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Cena obejmuje:

Włoskie wakacje nad GARDĄ WŁOCHY • SYCYLIA
SIRMIONE • MALCESINE • LIMONE • MONTE 
BALDO • JEZIORO GARDA • MEDIOLAN  
• WERONA nocą • PADWA • dla chętnych 
GARDALAND • odpoczynek nad jeziorem

SYRAKUZY • NOTO • KATANIA • ETNA • TAORMINA  
• PALERMO • MONREALE • CEFALU + wypoczynek 

WYPOCZ YNEK + ZWIEDZ ANIE2w1

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

Spotkanie na lotnisku w Katowicach z przedstawicielem biura na 2 godz. przed 
wylotem, wylot do Katanii, przylot na Sycylię, transfer do hotelu Bay Palaceiiii, zakwatero-
wanie, obiadokolacja, nocleg.

Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy (Katowice ok. godz. 23.00). 
Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.

Śniadanie, plażowanie, odpoczynek nad morzem, popołudniowa wycieczka 
do Katanii, miasta św. Agaty zbudowanego z kamienia wulkanicznego. Zwiedzanie: Plac Ka-
tedralny, 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 – 
ciasteczek świętej Agaty lub słodkiej cannoli siciliani, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, przejazd do Malcesine, urokliwego miasteczka położonego 
w północnej części Jeziora Garda. Wjazd kolejką na górę Monte Baldo, z której roztacza 
się niezapomniany widok na całe Jezioro Garda. Rejs panoramiczny do Limone Sul 
Garda, miasteczka położonego po drugiej stronie jeziora, słynącego z produkcji likieru 
cytrynowego. Rejs powrotny do Malcesine. Czas wolny na plażowanie, powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, przejazd na punkt widokowy wulkanu Etna, najwyższego i naj-
bardziej czynnego wulkanu Europy. Wulkan Etna jest jednym z największych wulkanów 
na świecie i jest widoczny z odległości nawet 250 km. 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 antycznym teatrem Sycylii (po tym w Syrakuzach), ruiny zamku górującego 
nad miastem i Plac Vittorio Emanuele. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wycieczka do Mediolanu, kosmopolitycznej stolicy mody. 
Zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym: Castello Sforzesco – ogromna rezydencja rodu 
Sforza, Piazza del Duomo – miejsce spotkań mieszkańców miasta i turystów z całego 
świata, Duomo – Katedra, trzeci co do wielkości Kościół Europy, spacer po najstarszym 
i najbardziej eleganckim centrum handlowym we Włoszech – Galleria Vittorio Emanuele 
ze sklepami znanych włoskich projektantów, restauracjami i kawiarniami, przejście na 
Piazza della Scala z najsłynniejszą operą na świecie – La Scala. Czas wolny na zakupy 
lub posiłek we własnym zakresie. Przejazd w stronę stadionu San Siro, chwila czasu na 
pamiątkowe zdjęcia. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

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

Śniadanie, czas wolny na odpoczynek przy basenie hotelowym. 
Obiadokolacja, po niej przejazd do Werony na wieczorne zwiedzanie: panoramiczny 
objazd miasta, następnie spacer po starówce – via Capello z domem i balkonem 
Julii, dom Romea, Kościół Santa Maria Antica i grobowce rodziny Scaligerich, Piazza 
Erbe, Torre dei Lamberti, Piazza Signori z Loggią, pomnikiem Dantego i budynkami 
rządowymi, reprezentacyjna uliczka pełna sklepów via Mazzini oraz Piazza Bra, na 
którym stoi potężna Arena. Czas wolny. Powrót do hotelu około północy, nocleg.

Wczesne śniadanie, wykwaterowanie, wycieczka do Palermo–Monreale– 
–Cefalu. Wyjazd do Palermo, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, m.in.: 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-normań-
ską z 1131 r., średniowieczną pralnią i starym portem z kolorowymi łódkami rybaków.  
Po dniu pełnym wrażeń przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, przejazd nad Jezioro Garda na plażowanie. Dla 
zainteresowanych przejazd do jednego z największych Parków Rozrywki – Gardaland 
i całodzienna zabawa na rollercoasterach (bilet dodatkowo płatny - ok. 35 EUR/os.). 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot z Katanii,  
przelot do Katowic, zakończenie wycieczki.

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Padwy na krótkie zwiedzanie: 
Bazylika św. Justyny, największy plac północnych Włoch – Prato della Valle z 78 posągami 
oraz Bazylika św. Antoniego. Czas wolny. W godz. popołudniowych wyjazd w kierunku 
Polski, przejazd przez Austrię i Czechy.

Przyjazd do Polski w godzinach wczesnoporannych.

1 dzień

1 dzień

4 dzień

4 dzień 5 dzień

5 dzień

6 dzień

6 dzień

7 dzień

7 dzień 8 dzień

8 dzień

9 dzień

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

Przyjazd do hotelu Gardesanoiii w Bussolengo ok. godz. 13.00, zakwate-
rowanie, czas wolny, odpoczynek przy basenie hotelowym, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień

Śniadanie wycieczka do Syrakuz, miasta słynnego Archimedesa – spacer po 
Ortigii, świątynia Appolina z VI w pn.e., Plac Archimedesa (to właśnie w Syrakuzach 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 baroko-
wymi zdobieniami i kwiatami, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień

Śniadanie, przejazd do Sirmione – miasteczka położonego w południowej 
części Jeziora Garda słynącego z przepięknej starówki i z bajkowego zamku rodziny 
della Scala, rejs panoramiczny wokół całego Sirmione, następnie spacer po miasteczku. 
Czas wolny. Przejazd do Deseanzo Sul Garda, miasteczka położonego w południowej 
części Jeziora Garda, słynącego z pięknych plaż oraz urokliwego portu wcinającego 
się w starówkę. Spacer po miasteczku oraz czas wolny na plażowanie nad jeziorem. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień

Doba hotelowa od godz.16.00 
do 10.00. Dokument tożsamości: aktualny  
dowód osobisty. Dni wylotu/przylotu nie  
należy traktować jako dni wypoczynkowych. 

Uwagi
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Położenie: 10 min. jazdy autokarem od Jeziora Garda, w spokojnej miejscowości. Bliska 
odległość hotelu od jednego z najpiękniejszych jezior Europy oraz ślicznych włoskich 
miast pozwala na zwiedzanie tego niesamowicie pięknego regionu Włoch oraz na relaks 
i odpoczynek przy basenie hotelowym lub nad jeziorem (dojazd autokarem). Niedaleko 
znajduje się Park Rozrywki Gardaland, co daje możliwość świetnej zabawy dla całej 
rodziny. Hotel posiada odkryty basen, drink bar, recepcję, restaurację z bardzo dobrą 
kuchnią. Pokoje: 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, klimatyzacją i balkonami. 
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadania i obiadokolacje w formie bufetu + wino 
i woda do obiadokolacji. Posiłki bardzo smaczne i urozmaicone.
Plaża nad Jeziorem Garda: publiczna, żwirkowa, z łagodnym zejściem do jeziora, 
zagospodarowana (prysznice, bar plażowy). Koszt serwisu plażowego ok. 5 EUR/os./dzień. 
Sugerujemy zabrać buty do kąpieli w wodzie.

HOTEL GARDESANO iii  w Bussolengo
www.hotelgardesano.it

1 890,- PLN

Cena/os.
26.06-04.07.2020
24.07-01.08.2020
07.08-15.08.2020

Terminy | 9 dni

Zniżki dla dzieci: 
•  dziecko do 2 lat (bez świadczeń, wspólne spanie z rodzicem) – cena 990,- PLN 
•  dzieci w wieku 2-11 lat – zniżka 100,- PLN    

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

•  zakwaterowanie (6 noclegów) w hotelu 
Gardesanoiii, pokoje 2-, 3-os. z łazienkami

•  wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji w 
formie bufetu + wino/woda do obiadokolacji

•  opiekę pilota-rezydenta
•  wycieczki uwzględnione w programie 

(bez kosztów związanych z ich realizacją) 

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

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny 10 PLN/os.
•  obowiązkowych kosztów związanych z re-

alizacją programu opłat wjazdowych tzw. 
check point, biletów wstępu do zwiedza-
nych obiektów, systemu słuchawkego tour 
guide, kosztów przewodników lokalnych, 
taksy klimatycznej, razem ok. 80 EUR

•  ubezpieczenia od następstw chorób 
przewlekłych i ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji (możliwość dopłaty do takiego 
ubezpieczenia w biurze: 9 dni ok. 90 PLN/os.)

•  biletu wstępu do Parku Rozrywki  
Gardaland (koszt biletu około 35 EUR/os.)

Wymagany dokument 
tożsamości – dowód osobisty ważny min. 
3 miesiące od daty powrotu. Kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie, pilot nie 
oprowadza po wnętrzach obiektów.

Uwagi

HOTEL BAY PALACE iiii 

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.

Hotel znajduje się w mieście Taormina w nadmorskiej dzielnicy Mazzarò, ok. 2,5 km 
od centrum. Usytuowany jest w zacisznym miejscu oferującym panoramiczne widoki. 
Posiada pokoje 2-osobowe z klimatyzacją, basen, restaruację, drink bar.

www.baypalacehotel.it

SYCYLIA

2 790,- PLN    z bagażem podręcznym 10 kg

3 240 ,- PLN   z dodatkowym bagażem rejestrowanym 20 kg

Cena/os.
18.09-25.09.2020

Termin | 8 dni

Cena obejmuje:
•  przelot samolotem linii WIZZAIR 

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

bagaż podręczny, w droższej cenie 
dodatkowo bagaż rejestrowany 20 kg

•  zakwaterowanie: 7 noclegów łącznie: 
6 noclegów w hotelu Bay Palaceiiii 
w Taorminie + 1 nocleg tranzytowy po 
zwiedzaniu Palermo–Monreale–Cefalu 
(hoteliii), pokoje 2-os. z łazienkami 

•  wyżywienie: 2 posiłki dziennie + woda/
wino do obiadokolacji w hotelu Bay Palace

•  wycieczki uwzględnione w programie: 
Katania, Syrakuzy–Noto, Etna–Taormina, 
Palermo–Monreale–Cefalu, bez kosztów 
lokalnego transportu, przewodników 
lokalnych, biletów wstępu

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

NNW 15 000 PLN (SIGNAL IDUNA)
•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny 15 PLN/os.
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu (lokalnego trans-
portu, przewodników lokalnych, biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, sys-
temu słuchawkowego tour guide, taksy 
klimatycznej) – łącznie ok. 190 EUR/os.

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

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  napoi do obiadokolacji (przy ostatnim 

noclegu tranzytowym)
•  serwisu plażowego (opłata lokalna)

Dopłata do pokoju 1-os. – 750,- PLN 

Dopłata do pokoju 1-os.  
400,- PLN 

HIT SEZONU
2019
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PORTUGALIA
LIZBONA • CABO DA ROCA • FATIMA • NAZARE
•  odpoczynek  

nad oceanem

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Spotkanie na lotnisku w Krakowie z przedstawicielem biura na 2 godz.

przed wylotem, odprawa bagażowo-biletowa. Przylot do Lizbony. Transfer do hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie, wypoczynek nad oceanem/przy basenie, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, wylot do kraju, przylot do Krakowa, zakończenie wycieczki.

