
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

SeniorówSeniorów
WCZASY

50+

DLA

WŁADYSŁAWOWO

POKÓJ DELUXE

POKÓJ CLASSIC

Doba hotelowa  
od godz. 15.00, do godz. 10.00.
Dojazd własny zniżka 50,- PLN/os.  
Brak pokoi 1-osobowych.

Uwagi

Położenie: ośrodek oddalony od morza ok. 800 m. W pobliżu znajduje się Aleja Gwiazd 
Sportu, która jest główną promenadą spacerową. Pensjonat usytuowany jest w pobliżu 
Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich „Cetniewo”, gdzie można skorzystać 
z zabiegów zdrowotno-rehabilitacyjnych. Ośrodek składa się z części A i B.
Pokoje: 2 rodzaje: Classic (standardowe, bez balkonów – budynek B), De luxe (o pod-
wyższonym standardzie, z balkonami – budynek A). Pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym i TV, czajnik bezprzewodowy, sprzęt plażowy, WI-FI. Brak możliwości pojedyn-
czego zakwaterowania w pokoju 2-os.
Wyżywienie: smaczne i urozmaicone, 3 posiłki dziennie, śniadania i kolacja w formie 
stołu szwedzkiego, a obiady podawane do stolika. Pensjonat serwuje wyroby własnej 
produkcji – dania kuchni polskiej.
Do dyspozycji gości: jadalnia, bezpłatny Internet przez WI-FI, sala disco.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna ok. 2 PLN/os. za dobę, opłata za parking 
wewnętrzny (w przypadku dojazdu własnego) – ilość miejsc ograniczona.

PENSJONAT„JASNY BRZEG”  www.jasnybrzeg.com.pl

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w pokojach 2-os. typu 

standard lub delux, pokoje z łazienkami 
i TV – 12 lub 13 noclegów

•  wyżywienie: FB – 3 posiłki dziennie, 
śniadania i kolacje w formie bufetu, 
obiady serwowane – pobyty od kolacji 
do śniadania

•  zabawa przy muzyce mechanicznej
•  grill z pieczeniem kiełbasek

•  korzystanie z infrastruktury ośrodka
•  opieka pilota podczas przejazdu
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

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

Pobyty turnusów od kolacji w dniu przyjazdu do ośrodka do śniadania w dniu wyjazdu

1 525,- PLN
1 560,- PLN
1 490,- PLN
1 450,- PLN

1 420,- PLN
1 420,- PLN
1 390,- PLN
1 360,- PLN

Pokoje DeLuxe 
z balkonami • budynek A

Cena/os.
Pokoje Classic  
bez balkonów • budynek B

18.05-31.05.2019 / 14 dni, 13 noclegów
14.06-26.06.2019 / 13 dni, 12 noclegów
27.08-08.09.2019 / 13 dni, 12 noclegów
09.09-21.09.2019 / 13 dni, 12 noclegów

Terminy | autokar

Komfortowy ośrodek

Odwiedź nas na Facebooku

Smaczne jedzenie
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KARWIA

JASTRZĘBIA 
GÓRA

Położenie: Willa Jagoda w Karwi położona jest niespełna 400 m od piaszczystej, 
dużej i czystej j plaży. Ośrodek położony niedaleko centrum. Pokoje: dysponujemy 
2 budynkami: A i B. Wygodne i komfortowe pokoje 2-, 3- i 4-os. z pełnym węzłem 
sanitarnym, TV 24” i 32”, czajnik bezprzewodowy + filiżanki. Pokoje bez balkonu/tarasu. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, smaczne, domowe (śniadanie, kolacje w formie bufetu, 
obiad serwowany).

WILLA „JAGODA”    www.visjastrzebia.pl/willa-jagoda-w-karwi

DOM WCZASOWY „MALVIS” 
www.visjastrzebia.pl/malvis-vacation-house

Doba hotelowa od godz. 
14.00, kończy się o godz. 10.00 w dniu 
wyjazdu. Turnus zaczyna się kolacją w dniu 
przyjazdu, pokoje od ok. godz. 14.00.
Klient pokrywa koszty za uszkodzenie  
lub zgubienie karty (klucze) w wysokości  
20,- PLN/sztuka. Sprzątanie pokoju 
odbywa się w godz. 08.00-16.00 po 
uprzednim zgłoszeniu w recepcji.  
Cisza nocna w godz. od 22.00 do 06.00. 
W ośrodku nie przyjmujemy zwierząt 
domowych. Dopłata do pokoju 1-os.  
360,- PLN (ilość pokoi ograniczona).
Dojazd własny zniżka 50,- PLN/os.

Uwagi

Pobyt turnusu od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu  
+ suchy prowiant na drogę powrotną

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w pokojach 2-os. 

z pełnym węzłem sanitarnym, TV, 
balkonem lub bez balkonu/tarasu, 
8 noclegów

•  wyżywienie w restauracji: 3 posiłki dzien-
nie (śniadania i kolacje w formie  
bufetu, obiad serwowany), pobyt rozpo-
czyna się kolacją, kończy śniadaniem  
+ suchy prowiant na drogę powrotną

•  korzystanie z infrastruktury ośrodka
• opłatę klimatyczną
•  opieka pilota podczas przejazdu
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

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

Dojazd własny zniżka  
50,- PLN/os. Dopłata do pokoju 1 os.  
495,- PLN/os. (turnus 11 nocy), 540,- PLN 
(turnus 12 nocy) – ilość pokoi ograniczona.
Doba hotelowa i zakwaterowanie w dniu 
przyjazdu od godz. 14.00

Uwagi

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w pokojach 2-os. 

z pełnym węzłem sanitarnym, TV,  
(12 lub 11 noclegów)

•  wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania 
i kolacje w formie bufetu, obiad 
serwowany do stolika), pobyt rozpoczyna 
się kolacją, kończy śniadaniem + suchy 
prowiant na drogę powrotną

•  uroczystą kolację bankietową – w ramach 
kolacji zwykłej – D.W. VIS

•  ognisko z pieczeniem kiełbaski przy 
muzyce mechanicznej 

•  korzystanie z infrastruktury ośrodka
•  opłatę klimatyczną
•  opieka pilota podczas przejazdu
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

