel: Aurora w Podgorze)  

•  wyżywienie: 2 posiłki dziennie w formie 
bufetu (śniadania, obiadokolacje)

•  wycieczki Zadar, Szibenik, Dubrovnik, 
wodospady Rzeki Krk (bez kosztów 
związanych z realizacją programu,  
razem ok. 70 EUR)

•  opieka pilota 
•  ubezpieczenie: KL 20 000 EUR,  

NNW 15 000 PLN, bagaż 1 000 PLN 
(SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, klimatyzacja, barek, DVD)
•  zakwaterowanie: 5 noclegów w hoteluiii 

w Grecji, pokoje 2-os. z łazienkami, 
•  wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji 

z lampką wina

•  wycieczki objęte programem: Meteory 
i Skiathos (bez kosztów związanych z ich 
realizacją, razem ok. 70 EUR)

•  opieka pilota-rezydenta
•  ubezpieczenie: KL 20 000 EUR,  

NNW 15 000 PLN, bagaż 1 000 PLN 
(SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, klimatyzacja, barek, DVD)
•  zakwaterowanie 7 noclegów – hoteleiii 

zakwaterowanie zgodnie z programem, 
pokoje 2-os. z łazienkami 

•  wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji 
•  wycieczki wg programu (bez kosztów 

związanych z ich realizacją, kosztu 
przeprawy promowej, check point, taksy, 
razem ok 120 EUR)

•  opiekę profesjonalnego pilota 
•  ubezpieczenie: KL 20 000 EUR,  

NNW 15 000 PLN, bagaż 1 000 PLN 
(SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, klimatyzacja, barek, DVD)
•  zakwaterowanie w eleganckim ośrodku, 

w pokojach z łazienkami, TV – 4 noclegi
•  2 posiłki dziennie (śniadania 

i obiadokolacje w formie bufetu), pobyt 
rozpoczyna się śniadaniem i kończy 
śniadaniem

•  atrakcyjny program pobytu,  
moc atrakcji dla dzieci!

•  wycieczkę do Szczecina (w drodze 
powrotnej do domu) – bez kosztów 
związanych z jej realizacją – przewodnik, 
wstępy ok. 25 PLN

•  opiekę pilota-rezydenta
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

Polska TU S.A.) kwota 5 000 PLN
•  podatek VAT

Wypoczynek  
+ Zwiedzanie

2w1Wypoczynek  
+ Zwiedzanie

Wycieczka objazdowa

Wypoczynek

DUBROWNIK