1 dzień

4-7 dzień

8 dzień

Śniadanie, zwiedzanie stolicy Portugalii, Lizbony – dzielnica Belem z pięknym 
klasztorem Hieronimitów, Pomnik Odkrywców wzniesiony w pięćsetną rocznicę śmierci 
Henryka Żeglarza, i Wieża Belém (XVI w.) – najbardziej oryginalna budowla Lizbony, przy-
pominająca kształtem karawelę. Czas wolny, by móc skosztować słynne pastei de Belem.  
Następnie w programie zabytkowa średniowieczna dzielnica Alfama, położona na wzgórzu 
u stóp Zamku św. Jerzego, ze wzgórza piękna panorama Lizbony. Główny deptak Lizbony 
– Rua Augusta, plac Rossio, winda św. Justyny, słynne zabytkowe tramwaje i chwila czasu 
wolnego, by skosztować pastei de bacalhau. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie, w programie: Cabo da Roca – przylądek, 
który stanowi najdalej na zachód wysunięty punkt lądu stałego Europy. Brzeg na 
przylądku jest skalisty i wznosi się 144 m ponad poziom Oceanu Atlantyckiego. Widoki 
oszałamiające. Przejazd do Fatimy, zwiedzanie Sanktuarium: Capelinha – kaplica stojąca w 
miejscu objawień Matki Bożej małym pastuszkom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, Bazylika 
Matki Boskiej Różańcowej z grobami Franciszka i Hiacynty. Wyjazd nad Atlantyk  
do Nazare, dawnej uroczej wioski rybackiej i starego sanktuarium maryjnego, dziś 
najbardziej znanego kurortu w tej części wybrzeża. Przejazd nad ocean na wybrzeże 
lizbońskie do miejscowości Vieira de Leira, uroczego miasteczka idealnego na 
wakacyjny wypoczynek, zakwaterowanie w położonym przy oceanie hotelu Cristal 
Vieira Praia & SPAiii, odpoczynek na plaży, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień

Kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie. Dokument tożsamości – ak-
tualny dowód osobisty lub paszport. Doba 
hotelowa od godz. 14.00 do 10.00. Hotel 
zastrzega sobie możliwość zamknięcia 
aquparku w przypadku złych warunków 
atmosferycznych. Dni wylotu/przylotu nie 
należy traktować jako dni wypoczynkowych.

Uwagi

HOTEL CRISTAL VIEIRA PRAIA & SPA iii 
www.hoteiscristal.pt

2 990,- PLN    z bagażem podręcznym 5 kg

3 240 ,- PLN   z dodatkowym bagażem rejestrowanym 20 kg

Cena/os.
14.06-21.06.2020

Termin | 8 dni

Cena obejmuje:
•  przelot liniami Ryanair  

Kraków–Lizbona–Kraków
•  bagaż podręczny 5 kg, w droższej wersji 

bagaż rejestrowany 20 kg 
•  opłaty lotniskowe, opłaty bagażowe
•  zakwaterowanie w hotelachiii, pokoje 

2-os z łazienkami, 2 noclegi w Lizbonie 
+ 5 noclegów w hotelu CRISTAL VIERA 
PRAIA & SPA (wg programu)

•  wyżywienie – 7 śniadań, 7 obiadokolacji 
+ napoje do obiadokolacji: lampka wina 
i woda

•  opiekę pilota-rezydenta
•  realizację programu wg oferty (bez 

kosztów związanych z jego realizacją)
•  ubezpieczenie KL 20 000 EUR  

i NNW 15 000 PLN (SIGNAL IDUNA)
•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny 15 PLN/os.
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu – kosztu lokalnego 
transportu, biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów, kosztów lokalnych przewodni-
ków, taksy klimatycznej, systemu słuchaw-
kowego tour guide (razem ok. 130 EUR/os.) 

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

Dopłata do pokoju 1-os. – 950,- PLN 

Dużo wypoczynku

Hotel nad oceanem

Położenie: w miejscowości Praia da Vieira, bezpośrednio przy plaży i promenadzie, ok. 
200 m od sklepów, barów, restauracji i lokalnego targowiska, ok. 3,5 km od miasteczka 
Vieira de Leira; ok. 145 km od lotniska w Lizbonie; przystanek autobusowy ok. 300 m od 
hotelu. Plaża: Praia da Vieira, publiczna, piaszczysta, łagodne zejście do morza ok. 20 m od 
hotelu, przejście przez promenadę, leżaki i parasole dostępne za dodatkową opłatą w ba-
rach przy plaży (oferta zewnętrzna, ograniczona ilość). Usługi hotelowe: hotel zbudowany 
w 1994 r., regularnie odnawiany, 97 pokoi, przytulnie urządzone lobby, całodobowa recep-
cja, restauracja główna Liz – dania w formie bufetu, kuchnia lokalna i międzynarodowa; 
2 bary: na tarasie i w lobby, sala telewizyjna, mała sala konferencyjna. Pokoje: standardo-
we 2-os. (możliwość 2 dostawek), komfortowe, klimatyzacja (czynna w wysokim sezonie), 
łazienka (wanna lub prysznic, WC, suszarka), TV/SAT telefon. Za dodatkową opłatą: internet 
bezprzewodowy (ograniczony zasięg), sejf, minibar (uzupełniany na życzenie), balkon lub 
taras. Sport i rozrywka: basen, słodka woda, przy basenie bezpłatne parasole i leżaki; pokój 
gier, park wodny Mariparque (czynny od początku czerwca do połowy września): zjeżdżalnie, 
basen o nieregularnym kształcie, animacje przy basenie; za opłatą: bilard, tenis stołowy, 
boisko wielofunkcyjne (piłka nożna, tenis ziemny, siatkówka), minigolf; plac zabaw dla dzieci; 
miniklub (4-10 lat, czynny codziennie: 10.00-13.00 i 15.00-17.00); dzienne i wieczorne anima-
cje przez caly sezon (wieczory taneczne, karaoke, pokazy folklorystyczne). Oferta zewnętrz-
na: sporty wodne na plaży: surfing, windsurfing, kitesurfing. Centrum SPA (płatne): basen 
kryty, podgrzewany w wysokim sezonie, jacuzzi, sauna sucha i parowa, 4 pokoje do masażu, 
siłownia, bogata oferta zabiegów na twarz i ciało, masaże relaksacyjne i kąpiele błotne.

STOLICA MALTY – VALETTA

Cena obejmuje:
•  bilet lotniczy linii WIZZAIR  

Katowice–Malta–Katowice
•  opłaty lotniskowe, 10 kg bagaż podręczny 

+ bagaż rejestrowany 20 kg przy wyższej 
cenie 

•  7 noclegów – hotel ORIANA AT THE 
TOPAZiiii (wszystkie noclegi w jednym 
hotelu bez przekwaterowywania), pokoje 
2-os. z łazienkami, klimatyzacją, TV

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

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

•  opiekę pilota-rezydenta
•  wycieczki zgodnie z programem, bez 

kosztów związanych z jego realizacją (lo-
kalnego transportu, lokalnych przewodni-
ków, biletów wstępu, rejsu, łódek, promu, 
systemu tour guide, taksy klimatycznej) 

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny 15 PLN/os.
•  kosztów związanych z realizacją 

programu (transportu na wycieczki, 
transferów, lokalnych przewodników, 
biletów wstępu, rejsu, łódek, promu, 
taksy klimatycznej, systemu tour guide  
– razem około 170 EUR/os.

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

•  napoi do obiadokolacji
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  wydatków osobistych
•  wyjazdów na piaszczyste plaże Malty

Kolejność zwiedzania może  
ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po wnę-
trzach obiektów. Dokument uprawniający 
do podróży: aktualny dowód osobisty lub 
paszport. Waluta na Malcie – EURO. 
Dni wylotu/przylotu nie należy traktować 
jako dni wypoczynkowych.

Uwagi

2 850,- PLN  z bagażem podręcznym 10 kg
3 099,- PLN   z dodatkowym bagażem rejestrowanym 20 kg

Cena/os.
29.09-06.10.2020

Termin | 8 dni

MALTA
VALETTA • WYSPA GOZO (siostra Malty)  
• MOSTA • MDINA • RABAT • DINGLI • TRZY 
MIASTA: SENGLEA, VITTORIOSA, COSPICUA  
• MARSAXLOKK + wypoczynek nad morzem!

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Spotkanie na lotnisku w Katowicach z przedstawicielem biura na 2 godz. 

przed wylotem, odprawa bagażowo-biletowa. Przylot na Maltę. Transfer do hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, 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, Konkatedra 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 (możliwość wyjazdu 
na najpiękniejsze piaszczyste plaże Malty, np. na Błękitną Lagunę – za dodatkową 
odpłatnością lokalnym środkiem transportu lub wynajętym przez pilota busem, koszt 
w zależności od ilości chętnych osób), 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 mającym 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 klify 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 lo-
kalnym środkiem transportu na najpiękniejsze, piaszczyste 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

Oszałamiajace widoki, liczne zabytki

Ciepłe morze, gorące słońce

Wszystkie noclegi w jednym hotelu

Pyszna kuchnia

Zniżki dla dzieci przy dwóch osobach pełnopłatnych w pokoju:
•  I dziecko 2-16 lat    zniżka 200,- PLN        •  II dziecko 2-16 lat    zniżka 350,- PLN

HOTEL ORIANA AT THE TOPAZ iiii  w Buggibie

Zakwaterowanie 7 noclegów

Dopłata do pokoju 1-os. – 500,- PLN 
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Dopłata do pokoju 1-os. – 860,- PLN 

PORTUGALIA+ Santiago De Compostela
LIZBONA • CABO DA ROCA • SINTRA  
• FATIMA • BATALHA • ALCOBACA • NAZARE  
• TOMAR-COIMBRA • PORTO • OBIDOS  
• SANTIAGO DE COMPOSTELA w Hiszpanii

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Spotkanie na lotnisku w Krakowie z przedstawicielem biura na 2 godz. 

przed wylotem, odprawa bagażowo-biletowa. Przylot do Lizbony. Transfer do hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie, wykwaterowanie, wizyta w Alcobaça, gdzie znajduje się gotycki 
klasztor cystersów, z grobowcami bohaterów romantycznej legendy – króla Pedro Okrutnego 
i jego potajemnie poślubionej małżonki Ines de Castro. Przejazd do Porto. Zobaczymy: 
Wieżę Kleryków – najwyższą wieżę w mieście, Avenida Dos Aliados z ratuszem i pomnikiem 
króla Piotra IV, stację Sao Bento zdobioną obrazami wykonanymi z azulejos, katedrę, słynną 
księgarnię Lelo (z zewnątrz). Czas wolny w najbardziej gwarnym miejscu Porto – Cais da Ri-
beira, wpisanym na listę UNESCO. Kolejnym punktem będzie wizyta w bodedze w Villa Nova 
de Gaia, podczas której poznamy proces produkcji wina porto, czas na degustację. Następ-
nie rejs po rzece Douro, podczas którego będziemy podziwiać konstrukcję sześciu mostów 
łączących brzegi Porto i Vila Nova de Gaia oraz wspaniałą panoramę miasta. Przejazd w kie-
runku Bragi – spacer po mieście,  zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wyjazd w kierunku Hiszpanii do Santiago De Compostela, celu 
wielu pielgrzymek, jednego z 3 najważniejszych miejsc sakralnych dla chrześcijan po Rzymie 
i Jerozolimie. W katedrze tej, według przekonań pielgrzymów, znajduje się ciało św. Jakuba 
Większego Apostoła. Powrót do hotelu w okolicy Bragi, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie imponującego rozmiarami 
klasztoru templariuszy w Tomar. Wyjazd do Coimbry – dawnej stolicy – by zobaczyć 
najstarszy ośrodek uniwersytecki Portugalii położony nad rzeką Mondego: wieża 
zegarowa Torre, Stary Uniwersytet, Biblioteca Joanina, arkadowe budynki Sala Grande 
dos Actos, Largo da Portagem. Przejazd do hotelu w Fatimie, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg, dla chętnych możliwość uczestnictwa w procesji świateł o 21.00.

Śniadanie. W programie: Fatima – zwiedzanie Sanktuarium: Capelinha – 
kaplica stojąca w miejscu objawień Matki Bożej małym pastuszkom: Łucji, Franciszkowi 
i Hiacyncie, Bazylika Matki Boskiej Różańcowej z grobami Franciszka i Hiacynty. Przejazd 
do Batalha, wspaniały przykład późnego gotyku portugalskiego, z grobowcami władców 
portugalskich, wpisany na światową listę UNESCO. Wyjazd nad Atlantyk do Nazare, 
dawnej uroczej wioski rybackiej i starego sanktuarium maryjnego, dziś najbardziej 
znanego kurortu w tej części wybrzeża. Odpoczynek na szerokiej, pięknej malowniczej 
plaży nad oceanem. W czasie wolnym proponujemy skosztować w lokalnych tawernach 
pysznych grillowanych sardynek. Powrót do hotelu w Fatimie, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, transfer na lotnisko w Lizbonie, wylot do 
kraju, zakończenie wycieczki.