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

Elegancki obiekt, niedaleko centrum

Pyszne, domowe jedzenie

Nowoczesna pokoje

Komfortowy ośrodek

Smaczne jedzenie

Budynek z windą

1 350,- PLN 1 299,- PLN

Pokoje z balkonem 
/tarasem

Cena/os.
Pokoje  
bez balkonu

15.06-23.06.2019 / 9 dni, 8 noclegów

Terminy | autokar

Położenie: W samym centrum Jastrzębiej Góry niespełna 300 m od piaszczystych plaż 
Bałtyku. Dostęp do plaży możliwy jest dwiema drogami – z wysokiego klifu z pięknym 
widokiem na morze oraz łagodnym zejściem poprzez las wydmowy.
Pokoje: DW „ MALVIS” to trzypiętrowy budynek z windą , pokoje 2-os. + dostawka 
(1 fotel), 3-os. (2 łóżka + sofa 2-os.), nowoczesne, klimatyzowane z pełnym węzłem 
sanitarnym, TV, czajnik bezprzewodowy, filiżanki, sztućce, 1 x leżak, parawan.  
Pokoje bez balkonów.
Dla dzieci: plac zabaw z boiskiem do gry w piłkę nożną, boisko do siatkówki i koszykówki, 
kącik gier (stół do bilarda, tenisa stołowego, piłkarzyki, cymbergaj), piękny ogród 
z kręgiem ogniskowym, kawiarnia z tv, zaopatrzona w słodycze, przekąski, napoje i lody.
Wyżywienie: posiłki w restauracji DW „VIS” (odległość 20 m), 3 posiłki dziennie, smaczne, 
domowe (śniadanie, kolacje w formie bufetu, obiad serwowany).  
Do dyspozycji gości: kawiarnia, ogródek letni przy pięknie ukwieconych alejach, 
ogrodzie z rabatami, skalniakami, oczkiem wodnym z rybkami, parking.
Na terenie ośrodka znajduje się: restauracja, siłownia, sauna, solarium, kącik gier 
(dodatkowo płatne), boisko do siatkówki i koszykówki. 
Dla dzieci: plac zabaw z boiskiem do gry w piłkę nożną. 

Pobyt turnusu od kolacji 
w dniu przyjazdu do śnia-
dania w dniu wyjazdu  
+ suchy prowiant na 
drogę powrotną

1 680,- PLN
1 630,- PLN

Cena/os.
14.06-26.06.2019 / 13 dni, 12 noclegów
07.09-18.09.2019 / 12 dni, 11 noclegów

Terminy | autokar
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Doba hotelowa od godz. 
17.00, kończy się o godz. 10.00 w dniu 
wyjazdu. Pokoje dostępne od ok. godz. 
17.00 zgodnie z dobą hotelową.  
Dopłata do pokoju 1-os. 450,- PLN.
Dojazd własny zniżka 50,- PLN/os.

Uwagi

Cena obejmuje:

Położenie: w pasie lasu nadmorskiego, ok. 100 m od zejścia na plażę. Posiada duży, 
bezpieczny, ogrodzony teren zielony z boiskami do piłki nożnej i siatkowej oraz atesto-
wanym placem zabaw dla dzieci. Na terenie ośrodka znajdują się dwa pawilony hotelo-
we oraz nowo wybudowany budynek jadalni połączony z zapleczem dydaktyczno-rekre-
acyjnym.  Pokoje: 2-, 3-, 4-osobowe z łazienką, balkonem, TV i dostępem do sieci Wi-Fi. 
Obiekt po generalnym remoncie.  Wyposażenie pokoi: w 2017 r zostało wymienione 
całe wyposażenie. Bezprzewodowy dostęp do internetu, telewizja satelitarna, nowa 
funkcjonalna łazienka. Każdy z pokoi wyposażony jest w zestaw plażowy (koc, leżak, pa-
rawan), czajnik, większość pokoi posiada balkon.  Wyżywienie: smaczne i urozmaicone 
posiłki, 3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje) śniadania i kolacje w formie bufetu, 
obiady serwowane do stolika.  Do dyspozycji: kręgi ogniskowe, świetlice ze sprzętem 
RTV, sale do zajęć dydaktycznych, dużą salę dyskotekową, salę audio-wizualną, stoły do 
ping-ponga, saunę oraz siłownię. W budynku głównym znajduje się recepcja, kawiarnia 
oraz gabinet lekarski. Każdy budynek posiada odrębne, niezależne ogrzewanie. 

•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w pokojach 2-os. 

z pełnym węzłem sanitarnym, TV, 
13 noclegów

•  wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania 
i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany 
do stolika), pobyt rozpoczyna się kolacją 
i kończy śniadaniem + suchy prowiant 
na drogę powrotną

•  ognisko z pieczeniem kiełbasek
•  korzystanie z infrastruktury ośrodka
•  opieka pilota podczas przejazdu
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

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

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „DIUNA 2”

DARŁÓWKO

KRYNICA 
MORSKA

Łagodne, wydmowe zejście na plażę

Ośrodek blisko plaży

Cena nie obejmuje:
•  obowiązkowej opłaty klimatycznej 

pobieranej w pierwszym dniu pobytu: 
emeryci, renciści ok. 1 PLN/dzień

Cena obejmuje:

Położenie: na dużym, zalesionym terenie, zaledwie 100 m od morza. 
Pokoje: na terenie znajdują się 4 pawilony wczasowe, pokoje 2-, 3-osobowe z balkonami 
i lodówkami. W każdym pawilonie znajduje się winda. Pokoje po generalnym remoncie 
w 2015 r. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, śniadania, obiady, kolacje w formie bufetu. 
Do dyspozycji gości: jadalnia, kawiarnia z dyskoteką, świetlica, kompleks boisk 
sportowych do: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej, korty tenisowe, tenis 
stołowy w oddzielnej hali, wypożyczalnia rowerów, mały plac zabaw dla dzieci, amfiteatr, 
sala TV, mała biblioteka, miejsce na ognisko, Wi-Fi, salki zabaw dla dzieci i młodzieży, 
siłownia zewnętrzna. Dla dzieci: kompleks boisk, salki zabaw dla dzieci i młodzieży, mały 
plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo płatne: parking ogrodzony, dozorowany, płatny (ok. 
10 PLN za dobę, ok. 45 PLN za tydzień), opłata klimatyczna ok. 2 PLN/os./dzień.

HOTEL „NEPTUN”iii  
www.nat.pl/nasze-obiekty/hotel-neptun-w-krynicy-morskiej

Doba hotelowa od godz. 
17.00, kończy się o godz. 10.00 w dniu 
wyjazdu. Dodatkowo płatne w ośrodku: 
opłata klimatyczna. W ośrodku nie 
przyjmujemy zwierząt domowych.
Dojazd własny zniżka 50,- PLN/os.
Brak pokoi 1-osobowych.