1 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

Śniadanie, przejazd do Sintry, dawnej letniej rezydencji portugalskich 
monarchów, położonej w uroczej okolicy, wśród egzotycznych ogrodów i zalesionych 
wzgórz, wpisanej na listę UNESCO. Zwiedzanie Pałacu Narodowego (z zewnątrz), 
oraz słynnej studni Quinta de Regaleira. Spacer po wąskich uliczkach, następnie 
przejazd w kierunku Przylądka Roca (Cabo da Roca) mijając plażę Guincho, słynną 
z odbywających się przy niej zawodów windsurfingowych. Przylądek Roca jest 
najbardziej na zachód wysuniętym punktem kontynentalnej Europy, gdzie można 
nawet uzyskać certyfikat obecności. Powrót do Lizbony, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie stolicy Portugalii – Lizbony: 
dzielnica Belem z pięknym klasztorem Hieronimitów, Pomnik Odkrywców wzniesiony 
w 500. rocznicę śmierci Henryka Żeglarza i Wieża Belém (XVI w.) – najbardziej oryginalna 
budowla Lizbony, przypominająca kształtem karawelę, czas wolny by zjeść słynne 
pasteis de Belem, zabytkowa średniowieczna dzielnica Alfama, położona na wzgórzu 
u stóp Zamku św. Jerzego, ze wzgórza piękna panorama Lizbony; główny deptak 
Lizbony – Rua Augusta, plac Rossio, winda św. Justyny, słynne zabytkowe tramwaje 
i chwila czasu wolnego by skosztować pasteis de bacalhau. Przejazd do Obidos, „miasta 
królowych” zaliczanego do siedmiu cudów Portugalii – otoczone średniowiecznymi 
murami obronnymi urokliwe miasteczko, z krętymi uliczkami i bielonymi kamienicami, 
sklepami z ceramiką oraz pamiątkami. Miejsce, gdzie wydaje się, że czas się zatrzymał. 
Podróżny może tutaj skosztować słynnego likieru Ginginha w czekoladowym kieliszku. 
Przejazd w kierunku Alcobaça, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Dokument tożsamości – aktualny 
dowód osobisty lub paszport. Doba hotelowa od godz. 14.00 do 10.00. Dni wylotu/
przylotu nie należy traktować jako dni wypoczynkowych.

Uwagi

2 950,- PLN    z bagażem podręcznym 5 kg

3 199 ,- PLN   z dodatkowym bagażem rejestrowanym 20 kg

Cena/os.
04.10-11.10.2020

Terminy | 8 dni

Cena obejmuje:
•  przelot liniami Ryanair  

Kraków–Lizbona–Kraków
•  bagaż podręczny 5 kg, w droższej wersji 

bagaż rejestrowany 20 kg
•  opłaty lotniskowe, opłaty bagażowe
•  wynajem lokalnego autokaru w Portugalii  

wg programu wraz z transferami na/z lotniska
•  zakwaterowanie w hotelachiii, pokoje 2-os.  

z łazienkami, 7 noclegów (wg programu)
•  wyżywienie – 7 śniadań, 7 obiadokolacji 

z napojami do obiadokolacji: winem i wodą
•  opiekę pilota-rezydenta
•  program wg oferty (bez kosztów 

związanych z jego realizacją)
•  ubezpieczenie KL 20 000 EUR  

i NNW 15 000 PLN (SIGNAL IDUNA)
•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny 15 PLN/os.
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu (biletów wstępu, 
kosztów przewodników lokalnych, 
degustacji, rejsu po rzece Douro, taksy 
klimatycznej, systemu słuchawkowego 
tour guide – razem około 200 EUR/os.) 

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

Zniżka dla dziecka jako 3.osoby w pokoju na dostawce:
•  Dziecko do 8 lat    zniżka 400,- PLN        •  Dziecko 8-12 lat    zniżka 250,- PLN

WYPOCZ YNEK + ZWIEDZ ANIE2w1www.altamira.net.pl

PORTUGALIA
LIZBONA • CABO DA ROCA • SINTRA • FATIMA  
• BATALHA • ALCOBACA • NAZARE • TOMAR  
• COIMBRA • PORTO • OBIDOS  
• odpoczynek nad oceanem

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Spotkanie na lotnisku w Krakowie z przedstawicielem biura na 2 godz. 

przed wylotem, odprawa bagażowo-biletowa. Przylot do Lizbony. Transfer do hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Coimbry, dawnej stolicy, by 
zobaczyć najstarszy ośrodek uniwersytecki Portugalii położony nad rzeką Mondego: 
wieża zegarowa Torre, arkadowe budynki Sala Grande dos Actos, Largo da Portagem. 
Przejazd do Porto, zobaczymy tam: Wieżę Kleryków (najwyższa wieża w mieście), 
Avenida Dos Aliados z ratuszem i pomnikiem króla Piotra IV, stację Sao Bento zdobioną 
obrazami wykonanymi z azulejos, Katedrę. Czas wolny w najbardziej gwarnym miejscu 
Porto – Cais da Ribeira wpisanym na listę UNESCO. Kolejnym punktem będzie wizyta 
w bodedze w Villa Nova de Gaia, podczas której poznamy proces produkcji wina 
porto, czas na degustację. Następnie rejs po rzece Douro, podczas którego będziemy 
podziwiać konstrukcję sześciu mostów łączących brzegi Porto i Vila Nova de Gaia oraz 
wspaniałą panoramę miasta. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Batalha – wspaniałego przykładu 
późnego gotyku portugalskiego, z grobowcami władców portugalskich, wpisanego na 
światową listę UNESCO. Wyjazd nad Atlantyk do Nazare, dawnej uroczej wioski rybackiej 
i starego sanktuarium maryjnego, dziś najbardziej znanego kurortu w tej części wybrzeża. 
Wizyta w Alcobaça, gdzie znajduje się gotycki klasztor cystersów, z grobowcami 
bohaterów romantycznej legendy – króla Pedro Okrutnego i jego potajemnie poślubionej 
małżonki Ines de Castro. Przejazd do hotelu w Fatimie, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg, dla chętnych możliwość uczestnictwa w procesji świateł o godz. 21.00.

Śniadanie, wykwaterowanie. W programie: Fatima – zwiedzanie Sanktu-
arium: Capelinha – kaplica stojąca w miejscu objawień Matki Bożej małym pastuszkom: 
Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie; Bazylika Matki Boskiej Różańcowej z grobami Franciszka 
i Hiacynty. Przejazd nad ocean na wybrzeże lizbońskie do miejscowości Vieira de Leira, 
uroczego miasteczka idealnego na wakacyjny wypoczynek, zakwaterowanie w hotelu 
(przykładowy hotel: Hotel Cristal Vieira Praia & SPAiii (położony przy oceanie,  
www.hoteiscristal.pt), odpoczynek na plaży, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, odpoczynek nad oceanem/przy basenie, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, transfer na lotnisko w Lizbonie, wylot do 
kraju, zakończenie wycieczki.

1 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

Śniadanie, przejazd do Sintry, dawnej letniej rezydencji portugalskich 
monarchów położonej w uroczej okolicy, wśród egzotycznych ogrodów i zalesionych 
wzgórz, wpisanej na listę UNESCO. Zwiedzanie Pałacu Narodowego (z zewnątrz), spacer 
po wąskich uliczkach, przejazd do Quinta de Regaleira, pałacu milionera, zbudowanego 
w stylu neomanuelińskim, z ciekawym ogrodem ze słynną studnią wtajemniczenia. 
Następnie pojedziemy w kierunku Przylądku Roca (Cabo da Roca) mijając plażę 
Guincho, słynną z odbywających się przy niej zawodów windsurfingowych. Przylądek 
Roca jest najbardziej na zachód wysuniętym punktem kontynentalnej Europy, gdzie 
można nawet uzyskać certyfikat obecności. Powrót do Lizbony, obiadokolacja, nocleg

2 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie stolicy Portugalii – Lizbony: 
dzielnica Belem z pięknym klasztorem Hieronimitów, Pomnik Odkrywców wzniesiony 
w 500. rocznicę śmierci Henryka Żeglarza i Wieża Belém (XVI w.) – najbardziej oryginalna 
budowla Lizbony, przypominająca kształtem karawelę. Czas wolny by móc skosztować 
słynne pastei de Belem. Następnie w programie zabytkowa średniowieczna dzielnica 
Alfama, położona na wzgórzu u stóp Zamku św. Jerzego, ze wzgórza piękna panorama 
Lizbony; główny deptak – Rua Augusta, plac Rossio, winda św. Justyny, słynne zabytkowe 
tramwaje i chwila czasu wolnego by skosztować pastei de bacalhau. Przejazd do 
Obidos „miasta królowych”, zaliczanego do siedmiu cudów Portugalii. Jest to otoczone 
średniowiecznymi murami obronnymi urokliwe miasteczko, z krętymi uliczkami 
i bielonymi kamienicami, sklepami z ceramiką oraz pamiątkami – miejsce, gdzie wydaje 
się, że czas się zatrzymał. Podróżny może tutaj skosztować słynnego likieru Ginginha 
w czekoladowym kieliszku, następnie zwiedzanie imponującego rozmiarami klasztoru 
Templariuszy w Tomar, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień

Kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie. Dokument tożsamości – 
aktualny dowód osobisty lub paszport. 
Doba hotelowa od godz. 14.00 do 10.00. 
Dni wylotu/przylotu nie należy traktować 
jako dni wypoczynkowych.

Uwagi

2 990,- PLN    z bagażem podręcznym 5 kg

3 260 ,- PLN   z dodatkowym bagażem rejestrowanym 20 kg

Cena/os.
13.09-20.09.2020
04.10-11.10.2020

Termin | 8 dni

Cena obejmuje:
•  przelot liniami Ryanair  

Kraków–Lizbona–Kraków
•  bagaż podręczny 5 kg, w droższej wersji 

bagaż rejestrowany 20 kg 
•  opłaty lotniskowe, opłaty bagażowe
•  zakwaterowanie w hotelachiii, pokoje  

2-os. z łazienkami, 7 noclegów (wg programu)
•  wyżywienie – 7 śniadań, 7 obiadokolacji 

z napojami do obiadokolacji: winem i wodą
•  opiekę pilota-rezydenta
•  program wg oferty (bez kosztów 

związanych z jego realizacją)
•  ubezpieczenie KL 20 000 EUR  

i NNW 15 000 PLN (SIGNAL IDUNA)
•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny 15 PLN/os.
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu (kosztu lokalnego 
transportu, biletów wstępu, kosztów 
przewodników lokalnych, degustacji, 
rejsu po rzece Douro, taksy klimatycznej, 
systemu słuchawkowego tour guide – 
razem ok. 200 EUR/os.) 

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

Dopłata do pokoju 1-os. – 950,- PLN 

WYCIECZK A www.altamira.net.pl
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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
•  ubezpieczenia od następstw chorób 

przewlekłych i ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji – możliwość dopłaty do takiego 
ubezpieczenia w biurze

•  serwisu plażowego dla chętnych  
(lokalna drobna opłata w denarach  
– ok. 200 MKD/dzień (ok. 3 EUR/os.)

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  wycieczek fakultatywnych – opis na str. 8

Dokładne informacje  
znajdują się na str. 8.

Uwagi

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

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

z łazienkami, klimatyzacją, TV, balkonem 
– 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, parasole na basenie (ilość 

ograniczona)
•  ubezpieczenie: KL 20 000 EUR, 

NNW 15 000 PLN, (SIGNAL IDUNA) 
•  podatek VAT

1 890,- PLN

1 950,- PLN

1 890,- PLN

2 090,- PLN

2 150,- PLN

2 090,- PLN

2 290,- PLN

2 350,- PLN

2 290,- PLN

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

03.07-14.07.2020
12.07-23.07.2020
21.07-01.08.2020
30.07-10.08.2020
08.08-19.08.2020
17.08-28.08.2020

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.

OCHRYDA

sezon w ofercie! Gwarancja zadowolenia!7.

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 1350,- PLN (przy HB i FB), przy All Inclusive 1499,- PLN

Dopłata do pokoju 1-os. – 400,- PLN Zniżka za dojazd własny – 300,- PLN/os.

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

INFORMACJE OGÓLNE
WYCIECZKI FAKULTATYWNETrasa do Macedonii:  prowadzi przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię. 

Orientacyjny czas przejazdu to około 23 godziny (czas przejazdu 
uwarunkowany jest ruchem granicznym na granicy serbskiej i macedońskiej) 
i jest przejazdem wahadłowym.

Dokumentem uprawniającym do podróży dla każdego uczestnika jest 
dowód osobisty lub paszport ważny minimum 3 m-ce od daty powrotu. 
Przypominamy o sprawdzeniu ważności dokumentu.

Podczas podróży nie będzie możliwości ze względów organizacyjnych 
udostępnienia wczasowiczom bagażu spakowanego do luku bagażowego, 
zatem prosimy o zapakowanie do bagażu podręcznego rzeczy potrzebnych 
podczas podróży np. wygodnej odzieży z długim rękawem, prowiantu, 
poduszki, gazety, książki, czy też niezbędnika kosmetycznego. Warto zabrać 
drobne euro na ewentualne płatne toalety na trasie.

Przyjazd do hotelu nastąpi w godzinach porannych – zakwaterowanie 
zgodnie z dobą hotelową od godz. 14.00 lub wcześniej w przypadku do-
stępności pokoi, (w tym czasie rezydent zabezpieczy bagaże, by Nasi Klienci 
w oczekiwaniu na pokoje mogli swobodnie spędzić czas na spacerach 
lub plażowaniu). Wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godz. 10.00. W tym 
dniu bagaże również zostaną złożone w bezpiecznym miejscu, by czas 
do momentu wyjazdu móc spędzić na spacerach i odpoczynku. Wyjazd 
w stronę kraju – po obowiązkowym 9. godz. odpoczynku kierowców – około 
godz.18.00. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
UWAGA: nie dotyczy to pierwszego turnusu 03.07-14.07, w którym przyjazd 
do hotelu nastąpi w godz. dopołudniowych i ostatniego turnusu 17.08-28.08, 
w którym wyjazd do Polski będzie około godz. 11.00 po wykwaterowaniu).

Taksa klimatyczna – obowiązkowa, płatna na miejscu u rezydenta  
– ok. 1 EUR/os./dzień, dzieci do 12 lat nie płacą taksy.

Orientacyjne ceny: piwo, lampka wina w tawernie ok. 90 MKD (ok. 7 PLN), 
kawa ok. 60 MKD, w sklepie – piwo od 30 MKD, butelka wina od ok. 160 MKD, 
lody – gałka ok. 30 MKD, paczka papierosów ok. 100 MKD. Ceny zbliżone do 
tych w Polsce, czasami nawet niższe.

Waluta: zabieramy ze sobą EURO i na miejscu w Macedonii wymieniamy 
na lokalną walutę czyli denar macedoński (MKD), 100 denarów = ok. 7 PLN, 
1 USD = ok. 45 MKD, 1 EUR = ok. 60 MKD. Wymiany waluty można dokonać 
na miejscu w bankach, recepcjach hotelowych i w prywatnych kantorach.

Czas: taki sam jak w Polsce.

Telefon: zasięg praktycznie wszędzie, ale koszty połączeń w roamingu 
polskich sieci komórkowych są dość wysokie (należy sprawdzić cennik 
u danego touroperatora sieci komórkowej).

Serwis plażowy: w hotelu SILEKS drobna opłata lokalna w denarach (ok. 200 
MKD/dzień, tj. ok. 3 EUR), w hotelu AQUALINA serwis plażowy bezpłatny.

WiFi: w pokojach, w strefie ogólnodostępnej (w lobby najlepszy zasięg).

Wtyczki do kontaktów: takie same jak w Polsce.

Ubezpieczenie i opieka medyczna: wszyscy Klienci ubezpieczeni są  
w SIGNAL IDUNA na koszty leczenia (20 000 EUR) oraz od następstw nieszczę-
śliwych wypadków (15 000 PLN). Turyści chorujący przewlekle powinni 
wykupić dodatkowe ubezpieczenie od następstw chorób przewlekłych 
(możliwość wykupienia takiego ubezpieczenia w biurze – koszt 80 PLN/os.).

Radzimy zabrać: kremy z wysokim filtrem, nakrycie głowy, balsamy kojące 
po opalaniu, buty do kąpieli w wodzie (drobny kamyczek).

Wyżywienie w zależności od wykupionej formuły:
•  HB – (dwa posiłki): 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, rozpoczęcie pobytu 
obiadokolacją, zakończenie śniadaniem.

•  FULL BOARD – 3 posiłki z napojem. Rozpoczęcie pobytu obiadem, 
zakończenie śniadaniem.

•  ALL INCLUSIVE SOFT* (dotyczy tylko hotelu SILEKS) – (3 posiłki + napoje 
alkoholowe lokalne i bezalkoholowe od 11.00-22.00) Rozpoczęcie formuły 
od momentu zakwaterowania (godz. 14.00) do momentu wykwaterowania 
(godz. 10.00).

Obok hoteli SILEKS i AQUALINA funkcjonuje lokalna restauracja, a także 
beach bar na plaży przy hotelu AQUALINA – z szerokim asortymentem napoi, 
potraw, lokalnych macedońskich przekąsek. Na plaży hotelu SILEKS można 
również zakupić napoje itp.

Programy wycieczek mają charakter ramowy i w wyjątkowych przypadkach 
mogą ulec zmianie. Zapisy u naszego rezydenta.

Ochryd – „Miasto Światła”  
Uważany za najpiękniejsze miasto Macedonii i jedno z piękniejszych na całym Półwyspie 
Bałkańskim, określane mianem „słowiańskiej Jerozolimy”, w programie: Cerkiew św. 
Bogurodzicy Perivlepty ,św Pantelejmona, antyczny teatr, pozostałości twierdzy cara 
Samuela z przełomu X-XI w., z której rozpościerają się zachwycające widoki na miasto 
i Jezioro Ochrydzkie. Następnie malowniczo położona – wręcz usytuowana „pocztów-
kowo” na tle jeziora – cerkiew św. Jovana Kaneo, przepłynięcie małymi łódeczkami do 
centrum, z zewnątrz Katedra św Zofii z XI w., najstarsza katedra w Macedonii, pracownia 
ręcznie wyrabianego papieru czerpanego z kopią prasy Jana Gutenberga, spacer po 
głównym porcie, u wejścia którego stoją pomniki św. Cyryla i Metodego, oraz św. Kli-
menta – patrona miasta, końcowy punkt programu to zdjęcia pod najstarszym drzewem 
na Płw. Bałkańskim. Wyjazd spod hotelu ok. 10.00, powrót do hotelu ok. 15.00.
Cena: ok. 20,- EUR/os.
Cena zawiera: transport, lokalnego przewodnika, bilety wstępu, przepłynięcie 
łódeczkami caneo.

Rejs do klasztoru Św. Nauma – Zatoka Kości – Ostrovo  
Przyjemny relaksacyjny rejs statkiem do Klasztoru św. Archaniołów, wśród pięknych 
widoków na riwierę i góry, dostarczy niesamowitych przeżyć. Podczas podróży 
statkiem – wizyta w Zatoce Kości z muzeum archeologicznym na wodzie. Następnie 
dalsza podróż do głównego punktu programu, niewielkiej cerkwi św. Archaniołów. 
To właśnie w niej znajduje się grób św. Nauma, wg legendy przykładając ucho można 
usłyszeć bicie serca świętego. Z dziedzińca roztacza się cudowny widok na jezioro 
i leżące już po albańskiej stronie góry. Następnie poczęstunek w pięknej scenerii wioski 
Ostrovo, podczas degustacji lokalnych produktów – sera, wina i rakiji – dowiemy się 
o procesie produkcji słynnych ochrydzkich pereł. Przepłynięcie małymi łódeczkami do 
źródeł Czarnego Drinu, czas na zakup pamiątek i biżuterii z ochrydzkiej masy perłowej.
Wypłynięcie spod hotelu ok. 10.00, powrót również statkiem ok. 18.00.
Cena: ok. 39,- EUR/os.
Cena zawiera: rejs statkiem, opiekę lokalnego przewodnika, bilety wstępu, degustację.

Albania (Tirana i Kruje)    
Wycieczka do Tirany – stolicy i jednocześnie największego miasta w Albanii.  
W programie: Plac Skanderbega – największego bohatera narodowego Albanii, 
XVIII-wieczny meczet Ethnem Beya, który jest jednym z najcenniejszych zabytków 
miasta, wpisany na listę religijnych zabytków kultury Albanii. Ponadto zobaczymy: 
Piramidę (kiedyś mauzoleum Hodży), Pałac Prezydencki i Kongresowy, Muzeum 
Historii Narodowej. Przejazd do Kruje, miasta , malowniczo położonego na wzgórzu, 
w którym urodził się bohater narodowy Albańczyków – Skanderbeg. W miasteczku 
zobaczymy muzeum etnograficzne mieszczące się w zabytkowym domostwie zamożnej 
rodziny, znajdującym się w obrębie twierdzy, Zamek Skanderbega, tradycyjny bazar. 
Lunch we własnym zakresie. Wyjazd z hotelu o godz. 07.00, powrót ok. 21.00.
Cena: ok. 45,- EUR/os.
Cena zawiera: transport, opiekę lokalnego przewodnika, bilety wstępu.

Wycieczka do Grecji – do klasztorów Meteora 
Zawieszone w „chmurach” klasztory stały się wizytówkę Grecji i są jedną z największych 
atrakcji turystycznych tego kraju. Wyjazd we wczesnych godzinach porannych, powrót 
w późnych godzinach wieczornych 
Cena ok. 65,- EUR/os.
 
Wieczór Macedoński 
Spotkanie z folklorem, tańcem, muzyką w lokalnej ochrydzkiej restauracji – z degustacją 
pysznej macedońskiej kuchni, winem i rakiją. Świetna zabawa gwarantowana.  
Wyjazd spod hotelu w godzinach wieczornych ok. 20.00, powrót ok. 23.00.
Cena: ok. 20,- EUR/os.  
Cena zawiera: transport, kolację w restauracji z winem, rakiją, muzyką i folklorem.

Republika Vevczani 
Odwiedź jedną z najpiękniejszych wiosek w Macedonii, której atrakcją przyrodniczą są 
źródła w parku zdrojowym na końcu wsi Vevcani. Program: potrzebujemy ok. 45 min, 
aby dostać się do wioski Vevcani u podnóża pasma górskiego Jablanica. To jedyne 
takie miejsce w całej Macedonii, które jest pojedynczą wioską-gminą i nieoficjalnie 
ogłosiło swoją Republike Vevcani. Na zakończenie wycieczki odwiedzimy słynne źródła 
w Vevcani. Obiad w lokalnej restauracji. Po posiłku droga powrotna do Ochrydy.
Cena: ok. 35,- EUR/os.
Cena zawiera: transport, lokalnego przewodnika, obiad w lokalnej restauracji.

Rejs statkiem wieczorową porą
Zrelaksuj się i odpręż podczas dwugodzinnego rejsu, wznieś toast razem z przyjaciółmi 
i podziwiaj światła Ochrydy, które ożywają w spokojną noc. Program: zaczniemy rejs 
z przystani najbliżej położonej do Waszego hotelu i popłyniemy w kierunku starej części 
Ochrydy. Będziemy cieszyć się dwugodzinnym rejsem łodzią z lokalnymi napojami 
i małą przekąską wliczoną w cenę. Zakończymy rejs na przystani blisko hotelu.
Cena: ok. 25,- EUR/os.  
Cena zawiera: 2 godziny rejsu, przekąskę i lokalne napoje (rakija, wino, piwo, napoje 
bezalkoholowe, woda).

W C Z A S Y www.altamira.net.pl
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Cena obejmuje:

Cena nie obejmuje:
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny 10 PLN/os.
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu (bilety wstępu, 
słuchawki tour guide, przewodników, 
opłaty klimatycznej – razem ok. 150 EUR/os.)

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

•  napoi do obiadokolacji

W C Z A S Y

MACEDONIA
OCHRYDA – 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 – opis na str. 8
•  ubezpieczenia od następstw chorób 

przewlekłych i ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji – możliwość dopłaty do takiego 
ubezpieczenia w biurze

Cena 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 lub innym napojem)

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

NNW 15 000 PLN (SIGNAL IDUNA) 
•  podatek VAT

1 950,- PLN

1 890,- PLN

2 150,- PLN

2 090,- PLN

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

03.07-14.07.2020
12.07-23.07.2020 
21.07-01.08.2020
30.07-10.08.2020
08.08-19.08.2020
17.08-28.08.2020

Terminy
12 dni/9 noclegów

Elegancki, kompletnie odnowiony hotel z doskonałą obsługą oraz własną plażą, 
i nowoczesnym kompleksem boisk, nowo otwartym basenem (w 2019 r.) z wodnymi 
atrakcjami dla dzieci. 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 ok. 3 EUR). Jeszcze tańsze są lokalne busy 
(ok. 0,30 EUR).W pobliżu hotelu: restauracja z lokalną kuchnią macedońską, 2 sklepy 
spożywcze. W ofercie naszego biura już 7. 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. Pokój z balkonem w budynku AQUALINA BEACH – na zapytanie.
Wyżywienie: HB: śniadania i obiadokolacje w (formie bogatego bufetu + napój w cenie 
– lampka wina, soku, lub wody) lub FB: (3 posiłki w formie bufetu + napój do wyboru. 
Do dyspozycji gości: basen z leżakami, 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!6.