•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych 

z łazienkami – 11 noclegów
•  wyżywienie: FB – 3 posiłki dziennie 

w formie bufetu (śniadania, obiady, 
kolacje), pobyty od kolacji do śniadania

•  ognisko z pieczeniem kiełbasek 
•  korzystanie z infrastruktury ośrodka
•  opieka pilota podczas przejazdu
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

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

Uwagi

Ośrodek bezpośrednio przy plaży

Pawilony hotelowe z windami

Pokoje po generalnym remoncie

Pobyt od kolacji do śnia-
dania + suchy prowiant 
na drogę powrotną1 530,- PLN

Cena/os.
31.08-13.09.2019 / 14 dni, 13 noclegów

Termin | autokar

Pobyt od kolacji  
do śniadania

1 690,- PLN

Cena/os.
07.09-18.09.2019 / 12 dni, 11 noclegów

Termin | autokar
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Cena obejmuje:

Położenie: ośrodek znajduje się 80 m od morza, w zalesionym terenie, przy promenadzie 
prowadzącej na szeroką, piaszczystą plażę. Na terenie ośrodka są 2 baseny: odkryty 
i kryty z atrakcjami wodnymi, jacuzzi, sauną oraz sala fitness, bilard, tenis stołowy, 
taras widokowy. Pokoje: 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i TV, balkonem. 
Na wyposażeniu: czajnik, wiatrochron, koce, leżaki. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. 
Śniadanie – bufet szwedzki, obiad – porcjowany do stolika, kolacja – bufet szwedzki.
Do dyspozycji gości: 2 baseny (zewnętrzny z brodzikiem dla dzieci i kryty z atrakcjami 
wodnymi), multiboisko, kort tenisowy, ściana treningowa, mega szachy na tarasie 
widokowym, kawiarnia z dyskoteką, tenis stołowy, plac i pokój zabaw dla dzieci.  
Ośrodek posiada własny, bezpłatny, monitorowany parking dla gości.
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna ok. 2 PLN/os./dzień, basen kryty – wejście 
12 PLN/godz., dzieci do lat 10 –  6 PLN/godz., sauna sucha, półparowa, (maks. 4 osoby), 
kabina Infrared (1 osoba ) 24 PLN/ ½ godz., korty tenisowe 12 PLN/godz., rowery 6 PLN/
godz., kajaki 25 PLN/4 godz., bilard 5 PLN/godz.

Położenie: w samym centrum Mrzeżyna, na rozległym, zielonym terenie (ok. 1,5 ha), 
200 m od plaży z certyfikatem międzynarodowej jakości. Obiekt jest ogrodzony, mo-
nitorowany i dozorowany 24 godz. Pokoje: 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym 
i telewizorem. Każdy pokój posiada balkon i nowe wyposażenie, WI-FI i szklanki. Wypo-
życzenie leżaka lub parawanu 2 zł/ doba. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadania, 
obiady, kolacje. Suchy prowiant na drogę powrotną. Śniadania i kolacje w formie bufetu 
szwedzkiego, obiady serwowane, ciasta wypiekane na miejscu. Posiłki domowe, bogate, 
smaczne i urozmaicone spożywane w nowoczesnej stołówce. Wyśmienita domowa 
kuchnia! Do dyspozycji gości: sala audio-wizualno– konferencyjna, sala dyskotekowa, 
krąg ogniskowy, miejsce na grilla, namiot rekreacyjny, sprzęt multimedialny. Atrakcje 
w pobliżu: nowoczesny i piękny port, nowa promenada, spływy kajakowe rzeką Regą, 
Mrzeżyńskie Centrum Sportu, Stajnia Pestka, trasa rowerowa Euro R10.

OŚRODEK WCZASOWY „ALGA ACTIV” 

OŚRODEK WCZASOWY „MALINOWE MIEJSCE” 
www.malinowemiejsce.pl

MRZEŻYNO

Atrakcyjna miejscowość nad Bałtykiem w woj. zachodniopomorskim, 
w gminie Trzebiatów. Oferuje piękne widoki, szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe i port 
rybacki. Miejscowość bardzo malownicza, z doskonałym mikroklimatem i szeroką, fanta-
styczną plażą. Pobyt tutaj zalecany jest w leczeniu alergii i górnych dróg oddechowych.

MRZEŻYNO

Doba hotelowa od godz. 
17.00, kończy się o godz. 10.00 w dniu 
wyjazdu. Turnus zaczyna się kolacją w dniu 
przyjazdu, pokoje od ok. godz. 17.00.
Turnus kończy się śniadaniem w dniu 
wyjazdu, wykwaterowanie po śniadaniu.
Dodatkowo płatne w ośrodku: opłata 
klimatyczna. W ośrodku nie przyjmujemy 
zwierząt domowych. Dopłata do pokoju 
1-os. 450,- PLN (ilość pokoi ograniczona).

•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w pokojach 2-os. 

z łazienkami – 11 noclegów
•  wyżywienie: FB – 3 posiłki dziennie, 

śniadanie – bufet szwedzki, obiad – 
porcjowany do stolika, kolacja – bufet 
szwedzki, pobyty od kolacji do śniadania

•  grill z pieczeniem kiełbasy 
•  wieczorek przy muzyce mechanicznej

•  wstęp na basen kryty – 2 x 1 godz./turnus, 
korzystanie z basenu odkrytego

•  korzystanie z infrastruktury ośrodka
•  opieka pilota podczas przejazdu
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

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

Uwagi

Ośrodek bezpośrednio przy plaży

Z basenem zewnętrznym i wewnętrznym

Wypoczynek w niezwykłym wymiarze 3 X M!

Pyszne wyżywienie!

Niezapomniane miejsce!

pobyt od kolacji  
do śniadania + suchy 
prowiant na drogę 
powrotną

1 580,- PLN
1 390,- PLN

Cena/os.
01.06-13.06.2019 / 13 dni, 12 noclegów
14.06-24.06.2019 / 11 dni, 10 noclegów

Terminy | autokar

Dojazd własny zniżka 50 PLN/os.
Doba hotelowa i zakwaterowanie 
w dniu przyjazdu od godz. 15.00. 
Wykwaterowanie z pokoi w dniu wyjazdu 
do godz. 09:00. Dopłata do pokoju 1 os. 
490 PLN (ilość pokoi ograniczona)

Uwagi

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych 

z łazienkami, TV – 10 lub 12 noclegów
•  3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, 

kolacje) – pobyt rozpoczyna się kolacją 
i kończy śniadaniem + suchy prowiant na 
drogę powrotną

• 1 zabawę przy muzyce
• 1 ognisko z pieczeniem kiełbasek
• opiekę pilota podczas przejazdu
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

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

Cena nie obejmuje:
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  opłaty klimatycznej płatnej na miejscu 

w gotówce na recepcji po przyjeździe:  
2 zł/os./dzień

1 390,- PLN

Cena/os.

11.09-22.09.2019 / 12 dni, 11 noclegów

Pobyt od kolacji w dniu 
przyjazdu do śniadania 
w dniu wyjazdu

Terminy | autokar

www.altamira.net.pl
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Dojazd własny zniżka  
50,- PLN/os. Doba hotelowa 
i zakwaterowanie w dniu przyjazdu 
od godz. 16.00. Wykwaterowanie z pokoi 
w dniu wyjazdu do godz. 09.00.  
Brak pokoi 1-osobowych.