Zniżki dla dzieci jako 3. lub 4. osoby w pokoju (przy 2 osobach pełnopłatnych): 
•  dziecko do 4 lat na łóżku małżeńskim rodziców – cena 690,- PLN
•  dziecko do 4 lat na dostawce – cena 990,- PLN 
•  I oraz II dziecko 4-12 lat na dostawce –1399,- PLN (HB), 1499,- PLN (FB)

Dopłata do pokoju 1-os. – 400,- PLN Zniżka za dojazd własny – 300,- PLN/os.

Pyszne jedzenie

Nowo otwarty basen!

Bezpłatny serwis plażowy

www.altamira.net.pl

BUŁGARIA i RUMUNIA
ARAD • TIMISOARA • WODOSPAD BIGAR  
• BUKARESZT • ZŁOTE PIASKI • WARNA • BAŁCZIK 
• KONSTANCA • DELTA DUNAJU • BŁOTNE 
WULKANY • KARPATY • CURTEA DE ARGES

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy (Katowice ok. godz. 18.00). 

Przejazd przez Słowację, Węgry do Timsoara w Rumunii.

Śniadanie, wykwaterowanie, wizyta w jednym z najbardziej imponujących 
skansenów na świecie. Przed zakończeniem wycieczki spotkamy się z autentyczną 
rumuńską wioską, bogatą w artefakty z XVII-XX w. Wyjazd do Bułgarii.  
Przyjazd do Złotych Piasków, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadania i obiadokolacje. Podczas wypoczynku w słynnych Złotych 
Piaskach, plażowanie, kąpiele morskie i atrakcje wieczorne kurortu. W trakcie pobytu 
zaplanowano 2 wycieczki: 1. Warna z tzw. Kamiennym Lasem – miasto założone przez 
Greków jako Odessos było potem częścią Imperium Rzymskiego, a następnie Bizan-
cjum. Zobaczymy tu Mauzoleum Władysława Warneńczyka, piękną Katedrę, gmach 
teatru oraz muzeum, atakże nieopodal miasta „Kamienny Las”, unikatowe zgrupowanie 
gładkich i foremnych kamiennych kolumn z charakterystycznymi poprzecznymi pęk-
nięciami. 2. Bałczik i Kaliakra – Bałczik to zbudowane w formie amfiteatru nad zatoką, 
malownicze miasteczko zwane Białym Miastem ze względu na wapienne białe skały, na 
których powstało. Główna atrakcją turystyczną jest tu oprócz naturalnej piaszczystej 
plaży, pałacyk Królowej Marii nazwany „Cichym Gniazdem” z okalającym go Ogrodem 
Botanicznym, drugim pod względem zbiorów w Europie. Kaliakra zaś to dwukilometro-
wy cypel, który tworzą monumentalne, niemal pionowe skały, sięgające 70 m. Na styku 
trzech żywiołów: morza, powietrza i ziemi powstało niepowtarzalne w swym pięknie 
miejsce, obfitujące w jaskinie, podwodne skały i skalne nisze.

Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Konstancy, zwiedzanie pięknie 
położonego nad Morzem Czarnym miasta i największego portu Rumunii. Zobaczymy 
m. in. słynne kasyno, oraz rynek i starówkę. Po zwiedzaniu kontynuacja przejazdu 
w kierunku Delty Dunaju na lokalną kolację rybacką. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

Śniadanie, urokliwy rejs po Delcie Dunaju lokalnymi łódkami motorowymi. 
Dunaj ma drugą co do wielkości deltę w Europie będąc potężnym skupiskiem trzci-
nowisk, leniwych zakoli i rzecznych zakamarków. Obfituje w liczne piaszczyste wyspy, 
lasy łęgowe i rozlewiska zajmujące w sumie obszar o powierzchni 3,5 tysiąca km2. Jest 
miejscem lęgowym dla ponad 3500 gatunków zwierząt i prawie 1000 gatunków roślin. 
Jej trzonem są trzy odnogi: Sulina, Kilia i Święty Jerzy, które w sumie przelewają ponad 
6000 m3 wody na sekundę. Po rejsie dalsza podróż do tzw. Błotnych Wulkanów – to teren 
przypominający księżycowy krajobraz pełen stożków wulkanicznych i wielkich kałuż 
z bulgoczącym błotem. Po przyrodniczych perełkach rumuńskiego krajobrazu przejazd 
do hotelu, kolacja, nocleg. 

Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w kierunku tzw. Drogi Transfogaraskiej, 
która przecina z północy na południe Góry Fugarskie, najwyższe pasmo górskie 
rumuńskich Karpat, między ich dwoma najwyższymi szczytami – Moldoveanu i Negoiu. 
Przy trasie znajdują się liczne atrakcje, m.in. zapora na rzece Ardżesz o wysokości 
160 m, tworząca jezioro Vidraru oraz Zamek Poienari należący do Włada Palownika 
(pierwowzoru Drakuli). Droga łączy miasta Siedmiogrodu i Wołoszczyzny. Nocleg 
i obiadokolacja w jednym z hoteli na wzgórzach Transfagarasan.

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd Transfagarasan na Wołoszczyznę 
(jeśli droga będzie otwarta), zwiedzanie Curtea de Arges, właśnie tu znajdowała się 
siedziba pierwszych rumuńskich władców, dziś w przepięknej katedrze prawosławnej 
znajduje się nekropolia Królów Rumunii i tzw. Rumuński Panteon. Około południa 
przejazd w kierunku granicy rumuńsko-węgierskiej. Po drodze zwiedzanie największego 
zamku Rumunii: Huniady. Nocny przejazd przez Węgry do kraju.

Przyjazd do Polski w godzinach porannych.

1 dzień

4 dzień

5-6 dzień

7 dzień

8 dzień

9 dzień

10 dzień

11 dzień

W godz. porannych przejazd do Timisoary zwiedzanie miasta (rynek 
i starówka) nazywanego „Małym Wiedniem”. Wokół rynku urokliwe kamienice, barokowa 
Katedra Rzymskokatolicka, Katedra Serbska, a także pałac z XVIII w. (mieści się tu 
także muzeum). W samym sercu rynku wznosi się pomnik Trójcy Świętej (upamiętnia 
epidemię dżumy jaka nawiedziła miasto w przeszłości). Warto też zwrócić uwagę 
na budynek Starego Ratusza z XVIII w. Dalej przejazd w okolice Wodospadu Bigar, 
położonego w rejonie Caras Sewerin w Rumunii; został uznany przez prestiżowy portal 
„The World Geography” za jedną z najrzadszych formacji naturalnych na świecie. Jego 
charakterystyczną cechą jest to, że woda nie spływa tu gwałtownie z uskoku, jak w 
przypadku innych wodospadów, a łagodnie, po skale porośniętej mchem. Wiosną mech 
ma intensywnie szmaragdowy kolor, a jesienią mieni się złotymi refleksami. Podczas 
przejazdu krótki postój w Herculane, czynnym do dziś antycznym, rzymskim kąpielisku 
leczniczym. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie, rejs po Dunaju – ciekawe Wąwozy Dunaju 
i miejsce, gdzie rzeka stanowi granicę Rumunii, Serbii i Bułgarii. Następnie przejazd do 
stolicy Rumunii – Bukaresztu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, wieczorne zwiedzanie 
miasta, nocleg w hotelu.

3 dzień

Wymagany dokument 
tożsamości – dowód osobisty ważny min. 
3 miesiące od daty powrotu. Kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie, pilot nie 
oprowadza po wnętrzach obiektów. 

Uwagi

01.09-11.09.2020 2 450,- PLN
Cena/os.Termin | 11 dni

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

•  zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach 
o standardzie min.iii na terenie Rumunii 
i Bułgarii

•  wyżywienie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji, 
w tym rybna kolacja regionalna 

serwowana w gospodarstwie rybackim 
w Delcie Dunaju. 

•  opiekę pilota
•  ubezpieczenie KL 20 000 EUR,  

NNW 15 000 PLN (SIGNAL IDUNA)
•  podatek VATDokładne informacje  

znajdują się na str. 8.

Uwagi

WYCIECZK Awww.altamira.net.pl
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Dokument tożsamości: dowód lub paszport ważny min. 6 miesięcy. 
Zgodnie z zaleceniami MSZ oprócz dowodu warto zabrać paszport, ponieważ wiele 
lokalnych urzędów/punktów honoruje tylko paszport jako dokument tożsamości.
Dni wylotu/przylotu nie należy traktować jako dni wypoczynkowych.

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

obiektów. Wymagany dokument paszport (ważny min 6 m-cy od daty powrotu). 
Możliwość transferu z Katowic na lotnisko w Warszawie (koszt 150 ,- PLN/os. w 2 strony)

Uwagi

www.altamira.net.pl

GRUZJA ARMENIA
TBILISI • GORI • UPLISCYCHE • ANANURI  
• GUDAURI • KAZBEGI • BODBE • SIGNAGI  
• GREMI • TELAWI • MCCHETA • BATUMI  
• KUTAISi i odpoczynek w Batumi

ERYWAŃ • ARARAT BRANDY FACTORY  
• MATENADARAN • MONASTYR CHOR VIRAP 
i NORAWANK • JEZIORO SEWAN • GORIS  
• TATEV – najdłuższa kolejka linowa na świecie  
• DILIDŻAN • ECZMIADZYN i wiele innych...

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

Spotkanie na lotnisku w Katowicach z przedstawicielem biura na 2 godz. 
przed wylotem, odprawa bagażowo-biletowa. Przylot do Kutaisi, spotkanie z lokalnym 
przewodnikiem polskojęzycznym. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

Spotkanie na lotnisku w Warszawie z pilotem wycieczki na 2 godz. przed 
wylotem, odprawa biletowo-bagażowa (linie lotnicze LOT), o godz. 22.20 wylot do 
z Warszawy do Erywania w Armenii.

Piękna podróżnicza trasa po Armenii, kraju, którego początki sięgają czasów biblijnych. 
Symbole Hajastanu, jak mówią o swojej ojczyźnie Ormianie, to święta góra Ararat, 
która dziś znajduje się na terenie Turcji, ale jest doskonale widoczna z każdego miejsca 
w Armenii. Gościnność mieszkańców, bogactwo tradycji i obrzędów, wspaniała przyroda 
i światowej klasy zabytki sprawiają, że Armenia jest coraz chętniej odwiedzana przez 
turystów z całego świata. W programie są ciekawe, pełne zabytków miasta i twierdze 
z czasów urartyjskich, tajemnicze monastyry, przepięknie harmonizujące z krajobrazem, 
intrygujące chaczkary, pogańska świątynia, a także wiele lokalnych smaczków i klimatów.

Kutaisi – Tbilisi. Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Gori, zwiedzanie  
muzeum Stalina. Muzeum składa się z trzech jednostek: muzeum, budynek i osobisty 
wagon kolejowy Stalina. Ponadto zwiedzanie starożytnego skalnego miasta Upliscyche 
(I tysiąc lat p.n.e.), gdzie znajduje się ponad 700 jaskiń i budynków, w tym winnice, 
piekarnie, antyczny teatr, sala spotkań królowej Tamary, zachowany do dzisiaj. 
Następnie przejazd do Tbilisi, zwiedzanie miasta, zakwaterowanie w hotelu, krótki 
odpoczynek, kolacja powitalna, nocleg.

Erywań – Ararat Brandy Factory – Matenadaran – Kaskady – Gum. 
Nad ranem o 03.55 przylot do Erywania, stolicy i największego miasta Armenii, 
założonego w 782 r. p.n.e., czyli starszego od Rzymu o 29 lat. Transfer do hotelu, 
zakwaterowanie (liczone jako pierwszy nocleg). Późniejsze śniadanie, odpoczynek 
po nocnym locie. Zwiedzanie rozpoczniemy ok. godz. 11.30. Wizyta w Matenadaran, 
muzeum starożytnych rękopisów, gdzie znajduje się około 18 000 rękopisów oraz 
przechowywane są historyczne dokumenty, w tym pierwsza kopia Biblii w języku 
ormiańskim oraz przepięknie ilustrowane psalmy. Później Kaskady (Centrum Sztuki 
Cafesjana), wiodące na wzgórze schody, ozdobione wieloma nowoczesnymi rzeźbami 
oraz zwiedzanie. Wizyta w Ararat Brandy Factory połączona z degustacją. Powrót do 
Erywania, targowisko Gum, gdzie sprzedawane są świeże i suszone owoce, przyprawy, 
alkohol itp. Obiadokolacja w lokalnej restauracji. Wieczorny spacer po Placu Republiki 
i pokaz tańczących fontann. Powrót do hotelu, nocleg.

Ananuri – Kazbegi. Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w stronę 
Stepantsmindy (Kazbegi). Po drodze zwiedzanie malowniczej twierdzy Ananuri (XVI w.) 
znajdującej się nad rzeką Aragyi. Ponadto w programie oszałamiająca podróż wzdłuż 
rzeki Tergi przez przełęcz Krzyżową (2400 m), która doprowadzi nas do Stepantsmindy 
(Kazbegi). Zwiedzanie Kazbegi: cerkiew świętej Trójcy Gergeti (2170 m. n.p.m.).  
Przy przejrzystym niebie będziemy mieć okazję zobaczyć fascynujący widok na jeden 
z najwyższych szczytów Gruzji, górę Kazbek (5147 m). Powrót do hotelu w Tbilisi,  
kolacja oraz nocleg. Monastyr Chor Virap – Monastyr Norawank – Goris. Śniadanie, wykwa-

terowanie, przejazd i zwiedzanie Monastyru Chor Virap, jednej z największych atrakcji 
turystycznych Armenii. Przez 13 lat był tu więziony św. Grzegorz Oświeciciel. Z klasztoru 
roztacza się niezapomniany widok na ośnieżone stoki biblijnej góry Ararat (5165 m 
n.p.m.). Przejazd do regionu Vayots Dzor słynącego z wyrobu wina i pięknych krajobrazów. 
Miejscowość Areni znana jest w całym kraju z doskonałego wina. Turystów czeka degustacja 
tego wykwintnego trunku, a także możliwość zakupu po okazyjnej cenie. Zwiedzanie 
Monastyru Norawank z XIII w. zbudowanego na skalnej półce w głębokim kanionie rzeki. 
Nazwa Norawank oznacza ,,Nowy Klasztor”. Duże wrażenie robi Kościół Matki Bożej, składa 
się z dwóch części – dolnej i górnej, do której prowadzą bardzo wąskie schody przylegają-
ce do zewnętrznej strony. Dookoła kościoła znajduje się wiele przepięknych chaczkarów – 
kamiennych, ormiańskich krzyży. Przejazd w kierunku Goris, to jedno z dwóch najbardziej 
na wschód wysuniętych miast Armenii, którego nazwa według jednej z wersji tłumaczona 
jest jako „Skaliste miejsce”. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg w Goris.

Bodbe – Signagi. Śniadanie, odwiedziny we wsi Bodbe, klasztornego 
kompleksu Św. Jerzego i grobu Św. Nino, która przyniosła chrześcijaństwo do Gruzji. 
Przejazd do „miasta wiecznej miłości” Signagi, które znajduje się na górze grzbietu 
górskiego z widokiem na dolinę Alazani. Wizyta w Domu Wina w Manavi, w regionie 
Kachetia. W tym uroczym domu doświadczeni specjaliści i gościnni gospodarze 
zapoznają Państwa z dawnymi tradycjami winiarstwa regionu Kachetii i sztuki kulinarnej. 
Powrót do Tbilisi. Spacer po Starym Mieście, gdzie znajdują się liczne historyczne 
i kulturowe zabytki. Będziemy mięli okazję zobaczyć Wieżę Zegarową zbudowaną przez 
reżysera Teatru Fantoccini Rezo Gabriadze. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. 

Tatev – Dilidżan – Selim Caravansarai. Śniadanie. Wykwaterowanie. Prze-
jazd i zwiedzanie największego w Armenii monastyru, klasztoru Tatev, który otacza prze-
piękny kanion Vorotan. W XIV w. założono uniwersytet, Tatew stał się jednym z wiodących 
centrów ormiańskiej kultury i nauki. Niezapomnianą atrakcją jest przejazd kolejką linową, 
której trasa ma ponad 5,7 km i jest najdłuższa na świecie! W najwyższym punkcie wagoni-
ki znajdują się na wysokości 320 m nad ziemią, skąd roztacza się piękny widok na okolicę. 
Przejazd w kierunku przełęczy Selim, przerwa na zdjęcia przy „domie pielgrzyma” – Selim 
Caravanserai z 1332 r. Przejazd w stronę Dilidżan, zwiedzanie miejscowości uzdrowisko-
wej, która rozciąga się w jednym z najprzyjemniejszych zakątków kraju. Krótki spacer po 
ulicy Sharabeyan pozwoli nam zobaczyć wyjątkową architekturę Dilidżana – kamienne 
budynki z drewnianymi balkonami. Zakwaterowanie w hotelu i obiadokolacja w Dilidżan.

Mccheta – Batumi. Śniadanie, wycieczka do starożytnej stolicy Gruzji 
– Mcchety, miasta-muzeum, wpisanego na listę UNESCO. Zwiedzanie Katedry 
Sweticchoweli (1010-1029 r.), w której zachowana jest jedna z głównych chrześcijańskich 
sanktuariów Hiton Pana, a również miejsce pochówku wielu gruzińskich królów. 
Zwiedzanie starożytnej świątyni-klasztoru Dżwari (VI w.). Przejazd do Batumi, 
zakwaterowanie w hotelu. Wieczorne zwiedzanie Batumi, fontanny taneczne (laser show). 
Powrót do hotelu, kolacja oraz nocleg. 

Dilidżan – Sevan – Plażowanie nad Jeziorem Sevan – Monastyr 
Sevanavank – Erywań. Śniadanie, wykwaterowanie. Pobyt nad niezwykle malowniczym 
Jeziorem Sewan, położonym na wysokości ok. 1916 m n.p.m., jest jednym z największych 
jezior Kaukazu. Następnie zwiedzanie klasztoru Sevanavank z VIII-IX w. zwanym 
„Czarnym Klasztorem”. Był wg. przekazów miejscem banicji grzesznych duchownych, do 
którego kobiety nie miały wstępu. Tutaj zobaczymy jeden z unikalnych chaczkarów w 
Armenii, tzw. amenaprkicz. Półwysep, na którym znajduje się klasztor jest równocześnie 
najlepszym punktem widokowym na jezioro Sevan – stąd rozpościera się niesamowity 
widok na jezioro. Przy sprzyjającej pogodzie dla chętnych krótka wycieczka łodziami 
po jeziorze (dodatkowo płatna ), plażowanie, kąpiel w jeziorze. Powrót do Erywania. 
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja w lokalnej restauracji, nocleg.

Batumi. Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Batumi – „Gruziński Singapur”, 
najbardziej znane czarnomorskie uzdrowisko Gruzji: Batumska Pjacca, z ruchomą 
Rzeźbą Miłości, Plac Agronautów z posągiem Medei. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.

Erywań – Eczmiadzyn. Śniadanie. Przejazd do Eczmiadzynu, centrum 
religijnego, nazywanego Watykanem Ormian. Według historii św.Grzegorz Oświeciciel 
(z rąk Grzegorza Armenia przyjęła chrześcijaństwo) miał widzenie we śnie: Chrystus 
zstąpił z niebios i uderzając złotym młotem o kamień ukazał miejsce budowy pierwszego 
ormiańskiego kościoła. Pierwszą bazylikę wzniósł w latach 301-303 św. Grzegorz 
Oświeciciel, zaraz po tym jak nawrócił na chrześcijaństwo króla Tiridatesa III i jego 
poddanych. Kolejnym punktem programu będzie zwiedzanie: kościóła św.Hripsime, 
jednego z najpiękniejszych zabytków sakralnych Armenii; ruiny katedry Zwartnoc z 
VII w. Kompleks katedralny w Eczmiadzynie i ruiny katedry w Zwartnoc zostały wpisane 
na listę UNESCO. Powrót do Erywania. Nocleg, obiadokolacja w lokalnej restauracji.

Batumi. Dzień wolny – wypoczynek, kolacja, nocleg w hotelu.

Garni – Skalna Symfonia – Pokaz Lavash – Monastyr Geghard.
Po śniadaniu przejazd w okolice Garni, niewielkiej wsi położonej w prowincji 
Kotajk. zwiedzanie Monastyru Geghard, któremu nadano nazwę na cześć świętej 
włóczni, która ugodziła Chrystusa na krzyżu. Klasztor, wpisany na listę UNESCO, jest 
spektakularnie położony w wielkiej dolinie i częściowo wykuty w skale. Jest to miejsce 
święte dla Ormian i cel licznych pielgrzymek ze względu na to, że przechowywana 
tutaj była Włócznia Przeznaczenia (obecnie znajduje się w Eczmiadzińskim muzeum). 
Kolejnym punktem programu będzie przejazd i zwiedzanie Hellenistycznej Świątyni 
Słońca z III w.p.n.e., jedynej pogańskiej świątyni na terenie współczesnej Armenii. Po 
wprowadzeniu chrześcijaństwa w 301 r. świątynia używana była jako letnia rezydencja 
władców. Z kompleksu budowli obejmujących twierdzę, pałac i świątynię do dziś 
zachowała się jedynie ta ostatnia. Przejazd ciężarówkami w głąb wąwozu gdzie 

Batumi – Kutaisi. Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Kutaisi, 
zwiedzanie starożytnego miasta, 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 Prometeusza lub Sataplia. Kolacja, przejazd 
na lotnisko ok. godz. 20.00. Wylot do Katowic ok. godz. 22.00, przelot do Polski, 
zakończenie wycieczki.

Erywań – Tsitsernakabrd – Wernisaż. Po śniadaniu wykwaterowanie, w tym 
dniu przewidujemy bardzo lekki program i czas na zakupy przed wylotem do Polski. Prze-
jazd ulicami Erywania, zobaczymy m.in.: Plac Republiki, gmach opery i baletu, aleję Bagh-
ramyan, gdzie znyjdują się: budynek Parlamentu, Akademia Nauk, rezydencja prezydenta, 
Państwowy Uniwersytet. Przejazd na Wzgórze Tsitsernakaberd („Jaskółcze wzgórze”), 
miejsce upamiętniające ludobójstwo Ormian ze strony Turków w 1915 r. Z rąk Turków w 
latach 1915-1917 zginęło 1,5 mln Ormian. Zwiedzimy memoriał poświęcony tym wydarze-
niom oraz muzeum. Spacer aleją choinek, gdzie m.in. Jan Paweł II i były prezydent Aleksander 
Kwaśniewski posadzili drzewka na cześć pamięci ofiar. Następnie przejazd i zwiedzanie 
miejscowego targowiska, które potocznie nazywa się „pchli targ”, a dla mieszkańców 
Wernisaż (czas wolny do kolacji). To właśnie tu można kupić m.in. pamiątki, lokalne rzemiosło, 
obrazy, instrumenty muzyczne, dywany, monety, itd. Pożegnalna obiadokolacja w lokalnej 
restauracji i koncert folkowy. Transfer na lotnisko w Erywaniu, wylot do Warszawy.

przepływa rzeka Azat (dla chętnych za dodatkową opłatą). W przepięknej scenerii 
ukrywa się Skalna Symfonia, następnie spacer do wąwozu, wzdłuż którego wznoszą się 
doskonale zachowane klify z bazaltowych kolumn, nazywane często „symfonią kamieni”. 
Miejscową atrakcją jest przejazd w głąb wąwozu, skąd mamy przepiękne widoki na 
wspaniałe zjawisko przyrody. Kolejnym punktem programu będzie pokaz i udział 
w przygotowaniu wypieku tradycyjnego chleba ormiańskiego lavash połączonego 
z degustacją. Chleb lavash znajduje się na liście UNESCO. Doskonałym zakończeniem 
dnia będzie kolacja w miejscowości Garni u gospodarza. Następnie przejazd do 
Erywania. Powrót do hotelu, nocleg.