Uwagi

Dojazd własny zniżka  
50,- PLN/os. Doba hotelowa i zakwatero-
wanie w dniu przyjazdu od godz. 16.00. 
Wykwaterowanie z pokoi w dniu wyjazdu 
do godz. 09.00. Dopłata do pokoju 1-os. 
490 zł (ilość pokoi ograniczona). Parking 
w przypadku dojazdu własnego – gratis.

Uwagi

Cena obejmuje:

Położenie: w cichej, otoczonej lasami, części Pobierowa, 500 m od morza. 
Pokoje: 2-osobowe z balkonem, Komfortowo wyposażone i stylowo urządzone zapew-
niają w pełni relaksujący wypoczynek. Na wyposazeniu: łazienka, ręczniki (wymieniane 
1 raz podczas pobytu), TV SAT, lodówka, talerzyk, szklanka, kubek, sztućce, czajnik elek-
tryczny, sprzęt plażowy. Sprzątanie pokoju na życzenie po zgłoszeniu w recepcji. Brak 
pokoi 1-osobowych. Obiekt nie posiada windy. Wyżywienie: 2 posiłki dziennie: śniada-
nia i obiadokolacje + deser z kawą i herbatą. Śniadania w formie bufetu szwedzkiego, 
obiadokolacje serwowane. Śniadania w godz.: 8.30-10.00, obiadokolacje w godz. 15.00-
16.30. Posiłki domowe, bogate, smaczne i urozmaicone – wyśmienita domowa kuchnia. 
Do dyspozycji gości na terenie obiektu: taras przy restauracji oraz słoneczny taras na 
dachu ze stolikami i krzesłami. Atrakcje w pobliżu obiektu: kompleks golfowy Amber 
Balic i Amber Baltic Golf Club, który oferuje możliwość nauki i doskonalenia techniki gry 
pod okiem zawodowego trenera na specjalnie do tego celu przygotowanym 8-dołko-
wym polu, ruiny kościoła w Trzęsaczu, Aleja Róż i Zakochanych w Rewalu.

•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w pokojach 2- os. 

z łazienkami, TV – 12 noclegów
•  2 posiłki dziennie (śniadania 

i obiadokolacje) – pobyt rozpoczyna się 
obiadokolacją i kończy śniadaniem + 
suchy prowiant na drogę powrotną

•  opieka pilota podczas przejazdu
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

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

VILLA REZA

POBIEROWO

NIECHORZE

Udany wypoczynek nad morzem!

Pyszne wyżywienie!

Miejsce z niesamowitym klimatem! Świetne opinie Klientów!

Cena nie obejmuje:

Cena nie obejmuje:

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  opłaty klimatycznej płatnej po przyjeździe 

na recepcji w gotówce: 2 PLN/os./dzień

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  opłaty klimatycznej płatnej po przyjeździe 

na recepcji w gotówce: 2 PLN/os./dzień

Cena obejmuje:

Położenie: nowoczesny, wspaniale ulokowany obiekt położony w zacisznej, malowniczej 
części nadmorskiego Niechorza, blisko centrum. Taka lokalizacja zapewnia komfort 
wypoczynku. Zejście na czystą, szeroką, piaszczystą plażę w odległości 200 m.
Pokoje: 2-osobowe typu standard plus. Komfortowe i przestronne. W pokojach: 
łazienka (umywalka, prysznic, WC), balkony oraz TV, internet Wi-Fi. Pokoje 1-osobowe 
bez balkonów. Dodatkowo pokoje wyposażone są w lodówki i mini aneksy kuchenne, 
naczynia (kubki, szklanki, talerze), sztućce, czajniki, leżak, parawan, koc, ręczniki (1 mały 
i 1 duży/os.). Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadania, obiady, kolacje. Śniadania 
i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany.
Do dyspozycji gości na terenie obiektu: kawiarnia, basen zewnętrzny, wanna 
z hydromasażem, ogródek z miejscem na grilla i altaną, zadaszony taras, sprzęt plażowy, 
wypożyczalnia rowerów, parking (dla gości na terenie ośrodka gratis)
Atrakcje w pobliżu obiektu: malownicze jezioro wraz z rezerwatem ornitologicznym 
Liwia Łuża (30 m), kompleks obiektów sportowych, w skład których wchodzą m.in.: 
boiska i korty tenisowe (10 m), ścieżka rowerowo-spacerowa łącząca Niechorze 
z Mrzeżynem (20 m). Muzeum rybołówstwa (550 m), dworzec kolei wąskotorowej 
i dworzec autobusowy (800 m), latarnia morska w Niechorzu (2 km).

DOM WCZASOWY „KLIPER”

•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w pokojach standard+ 

z łazienkami, TV – 12 noclegów
•  3 posiłki dziennie (śniadania, obiady, 

kolacje), pobyt rozpoczyna się kolacją 
i kończy śniadaniem + suchy prowiant na 
drogę powrotną

•  wieczorek taneczny z muzyką na żywo 
(poczęstunek: ciasto, ciepłe napoje)

•  jedna kolacja w formie grilla na świeżym 
powietrzu

•  opieka pilota podczas przejazdu
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

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

pobyt od obiadokolacji do 
śniadania + suchy pro-
wiant na drogę powrotną1 580,- PLN

Cena/os.
05.06-17.06.2019 / 13 dni, 12 noclegów

Termin | autokar

pobyt od kolacji do śnia-
dania + suchy prowiant 
na drogę powrotną1 680,- PLN

Cena/os.
06.09-18.09.2019 / 13 dni, 12 noclegów

Termin | autokar

nadmorska, malownicza miejscowość wypoczynkowa, położna 
w woj. zachodniopomorskim. Posiada przepiękne, szerokie, piaszczyste plaże. Miejsce 
idealne dla osób pragnących spędzić spokojny wypoczynek w otoczeniu pięknej zieleni, 
także dla osób szukających bardziej aktywnego sposobu spędzenia urlopu. W bliskim 
sąsiedztwie miejscowości znajdują się również: Rewal, Niechorze, Pustkowo, Trzęsacz, 
Pogorzelica i Kołobrzeg.

POBIEROWO

nadmorska, malownicza miejscowość wypoczynkowa, położna 
w woj. zachodniopomorskim. Wyjątkowe położenie, bliskość lasów sosnowych oraz 
sąsiedztwo jeziora Liwia Łużna należącego do rezerwatu ornitologicznego sprawiają,  
że wypoczynek w tym miejscu to prawdziwa radość i niezwykłe przeżycie. To gwarancja 
udanych, rodzinnych wakacji nad polskim morzem.

NIECHORZE

www.altamira.net.pl

Wymarzony wypoczynek nad morzem! Wysoki standard!