Przylot do Warszawy o godz. 06.30 rano, zakończenie wycieczki.

1 dzień
1 dzień

2 dzień
2 dzień

3 dzień

3 dzień

4 dzień

4 dzień

5 dzień

5 dzień

6 dzień

6 dzień

7 dzień

7 dzień

8 dzień

8 dzień

9 dzień

Cena obejmuje:

Cena obejmuje:

•  bilet lotniczy do Kutaisi z bagażem 
podręcznym 10 kg, opłaty lotniskowe 
(bagaż rejestrowany 20 kg w droższej 
wersji) 

•  zakwaterowanie w hotelachiii zgodnie 
z programem, ze śniadaniami: 1 nocleg 
w Kutaisi, 3 noclegi w Tbilisi, 3 noclegi 
w Batumi, standardowe pokoje 2-os.

•  7 śniadań, 7 kolacji w tym uroczystą 
powitalną 

•  ubezpieczenie KL 40 000 EUR, 
NNW 20 000 PLN (SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

•  przelot samolotem linii lotniczych LOT 
Warszawa-Erywań-Warszawa

•  23 kg bagaż rejestrowany, 8 kg bagaż 
podręczny (w tańszej wersji – bez bagażu 
rejestrowanego) 

•  transfer lotnisko-hotel- lotnisko
•  zakwaterowanie: 7 noclegów wg 

programu, hoteleiii, pokoje 2-os. 
z łazienkami

•  wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji 
w tym uroczysta kolacja z folklorem, 
muzyką, winem

•  opiekę profesjonalnego pilota
•  realizację programu, koszt transportu
•  ubezpieczenie: KL 40 000 EUR, 

NNW 20 000 PLN (SIGNAL IDUNA)
•  podatek VAT

Cena nie obejmuje: Cena nie obejmuje:

•  składki na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny 15 PLN/os.

•  obowiązkowego kosztu związanego 
z realizacją programu: lokalnego 
przewodnika, biletów wstępów, taksy 
klimatycznej, jeepów na Gergeti, 
degustacje wina i chachy – 150 USD/os.  
płatne na miejscu u lokalnego 
przewodnika, nie podlega rozliczeniu

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

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie

•  składki na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny 15 PLN/os.

•  obowiązkowych kosztów programowych: 
lokalnego przewodnika, biletów wstępu, 
degustacji – razem ok. 80 USD/os. płatne 
na miejscu u pilota

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

•  napiwków dla kierowcy i przewodników
Opcjonalnie dodatkowo płatne: 
•  zjazd do wąwozu w Garni, gdzie znajduje 

się Skalna symfonia – 5 USD/os.
•  grupowy przepływ łódką nad jeziorem 

Sewan – 5 USD/os.

Niesamowita gościnność

Najlepsze wino i kuchnia

Słynne supry i długie toasty

Oszałamiające widoki gór Kaukazu , zabytków i miast!

2 990,- PLN    z bagażem podręcznym 10 kg

3 390 ,- PLN   z dodatkowym bagażem rejestrowanym 20 kg

Cena/os.
10.07-17.07.2020

Termin | 8 dni
3 850,- PLN  bez bagażu rejestrowanego 23 kg

Cena z bagażem rejestrowanym + 250,- PLN

Cena/os.
13.06-21.06.2020

Termin | 9 dni

Zniżki dla dzieci przy 2 os. w pokoju:
dziecko do 12 lat    zniżka 300,- PLN 

Dopłata do pokoju 1-os. – 145,- USD 

Dopłata do pokoju 1-os.   200,- USD Bagaż rejestrowany może być  
zakupiony jeden na 2 osoby

Niesamowita gościnność

Zabytkowe monastyry i niezapomniane wrażenia!

Oszałamiający widok na Ararat
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IZRAEL
JEROZOLIMA • BETLEJEM • TEL AVIV  
• JERYCHO • MORZE MARTWE • GALILEA  
• JAFFA • TABOR • KANA GALILEJSKA  
• KAFARNAUM • TYBERIADA • AIN KAREM

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

Cena obejmuje:
•  bilet lotniczy linii RYANAIR na trasie 

Kraków–Tel Aviv–Kraków z bagażem 
podręcznym 5 kg (w droższej wersji 
z dodatkowym bagażem rejestrowanym 
20 kg)

•  transport komfortowym autobusem 
na terenie Izraela 

•  7 noclegów – hoteleiii w pok. 2-, 3- os. 
(jedynki za dopłatą – 150 USD)

•  śniadania, obiadokolacje
•  ubezpieczenie KL 40 000 EUR,  

NNW 20 000 PLN (SIGNAL IDUNA)
•  realizację programu (bez kosztów 

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

Spotkanie na lotnisku w Krakowie z przedstawicielem biura na 2 godz. 
przed wylotem, odprawa paszportowo bagażowa,  wylot do Tel Avivu, spotkanie 
z pilotem, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie. Spacer do Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Odwie-
dzimy Grotę 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. Odwiedzimy 3 miejsca: Bazylikę Zaśnięcia N.M.P., 
Wieczernik i Grób Króla Dawida. Powrót do hotelu na obiadokolację 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. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiado-
kolacja, 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 Bazyliki 
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 do starego 
portu w Jafie, który dziś jest historyczną dzielnicą miasta. Tel Aviv to szerokie piasz-
czyste plaże, cuda modernistycznej architektury, a także jeden z najstarszych portów 
świata w Jafie. Stanowi obowiązkowy punkt programu podczas wyjazdu do Izraela . 
Przejazd na lotnisko w Tel Avivie, wylot do Polski, 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.
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu: kosztu lokalnego 
przewodnika, biletów wstępu, rejs po 
Jeziorze Galilejskim, ryby św. Piotra, 
zwyczajowych napiwków dla obsługi na 
miejscu, biletów – łącznie 250 USD/os.  
(kwota zbierana przez pilota, nie 
podlegająca rozliczeniu)

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

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

2 599,- PLN   z bagażem podręcznym 5 kg
2 890,- PLN   z dodatkowym bagażem rejestrowanym 20 kg

Cena/os.
20.10-27.10.2020

Termin | 8 dni

www.altamira.net.plWYPOCZ YNEK + ZWIEDZ ANIE 2w1 www.altamira.net.pl

GRECJA • PELOPONEZ
ATENY • KORYNT • DELFY • SPARTA  
• MISTRA • OLIMPIA • EPIDAUROS  
• NAFPLIO • MYKENY • TOLO 
• wypoczynek nad morzem

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Spotkanie na lotnisku w Balicach z przedstawicielem biura na 2 godz. 

przed wylotem, odprawa bagażowo-biletowa. Przylot do Aten. Transfer do hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Koryntu by podziwiać m.in. po-
zostałości doryckiej świątyni Apollina, wzniesionej ok. 540 r. p.n.e. Wysoko nad ruinami 
wznosi się niedostępnie ufortyfikowany Akrokorynt. To tu w starożytności znajdowała 
się słynna na cały świat grecki świątynia Afrodyty, znana jako miejsce sakralnej prostytucji. 
Postój przy Kanale Korynckim, łączącym Morze Egejskie z Jońskim, oddzielającym 
Peloponez od Grecji kontynentalnej. Przejazd i wizyta w Sparcie – kolebce niezwycię-
żonych wojowników, potężnym niegdyś mieście-państwie o bogatej historii i tradycji. 
Słynne „wychowanie spartańskie” wzięło się od surowej służby wojskowej, do której byli 
włączani już mali chłopcy. Przejazd do hotelu w Olimpii, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg. 

Śniadanie, wykwaterowanie. Pprzejazd do mitycznej, starożytnej Olimpii, 
najsłynniejszego w starożytnej Grecji miejsca kultu Zeusa. W centralnym punkcie Olimpii 
znajdowało się sanktuarium, a w nim jeden z siedmiu cudów świata – posąg Zeusa 
dłuta Fidiasza. Wokół sanktuarium stworzono obiekty sportowe: stadion, hipodrom, 
gimnazjon z palestrą i łaźnie. Co cztery lata organizowano tu igrzyska. Przejazd do 
nadmorskiego malowniczego kurortu Tolo, zakwaterowanie w hotelu, odpoczynek 
na plaży, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, tego dnia zwiedzamy Argolidę, w programie: wycieczka  
Epidauros – Nafplio – Mykeny. Epidauros: największy starożytny teatr z IV wieku p.n.e., 
zbudowany przez Polikleta Młodszego ku czci boga Asklepiosa, jest jednym z najważ-
niejszych zabytków antycznej Grecji wpisanym na listę Dziedzictwa Kultury i Przyrody 
UNESCO. Mykeny: zwiedzanie starożytnej twierdzy z Lwią Bramą, Pałacu Królewskiego 
i Grobowca Agamemnona. Nafplio: pierwsza stolica nowożytnej Grecji, jedno z najpięk-
niejszych miast Peloponezu, w którym podziwiać można twierdzę Palamidi z niezapo-
mnianym widokiem oraz uroczą starówkę. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie, odpoczynek i plażowanie w Tolo nad Morzem Egejskim 
na pięknych plażach, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, wylot do kraju, zakończenie wycieczki.

1 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

Śniadanie, w programie: Ateny – spacer po jednej z najciekawszych 
europejskich stolic, w programie m.in.: Muzeum Akropolu, przejście obok Teatru 
Dionizosa, odeonu Heroda Attyka do Akropolu. Zwiedzanie najsłynniejszej ateńskiej 
budowli – Partenonu, Erechtejonu – świątyni poświęconej Posejdonowi i Atenie, świątyni 
Nike Apteros oraz Propylejów – bramy wejściowej. Przejście pod budynek parlamentu 
Grecji, dawniej Pałacu Królewskiego, gdzie mieści się Grób Nieznanego Żołnierza, ruiny 
świątyni Zeusa Olimpijskiego, stadion olimpijski Kallimarmaro – miejsce pierwszych 
nowożytnych igrzysk olimpijskich w 1896 r. Czas wolny w dzielnicy Plaka znanej z licznych 
sklepów, kawiarni, klubów. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Delf –jest to jeden z najważniejszych 
skarbów Grecji, najpopularniejsze greckie stanowisko archeologiczne pięknie położone 
u stóp Parnasu, w programie na szczególną uwagę zasługują pozostałości po Skarbcach 
Ateńczyków, Święty Krąg, Świątynia Apollina, teatr poświęcony Dionizosowi i stadion 
z trybunami dla 7 tys. widzów, gdzie odbywały się Igrzyska Pytyjskie. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień

Kolejność zwiedzania 
może ulec zmianie, pilot nie oprowadza 
po wnętrzach obiektów. Dokument 
tożsamości – dowód osobisty lub paszport 
ważny min 6 miesięcy od daty powrotu.
Dni wylotu/przylotu nie należy traktować 
jako dni wypoczynkowych.

Uwagi

2 890,- PLN    z bagażem podręcznym 5 kg

3 150 ,- PLN   z dodatkowym bagażem rejestrowanym 20 kg

Cena/os.
16.09-23.09.2020

Termin | 8 dni

Cena obejmuje:
•  przelot liniami Ryanair  

Kraków-Ateny-Kraków 
•  bagaż podręczny 5 kg, w droższej wersji 

bagaż rejestrowany 20 kg 
•  opłaty lotniskowe, opłaty bagażowe
•  zakwaterowanie w hotelachiii, 

pokoje 2-os. z łazienkami, 7 noclegów 
(wg programu)

•  wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji 
(napoje do obiadokolacji płatne 
dodatkowo) 

•  opiekę pilota-rezydenta
•  ubezpieczenie KL 20 000 EUR,  

NNW 15 000 PLN (SIGNAL IDUNA)
•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny 15 PLN/os.
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu: koszty lokalnego 
transportu, bilety wstępu, słuchawki tour 
guide, lokalnych przewodników, opłaty 
klimatycznej – razem około 180 EUR/os.

•  ubezpieczenia od następstw chorób 
przewlekłych i ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji – możliwość dopłaty do takiego 
ubezpieczenia w biurze (ok. 60 PLN/os.)

•  napoi do obiadokolacji

Kolebka greckiej kultury, najdalej na południe wysunięta część 
Grecji kontynentalnej, z mnóstwem zabytków, wśród których czuje się obecność olimpij-
skich bogów i bohaterów epopei Homera. Ta niesamowita część Grecji to oprócz bogatej 
historii – gaje oliwne, błękitne zatoki, góry, piękne plaże (uważane za najpiękniejsze 
w Grecji) i krystaliczne morze. 