Obiekt z basenem, blisko plaży!
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Położenie: kompleks położony tylko 150 m od morza, wzdłuż alejki prowadzącej na 
plażę, oddzielony od morza leśnym pasem ochronnym. Na ogrodzonym terenie znajdują 
się trzy pawilony hotelowe (dwupiętrowe) z czego w jednym mieści się część administra-
cyjna i recepcja. Ośrodek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Pokoje: 2- i 3-osobowe (2 os. z możliwością pojedynczego wykorzystania). Pokoje 4-os. 
typu studio (dwa pokoje: sypialnia, pokój wypoczynkowy, łazienka). Wszystkie pokoje 
z łazienkami, TV, balkonami oraz dostępem do internetu Wi-Fi (dostęp do internetu jest 
bezpłatny i nie podlega reklamacji oraz roszczeniom w przypadku jego braku).
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadania w formie bufetu i obiadokolacje serwowane)
lub 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane).
Do dyspozycji gości: jadalnia, kawiarnia wyposażona w projektor, bilard, piłkarzyki, ba-
sen letni, z podgrzewaną wodą (temp. 25°C, 3,75 x 8,25 x 1,3 m), kort tenisowy (ze sztucz-
ną nawierzchnią tartan), parking, plac zabaw, baza zabiegowa: krioterapia miejscowa, 
kąpiele solankowe, kąpiele borowinowe, kąpiele perełkowe, okłady borowinowe, lampa 
sollux, ultradźwięki, inhalacje, diadynamik, magnetronik, jonoforeza, masaż klasyczny, 
łóżko masujące, masaż wodny, fizjoterapia. Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna, 
wypożyczalnia rowerów (6 zł/godz.), bilard, piłkarzyki, parking niestrzeżony (30 miejsc) – 
nie zapewniamy miejsc postojowych dla wszystkich Gości (w odległości 10 m od ośrodka 
znajduje się parking strzeżony płatny), zabiegi rehabilitacyjne.

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, barek, DVD, klimatyzacja)
•  zakwaterowanie w pokojach 2-, 3-, 

4-osobowych, z pełnym węzłem 
sanitarnym, TV, balkonem – 11 noclegów

•  wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadania 
i obiadokolacje) lub 3 posiłki dziennie 
(śniadania, obiady, kolacje)

•  korzystanie z infrastruktury ośrodka
•  2 zabiegi gratis (masaż wodny rąk lub stóp, 

mata masująca)

•  grill z pieczeniem kiełbasek
•  wieczorek taneczny
•  opieka pilota podczas przejazdu
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

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

MIĘDZYWODZIE

ŚWINOUJŚCIE

CENTRUM REKREACJI „METAMORFOZA” 
www.cr-metamorfoza.pl

Położenie: ośrodek położony jest w cichej i spokojnej 
części Świnoujścia, naprzeciwko sosnowego lasu w odległości ok. 380 m od morza 
i ok. 300 m od granicy niemieckiej. Ośrodek składa się z trzech pawilonów hotelowych 
oraz budynku gastronomicznego. 
Pokoje: Pokoje: 2-, 3-osobowe oraz pokoje typu studio z pełnym węzłem sanitarnym 
i TV, lodówkę, czajnik bezprzewodowy, radio, balkon bądź taras (dotyczy pokoi 
3-osobowych na parterze).
Wyżywienie: smaczne i urozmaicone, 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad i kolacja) 
w formie bogatego bufetu. Posiłki podawane są w 2 godzinnym przedziale czasowym.
Do dyspozycji gości: jadalnia, plac zabaw dla dzieci z piaskownicą oraz huśtawkami, 
boisko do siatkówki, altana z grillem, miejsce na ognisko, dozorowany płatny parking, 
bezpłatny Internet poprzez Wi-Fi.
Dodatkowo płatne: zabiegi rehabilitacyjne, opłata uzdrowiskowa ok. 4 PLN/os./doba, 
opłata za parking (w przypadku dojazdu własnego – pakiet 7 dni ok. 70 PLN).  

OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY „GRAAL”
www.graal.swinoujscie.pl

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w pokojach 2–os. 

z łazienkami i TV – 11 noclegów
•  wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania, 

kolacje w formie bufetu, obiad serwowany 
do stolika, pobyt od kolacji do śniadania

•  wieczorek zapoznawczy/pożegnalny  
przy muzyce mechanicznej

•  ognisko z kiełbaskami
•  korzystanie z infrastruktury ośrodka
•  bon o wartości 50 PLN do wykorzystania 

w ośrodku na zabiegi rehabilitacyjne
•  opieka pilota podczas przejazdu
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

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

Dopłata do pokoju 1-os.  
550,- PLN (ilość pokoi ograniczona).
Dojazd własny zniżka 50,- PLN/os.

Uwagi

Pobyt turnusu od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu

1 690,- PLN 1 490,- PLN

FB – 3 posiłki

Cena/os.
HB – 2 posiłki

01.06-12.06.2019 / 12 dni, 11 noclegów
13.06-24.06.2019 / 12 dni, 11 noclegów
26.08-06.09.2019 / 12 dni, 11 noclegów

Terminy | autokar

Dopłata do pokoju 1-os.  
450,- PLN (ilość pokoi ograniczona)
Dojazd własny zniżka 50,- PLN/os.

Uwagi

1 650,- PLN

Cena/os.

11.06-22.06.2019 / 12 dni, 11 noclegów

Pobyt od kolacji w dniu 
przyjazdu do śniadania 
w dniu wyjazdu

Terminy | autokar

www.altamira.net.pl

Z bazą rehabilitacyjną Pyszne wyżywienie Blisko plaży

Ośrodek położony w cichej i spokojnej części Świnoujścia

Z bazą rehabilitacyjną Smaczna kuchnia polska
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WŁOCHY 
SYCYLIA
SYRAKUZY • NOTO • KATANIA  
• ETNA • TAORMINA • PALERMO  
• CEFALU + WYPOCZYNEK

WYPOCZYNEK + ZWIEDZANIE / WCZASY

Dopłata do pokoju 1-os. 
400 PLN, doba hotelowa od 16.00 do 10.00. 
Dokument tożsamości: dowód osobisty. 
Dni wylotu/przylotu nie należy traktować 
jako dni wypoczynkowych.

Uwagi

Cena obejmuje:

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, 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: 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, przewodników, check 
point, taksy klimatycznej, transportu 
lokalnego ok. 140 EUR/os.)

•  opiekę rezydenta podczas pobytu
• serwis plażowy

•  przelot samolotem linii WIZZAIR 
Katowice–Catania–Katowice

•  opłaty lotniskowe, bagażowe 10 kg/os. 
bagaż podręczny w cenie (możliwość 
dopłaty do bagażu rejestrowanego 
20 kg, 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: hotel  

Le Duneiii

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

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

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

•  podatek VAT

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

•  podatek VAT

Położenie: przy piaszczystej plaży i głównej nadmorskiej alei Katanii – Viale Keneddy, ok. 
3 km od centrum Katanii, do której możemy się dostać autobusem miejskim lub spacerem, 
ok. 4 km od lotniska, w spokojnej okolicy. Do dyspozycji gości: restauracja główna z 
kuchnią międzynarodową i sycylijską, lobby bar, całodobowa recepcja z lobby, bezpłatny 
parking, bezpłatne Wi-Fi w pomieszczeniach ogólnodostępnych. W barze przy basenie 
można skosztować doskonałych koktajli, drinków, czy pysznego włoskiego espresso. 
Pokoje: zakwaterowanie w budynku hotelowym (pokoje 2-, 3-os.) lub w jednopiętrowych 
willach położonych w zadbanym ogrodzie. Wyżywienie: na Sycylii HB (2 posiłki): śniada-
nie 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). Roz-
rywka: basen odkryty z leżakami, taras słoneczny z parasolami. Plaża: bezpośrednio przy 
hotelu (przejście przez ulicę),wydzielone Lido, plaża piaszczysta, szeroka, długa, z łagod-
nym zejściem do morza. Serwis plażowy: leżaki i parasole gratis dla gości hotelowych, na 
podstawie kuponu otrzymanego na recepcji.

HOTEL LE DUNEiii   www.ledunesicilyhotel.it

Cena nie obejmuje:
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny 15 PLN/os.
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu, ok. 140 EUR/os.
•  ubezpieczenia od następstw chorób 

przewlekłych – możliwość dopłaty do 
takiego ubezpieczenia w biurze  
(koszt na 8 dni ok 60 PLN)

Największa wyspa Morza Śródziemnego, gorąca wyspa skarbów, 
różnorodna, bogata w starożytne ruiny, zabytki sztuki arabsko-normańskiej, rajskie plaże, 
z dymiącą majestatyczną Etną w tle. Słoneczna wyspa pachnąca migdałami i pistacjami, 
oszałamia bogatą kulturą i krajobrazem.

SYCYLIA

Najbardziej kontrastowe miasto wschodniej Sycylii. Położone w pobliżu 
Etny, najwyższego i najaktywniejszego wulkanu Europy. Zachwyca zabytkową starówką, 
gdzie antyczne ruiny walczą o przestrzeń z barokowymi pałacami. Jest drugim po Palermo 
pod względem wielkości miastem Sycylii. Katania nie zasypia, duża ilość kawiarni, tawern, 
dyskotek i klubów czyni to miejsce niezwykle rozrywkowym, a piaszczyste plaże zatoki 
katańskiej zachęcają do odpoczynku nad ciepłym morzem ze zjawiskowym widokiem 
Etny w tle.

KATANIA

2w1 WŁOCHY 
SYCYLIA

8 DNI

Samolotem  
z Katowic

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Spotkanie o 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, ze względu na przyjazd do hotelu ok. godz. 23.00 obiadokolacja 
z dnia przylotu zostaje przeniesiona na ostatni dzień pobytu (dzień wylotu), nocleg.

1 dzień

Śniadanie, plażowanie, odpoczynek nad morzem i basenem, obiadokolacja, nocleg.2 dzień

Śniadanie, plażowanie, odpoczynek nad morzem i basenem, obiadokolacja, nocleg.5 dzień

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 22.15, przylot do Pyrzowic o godz. 00.45.

8 dzień

Śniadanie wycieczka do Syrakuz, miasta słynnego Archimedesa – spacer 
po Ortigii, świątynia Appolina z VI w pn.e., Plac Archimedesa, Piazza Duomo, zwiedzanie 
Obszaru Archeologicznego Neapolis, kamieniołomy z Grotą Dionizjosa, amfiteatr rzymski. 
Czas wolny. Przejazd do Noto. Spacer na Piazza dell’Immacolata, Piazza del Municipio, 
Via Nicolaci, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień

Śniadanie, przejazd na punkt widokowy wulkanu Etna. Przejazd na wysokości 
1900 m, spacer wokół jednego z kraterów, degustacja miodów. Przejazd do Taorminy, 
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 wi-
dokiem na Zatokę, ruiny zamku górującego nad miastem i Plac Vittorio Emanuele. Powrót 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

6 dzień

Śniadanie, plażowanie, odpoczynek nad morzem i basenem, popołudniowa 
wycieczka do do Katanii, miasta św. Agaty. Zwiedzanie: Plac Katedralny, Katedra św. 
Agaty, ratusz miejski, Fontanna Słonia, ruiny teatru rzymskiego z II wieku p.n.e. i greckiego 
amfiteatru, spacer po Via Etnea, czas wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień

Śniadanie, dla chętnych wycieczka fakultatywna, koszt ok. 80 EUR: 
Palermo–Monreale–Cefalu. Wczesne śniadanie, wyjazd do Palermo, Fontanna 
Pretoria, Plac Quatro Canti, Teatro Massimo. W niedalekim Monreale zwiedzanie Katedry 
Normańskiej. Przejazd do Cefalu, powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

7 dzień

2 650,- PLN

Cena/os.
07.09-14.09.2019 / 8 dni, 7 noclegów

Termin | samolot

2 499,- PLN

Cena/os.
07.09-14.09.2019/ 8 dni, 7 noclegów

Termin | samolot

HOTEL LE DUNEiii   www.ledunesicilyhotel.it

Wczasy 
samolotem  
z Katowic

www.altamira.net.pl

Cena nie obejmuje:
•  obowiązkowej taksy klimatycznej płatnej 

na miejscu 4,5 EUR/os./pobyt
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Cena nie obejmuje:
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

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

mu: obowiązkowych słuchawek systemu 
tour guide, check pointy – opłaty wjaz-
dowe do Rzymu, parkingowe, obowiąz-
kowych 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 – płatny dodatkowo 
(opłata lokalna)

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

WYPOCZ YNEK + ZWIEDZ ANIE

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.

BRACCIANO

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

2w1

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.

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.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

www.ilakeitaly.com/en/hotel-villa-delle-rose/
HOTEL VILLA DELLE ROSEiii 

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.

9 dzień

10 dzień

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

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

w hotelu Villa Della Roseiii z basenem
•  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 15 000 PLN, bagaż 1 000 PLN  
(SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

Kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie, pilot nie oprowadza po 
wnętrzach obiektów. Dopłata do pokoju 
1os. 350 PLN

Uwagi

1 599,- PLN

Cena/os.

06.09-15.09.2019 / 8 dni, 7 noclegów

Termin | autokar

www.altamira.net.pl

10 DNI
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Cena obejmuje:
•  przelot na trasie Warszawa-Pekin-Warsza-

wa z przesiadkami lub bezpośrednio
•  opłaty lotniskowe, ubezpieczenie KL, NNW
•  zakwaterowanie w hotelachiiii 

w pokojach dwuosobowych z łazienkami 
i klimatyzacją

•  śniadania w formie bufetu, obiadokolacje  
wg programu (w tym jedna kolacja 

z „Kaczką po pekińsku”, w cenie  
1 szklanka napoju)

•  lokalny transport klimatyzowanym 
autokarem

•  zwiedzanie wg programu (bez biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów)

•  serwis polskiego pilota

Cena nie obejmuje:
•  obowiązkowej opłaty za wstępy do 

zwiedzanych obiektów, obsługi lokalnych 
przewodników, serwisu miejscowego 
agenta, zwyczajowych napiwków i innych 
opłat lokalnych w wysokości ok. 175 
USD/os. jako pakiet płatny lokalnemu 
kontrahentowi (pilotowi) na miejscu 
wycieczki

•  składki na TFG (13 PLN/os.)
•  dopłaty do pokoju 1-os., albo do tańszej 

opcji „podróżujący samotnie” (uczestnik 
może być dokwaterowany do innej 
osoby tej samej płci), w przypadku 
realizacji dokwaterowania w ramach opcji 
„podróżujący samotnie”, dopłata zostanie 
anulowana

•  kosztów wizy chińskiej, ok 545/PLN/os.
•  transferu na lotnisko do Warszawy 

(w dwie strony) przy grupie min 20 osób 
koszt 150 zł/os.

•  kosztów wycieczek fakultatywnych: 
Legenda kung fu – przedstawienie 
(30 USD/os.), show akrobatyczne 
(30 USD/os.), Pekin nocą (25 USD/os.)

CHINY
PEKIN i okolice 8 DNI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Warszawa–Pekin. Wylot z Warszawy.

Pekin. Przylot do Pekinu i rozpoczęcie zwiedzania. Zaczniemy od obiektów 
olimpijskich, które zostały wybudowane na głównej osi miasta Północ-Południe na 
olimpiadę w 2008 r. Następnie zobaczymy Świątynię Nieba, kompleks sakralnych bu-
dowli taoistycznych w południowo-wschodniej części centralnego Pekinu. Kompleks był 
odwiedzany przez cesarzy Chin z dynastii Ming i Qing w czasie corocznych ceremonii, 
w czasie których modlono się do Nieba o obfite plony. Uważana jest za świątynię tao-
istyczną, ale chińska wiara w Niebo, popularna szczególnie wśród panujących dynastii, 
występowała przed powstaniem taoizmu. Cały kompleks został wpisany w 1998 r. na 
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Lunch i czas wolny na odpoczynek po trudach 
podróży. Kolacja w restauracji, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

Pekin. Po śniadaniu wizyta w fabryce jedwabiu, gdzie poznamy proces 
produkcji oraz będziemy mieli okazję do zakupów. Następnie podjedziemy pod nowo-
czesny budynek Opery Narodowej, a dalej przejdziemy na Plac Niebiańskiego Spokoju 
(Tiananmen). Stamtąd przespacerujemy na teren Zakazanego Miasta będącego od 
XV w. siedzibą kolejnych władców „Państwa Środka”. Pałac był rezydencją 24 cesarzy 
z dynastii Ming i Qing. Zakazane Miasto jest największym zespołem pałacowym na 
świecie i znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa kultury UNESCO. Dalej zwiedzanie 
Parku Węglowego Wzgórza z przepięknym widokiem na stary Pekin. Wieczorem obiado-
kolacja. Dla chętnych możliwość uczestniczenia w fakultecie: show akrobatów.

Pekin. Śniadanie, następnie wizyta w ZOO – pawilon pandy wielkiej. Wizyta 
w zakładzie rzemieślniczym wytwarzającym biżuterię z pereł, możliwość poznania procesu 
hodowli pereł słodkowodnych oraz dokonania zakupów. Później jedziemy do Letniego 
Pałacu, założonego przez cesarza Qianlong w 1750 r. Położony pod Pekinem kompleks 
pałacowy, zwany inaczej „Ogrodami Naturalnej Harmonii” urzeka rozmachem i przepy-
chem. Od 1998 r. znajduje się na liście UNESCO jako unikatowy przykład chińskiej sztuki 
projektowania ogrodów. Na obszarze ok. 3 km2 znajduje się sztuczne jezioro Kunming 
oraz Wzgórze Długowieczności, nad którym górują zabudowania pałacu. Wzdłuż brze-
gu jeziora znajduje się jedyna w swoim rodzaju galeria-deptak, gdzie na sklepieniu 
zadaszenia znajdują się setki tradycyjnych dzieł sztuki malarskiej. Na końcu panoramy 
zobaczymy Marmurową Łódź, którą wielkim kosztem kazała zbudować okrutna Cesa-
rzowa Cixi. Wieczorem obiadokolacja. Fakultatywnie wycieczka „Pekin nocą”.

Pekin – Badaling. Po śniadaniu przejazd do tradycyjnej chińskiej herbaciarni, 
degustacja i szansa na zakupy. Dalej przejazd w okolice grobowców, gdzie spoczywa 13 
spośród 16 cesarzy dynastii Ming. Przejazd od Wielkiej Czerwonej Bramy, aż do grobowców 
siedmiokilometrową rytualną drogą, zwaną w chińskiej tradycji drogą duchów (shendao). 
Jej kilkusetmetrowy odcinek za Pawilonem Steli ozdobiony jest po bokach ustawionymi 
w 12 par posągami zwierząt, zarówno realnych (słonie, wielbłądy, konie), jak i mitycznych 
(qilin, xiezhi). Za nimi znajduje się 12 różnych posągów postaci ludzkich. Koniec drogi 
duchów wieńczy wykuta w marmurze ozdobna Brama Smoka i Feniksa oraz wejście na 
teren jednego z 13 grobowców. Zwiedzanie grobowca 3. cesarza dynastii Ming, który 
zadecydował o lokalizacji grobowców pod Pekinem. Później spacer po jednym z naj-
lepiej zachowanych odcinków Chińskiego Muru. Tradycyjnie przyjmuje się, że Wielki 
Mur rozciągał się od Shanhaiguan (nad zatoką Liaodong) do Jiayuguan w górach Nan 
Shan na długości ok. 8000 km. Wieczorem obiadokolacja, a dla chętnych fakultatywnie 
– kungfu show.

Pekin. Po śniadaniu spacer po Parku Ritan, gdzie mieszkańcy stolicy upra-
wiają poranne ćwiczenia Tai Chi. Następnie odwiedzimy Park Morza Północnego (Beihai), 
w którym oprócz urzekającego jeziora znajduje się Biała Pagoda i Ekran Dziewięciu 
Smoków. Dodatkowo, zaprosimy Państwa do Instytutu Medycyny Chińskiej, gdzie 
będzie można poznać tajniki stylu medycyny tradycyjnej, który ma ponad 2500-letnią 
historię i zawiera w sobie medycyne ziołową oraz lecznicze masaże. Chwila na relaks na 
tzw. „uliczce barów” przy niewielkim jeziorze, a potem przejażdżka rikszami po najstar-
szych uliczkach miasta (dzielnica tzw. hutongów), nauka kaligrafii i wizyta w lokalnym 
domostwie. Następnie ulica Wangfujing, jedna z głównych alei handlowych miasta oraz 
zakupy na jednym z targów. Wieczorem obiadokolacja.

Pekin. Po śniadaniu zwiedzanie miejsc związanych z religijnością Chińczy-
ków. Będą to Świątynia Lamy, jedna z najbardziej znanych w Pekinie świątyń lamaistycz-
nych ze wspaniałym posągiem Buddy Maitrei o wysokości 26 m iŚwiątynia Konfucjusza 
poświęcona filozofowi, który tysiące lat temu stworzył podstawy moralności chińskiej. 
Zobaczymy także Taoistyczną Świątynię Białego Obłoku, a następnie odwiedzimy 
przemysłową dzielnicę przerobioną na galerię sztuki nowoczesnej tzw. dzielnica 798. 
Obiadokolacja.

Pekin. Po śniadaniu wizyta w Katedrze Niepokalanego Poczęcia (Xuanwu-
men), po drodze rzut oka z autokaru na nowoczesny gmach telewizji CCTV. Dalej prze-
jazd na uliczkę Liulichang, pełną sklepów z antykami, przedmiotami chińskiego rzemio-
sła ludowego oraz na niedawno odrestaurowaną uliczkę Qianmen, znajdującą się tuż za 
bramą zamykającą Plac Niebiańskiego Spokoju od południa. Odwiedzimy też tradycyjny 
chiński bazar Hongqiao. Wieczorem pożegnalna kolacja ze słynną „kaczką po pekińsku”.

Pekin–Warszawa. Śniadanie. Czas wolny uzależniony od godziny wylotu. 
Zakończenie programu i wylot do Polski.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

9 dzień

3 169,- PLN

Cena/os.
14.03-22.03.2019/ 9 dni, 8 noclegów

Termin | samolot

www.altamira.net.pl

Samolotem z Warszawy
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IZRAEL
JEROZOLIMA • BETLEJEM • TEL AVIV  
• JERYCHO • MORZE MARTWE • GALILEA  
• JAFFA • TABOR • KANA GALILEJSKA  
• KAFARNAUM • TYBERIADA • AIN KARIM

8 DNI

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 
(SIGNAL IDUNA)

•  realizację programu (bez kosztów 
związanych z jego realizacją) 

•  opiekę profesjonalnego pilota
•  podatek VAT

Spotkanie na lotnisku w Pyrzowicach w 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. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

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

Uwagi

W słońcu Tel Avivu

2w1

2 599,- PLN

Cena/os.
16.10-23.10.2019 / 8 dni, 7 noclegów

Termin | samolot

Samolotem z Katowic

www.altamira.net.pl



11WYPOCZ YNEK + ZWIEDZ ANIE

Cena obejmuje:
•  przelot samolotem na Maltę i z powrotem  

(wylot z Pyrzowic liniami lotniczymi 
WIZZAIR)

•  opłaty lotniskowe, 10 kg bagaż 
podręczny, w wersji droższej 20 kg bagaż 
rejestrowany

•  transfer lotnisko–hotel–lotnisko
•  7 noclegów – hoteliii (jeden hotel podczas  

całej pielgrzymki, bez przekwaterowywa-
nia), pokoje 2-os. z łazienkami, klimaty-
zacją, TV

•  wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji 
(posiłki w formie bufetu, napoje do 
obiadokolacji płatne dodatkowo)

•  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 na wycieczki, lokalnych 
przewodników, biletów wstępu, rejsu, 
łódek, promu, taksy klimatycznej)

•  opiekę duchową księdza
•  podatek VAT

Cena nie obejmuje
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny 15 PLN/os.
•  transfer na lotnisko i z powrotem
•  kosztów związanych z realizacją 

programu– wynajmu lokalnego autokaru 
na wycieczki, lokalnych przewodników, 
biletów wstępu, rejsu, łódek, promu, 
taksy klimatycznej – razem około 
130 EUR/os.

•  napoi do obiadokolacji
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie, 

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

przewlekłych
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji

Organizator zastrzega sobie 
możliwość zmian w programie, program 
jest ramowy. Kolejność zwiedzania 
może ulec zmianie, pilot nie oprowadza 
po wnętrzach obiektów, dokument 
uprawniający do podróży: dowód osobisty 
lub paszport. Waluta na Malcie – EURO. 
Można zakupić bagaż rejestrowany 
20 kg (koszt 250 PLN), wspólny na 2 lub 
nawet 3 osoby w pokoju (wówczas cena 
bagażu rozkłada się na 2 lub 3 osoby)

Uwagi

3 090,- PLN   z bagażem rejestrowanym 20 kg

2 840,- PLN   bez bagażu rejestrowanego

Cena/os.
03.10-10.10.2019 / 8 dni, 7 noclegów

Termin | samolot

Pielgrzymka na MALTĘ 
WYSPĘ ŚW. PAWŁA
VALETTA • WYSPA GOZO (siostra Malty)  
• MOSTA • MDINA • RABAT • DINGLI • TRZY 
MIASTA: SENGLEA, VITTORIOSA, COSPICUA  
• MARSAXLOKK + Wypoczynek nad morzem!

8 DNI
RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI

Transfer z miejsca zbiórki na lotnisko, odprawa bagażowo biletowa. Przylot 
na Maltę. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, wycieczka do Valletty, stolicy Malty, położonej na półwyspie Sci-
berras 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 Cara-
vaggio „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. Czas wolny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, czas na plażowanie i relaks nad morzem, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie. Przepłynięcie promem na Wyspę Gozo gdzie znajdują się impo-
nujące zbiory obiektów historycznych i kulturalnych. Zobaczymy kompleks prehisto-
rycznych świątyń Ggantija – najstarsze na świecie wolno stojące budowle datowane na 
ponad 5500 lat. Sanktuarium MB w Ta Pinu, jedno z najważniejszych miejsc pielgrzym-
kowych mieszkańców Malty i Gozo. Dalej zobaczymy kościół Dome Church w Xewkija, 
Dwejra – miejsce „trzech cudów natury” wysp maltańskich (tu znajdowało się słynne La-
zurowe 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. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Śniadanie. Wizyta w słynnych „Trzech Miastach”: Senglea, Vittoriosa i Cospi-
cua. 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 konwentu-
alnego 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, obiadokolacja, nocleg.

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

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

2w1
Oszałamiajace widoki, liczne zabytki

Piękne miejsca sakralne

Samolotem z Katowic

STOLICA MALTY – VALETTA

www.altamira.net.pl



Wczasy Bożonarodzeniowe 
i Sylwester

Wczasy Wielkanocne

w sprzedaży od 15.09.2019

w sprzedaży od 20.01.2019