PELOPONEZ

Dopłata do pokoju 1-os. – 300,- PLN 

WYCIECZK Awww.altamira.net.pl
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Dokument: dowód osobisty.Uwagi

www.altamira.net.pl

BARCELONA

LIZBONA

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Spotkanie na lotnisku w Krakowie z przedstawicielem biura na 2 godz. 

przed wylotem, odprawa biletowo-bagażowa i przelot do Barcelony, spotkanie na lot-
nisku z lokalnym przewodnikiem. Przejazd do hotelu na wybrzeżu Costa del Maresme 
(Calella). Zakwaterowanie, nocleg.

Śniadanie, wypoczynek na plaży i przy basenie, korzystanie z lokalnych 
atrakcji, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wycieczka do stolicy Katalonii, całodzienne zwiedzanie Barcelony  
z lokalnym przewodnikiem, Sagrada Família (z zewnątrz) – świątynia uznawana za 
największe dzieło Antonio Gaudíego. Następnie Passeig de Gràcia, gdzie stoją domy 
zaprojektowane przez Gaudíego, wpisane na listę UNESCO: Casa Milà, Casa Batlló, i innych 
słynnych architektów: Lluísa Domènech i Montanera oraz Josepa Puig i Cadafalcha.  
Przejazd dzielnicą Eixample, gdzie znajdują się najsłynniejsze budynki zaprojektowane 
przez wybitnego architekta Antonio Gaudíego, które stały się symbolem i wizytówką 
Barcelony. Spacer po Parku Güell, imponujący wspaniałą przyrodą, bajeczną architekturą, 
ciekawymi rzeźbami, oryginalnymi mozaikami oraz najdłuższą ławką świata. Wizyta na 
słynnym stadionie Europy: Camp Nou, będącym jednym z symboli Katalonii (wejście na 
Stadion nie jest obowiązkowe – deklaracja chęci zwiedzania na spotkaniu organizacyj-
nym). Zwiedzanie muzeum klubu FC Barcelona. Przejazd na wzgórze Montjuïc, z którego 
rozciąga się imponujący widok na Barcelonę. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wyjazd na dalsze zwiedzanie Barcelony: spacer po porcie, 
wizyta w Oceanarium, Spacer po Las Ramblas – głównym deptaku, na którym groma-
dzą się uliczni artyści i sprzedawcy kwiatów. Spacer malowniczymi średniowiecznymi 
uliczkami Dzielnicy Gotyckiej, wśród zabytkowych kamienic i kościołów. Wizyta w słynnej 
Katedrze św. Eulalii. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wymeldowanie z hotelu, transfer na lotnisko, wylot do Polski.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

Cena obejmuje:
•  przelot samolotem Kraków–Barcelona–

Kraków, linie Ryanair, bagaż podręczny 
5 kg w cenie

•  opłaty i podatki lotniskowe
•  4 noclegi w hoteluiiii, 4 śniadania, 

4 obiadokolacje z winem/wodą
•  opiekę polskojęzycznego przedstawiciela 

kontrahenta
•  ubezpieczenie KL 20 000 EUR, NNW 

15 000 PLN (SIGNAL IDUNA)
•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
•  obowiązkową składkę na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny 15 PLN/os.
•  obowiązkowego kosztu uczestnictwa 

w programie, na który należy przeznaczyć 
dodatkowo ok. 130-140 EUR/os., kwota 
ta obejmuje opłatę klimatyczną, bilety 
wstępów do zwiedzanych atrakcji, lokalny 

transport i usługi lokalnych przewodni-
ków, zestaw słuchawkowy

•  ubezpieczenie od następstw chorób 
przewlekłych (ok. 30 PLN/os.) oraz 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
– możliwośćdopłaty w biurze

•  wydatków osobistych
•  bagażu rejestrowanego, koszt  

ok. 250 PLN/os. (20 kg) dla chętnych 

1 680,- PLN    z bagażem podręcznym 5 kg

1 930,- PLN    z dodatkowym bagażem rejestrowanym 20 kg

Cena/os.
16.05-20.05.2020

Termin | 5 dni

Zniżki dla dzieci przy 2 os. w pokoju:
dziecko do 11 lat na dostawce  zniżka 200,- PLN 

Dopłata do pokoju 1-os. – 260,- PLN  

WYCIECZK Awww.altamira.net.pl

LWÓW

BIAŁORUŚ

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Spotkanie z pilotem wycieczki na lotnisku w Krakowie z przedstawicielem 

biura na 2 godz. przed wylotem, odprawa bagażowo-biletowa, wylot do Lizbony. 
Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, zwiedzanie stolicy Portugalii, Lizbony: dzielnica Belem z pięknym 
klasztorem Hieronimitów, Pomnik Odkrywców wzniesiony w 500. rocznicę śmierci Henryka 
Żeglarza i Wieża Belém (XVI w.), najbardziej oryginalna budowla Lizbony przypominająca 
kształtem karawelę. Czas wolny by móc skosztować słynne pastei de Belem. Następnie 
w programie: zabytkowa średniowieczna dzielnica Alfama, położona na wzgórzu u stóp 
Zamku św. Jerzego (ze wzgórza piękna panorama Lizbony), główny deptak Lizbony – Rua 
Augusta, plac Rossio, winda św. Justyny, słynne zabytkowe tramwaje i chwila czasu wolnego, 
by skosztować pastei de bacalhau. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, w programie tego dnia: Cabo da Roca,przylądek, który stanowi 
najdalej na zachód wysunięty punkt lądu stałego Europy. Brzeg na przylądku jest skalisty 
i wznosi się 144 m ponad poziom Oceanu Atlantyckiego, widoki oszałamiające. Następnie 
przejazd do Fatimy, zwiedzanie Sanktuarium: Capelinha – kaplica stojąca w miejscu 
objawień Matki Bożej małym pastuszkom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie; Bazylika Matki 
Boskiej Różańcowej z grobami Franciszka i Hiacynty. Wyjazd nad Atlantyk do Nazare, 
dawnej uroczej wioski rybackiej i starego sanktuarium maryjnego, dziś najbardziej znanego 
kurortu w tej części wybrzeża. Powrót do hotelu w Lizbonie, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie, wykwaterowanie, w przypadku wieczornego wylotu – czas wolny 
na mieście, na zakupy. Transfer na lotnisko w Lizbonie. Wylot do Polski, zakończenie wycieczki.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

1 799,- PLN    z bagażem podręcznym 5 kg

2 050 ,- PLN   z dodatkowym bagażem rejestrowanym 20 kg

Cena/os.
14.06-17.06.2020

Termin | 4 dni

Oferta ważna do wyczerpania 
miejsc. Kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie. Dokument tożsamości – dowód 
osobisty lub paszport. Doba hotelowa 
od godz. 14.00 do 10.00.

Uwagi

Cena obejmuje:
•  przelot liniami Ryanair 

Kraków–Lizbona–Kraków
•  bagaż podręczny 5 kg, w droższej wersji 

dodatkowo bagaż rejestrowany 20 kg 
•  opłaty lotniskowe, opłaty bagażowe
•  zakwaterowanie w hoteluiii w Lizbonie, 

pokoje 2-os. z łazienkami, 3 noclegi 
•  wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje 

+ woda/wino
•  opiekę pilota 
•  program wg oferty (Lizbona, Cabo da Roca,  

Fatima, Nazare) – bez kosztów związanych 
z jego realizacją

•  ubezpieczenie KL 20 000 EUR  
i NNW 15 000 PLN (SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
•  obowiązkową składkę na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny 15 PLN/os.
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu (kosztu lokalnego 
transportu, biletów wstępu, kosztu 
lokalnych przewodników, taksy 
klimatycznej, systemu słuchawkowego 
tour guide – razem około 90 EUR/os.)

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

Dopłata do pokoju 1-os. – 300,- PLN  

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

Wyjazd z miejsca zbiórki wg rozkładu jazdy (Katowice o godz. 07.00), prze-
jazd w kierunku granicy polsko-białoruskiej. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Spotkanie na lotnisku w Katowicach z przedstawicielem biura na 2 godz. 
przed wylotem. Wylot do Lwowa, spotkanie z lokalnym przewodnikiem, zakwaterowanie 
w hotelu od godz. 14.00. Czas wolny na odpoczynek, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot do Polski, zakończenie wycieczki.

Grodno • Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd i przejazd w kierunku Kuźnicy 
Białostockiej. Spotkanie z przewodnikiem na granicy po białoruskiej stronie. Ruszamy 
szlakiem Elizy Orzeszkowej i bohaterów jej powieści „Nad Niemnem” w kierunku Boha-
terowicz. Wizyta w Miniewiczach, białoruskiej wsi nad Niemnem. Idziemy po leśnej 
ścieżce na „Kurhan Powstańców” z 1863 r., w powieści nazwany „mogiłą”. Robimy krótki 
postój nad Niemnem, a następnie jedziemy do Bohaterowicz, w których toczy się akcja 
powieści. Następnie polną droga idziemy na grób Jana i Cecylii. Dalej zwiedzanie Grodna, 
miasta królewskich rezydencji, kościołów i klasztorów. Idziemy do Starego Zamku książąt 
grodzieńskich z XII wieku, rezydencji książąt Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królów 
Polski. w programie: Nowy Zamek królewski z XVIII w., budynki byłych pałaców magnac-
kich: Hreptowiczów, Massalskich, Sanguszków, Sapiehów, najstarszy kościół w Grodnie 
p.w. NMP, Katedra diecezji grodzieńskiej pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego. 
Przewidziane jest zwiedzanie Muzeum E. Orzeszkowej. Zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja i nocleg. 

Śniadania/obiadokolacje. W programie zwiedzania z lokalnym przewodni-
kiem m.in: Stary Rynek otoczony 44 kamienicami, Ratusz Miejski z charakterystycznymi 
narożnymi studniami, wejście na Wieżę Ratuszową, Cmentarz Łyczakowski (spoczywają 
tam m.in. Maria Konopnicka i Gabriela Zapolska), Cmentarz Orląt Lwowskich, dawna 
dzielnica orientalna – Kwartał Ormiański oraz Katedra Ormiańska – jeden z najpiękniejszych 
lwowskich kościołów, Apteka Muzeum, spacer dawnymi Wałami Hetmańskimi pod 
pomnik Adama Mickiewicza, słynny Lwowski Teatr Opery i Baletu, Uniwersytet Lwowski, 
Katedra św. Jura, Katedra Łacińska z Wielkim Ołtarzem i kopią cudownego Obrazu Matki 
Bożej Łaskawej oraz Kaplica Boimów z pięknie zdobionym sklepieniem, renesansowa 
Cerkiew Wołoska składająca się z trzech budynków, Cerkiew Kaplicy Trzech Świętych 
oraz Wieży Korniakta, w której znajduje się największy lwowski dzwon Kuryło. Wizyta w 
Muzeum Browarnictwa urządzonym przy Browarze Lwowskim, niegdyś znanym w całej 
Europie – krótkie zwiedzanie i degustacja lokalnego piwa oraz wizyta w fabryce czeko-
lady zajmującej aż 4 piętra zabytkowej kamienicy, Dla chętnych wieczorne wyjście na 
przedstawienie w Operze Lwowskiej (cena biletów od 50-300 UAH/os. – deklaracja chęci 
uczestnictwa przy zapisie, nie gwarantujemy możliwości uczestnictwa w spektaklu).

Grodno – Wasiliszki – Nowogródek – Jezioro Świteź – Zaosie – Mir
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd w kierunku Nowogródka. Pierwszy przystanek  
robimy we wsi Stare Wasiliszki gdzie zobaczymy neogotycki kościół pw. św. Piotra 
i Pawła wzniesiony na początku XX w. Następnie udajemy się do domu rodziny Wy-
drzyckich, w którym urodził się i wychował Czesław Niemen. Dalej jedziemy szlakiem 
Adama Mickiewicza. Przyjazd do Nowogródka, zwiedzamy dom-muzeum poety, 
spacer na górę zamkową, gdzie zobaczymy pomnik i kopiec Mickiewicza oraz ruiny 
średniowiecznego zamku. Dalej przejazd nad Jezioro Świteź, które opisał Adam Mickie-
wicz w swoich nieśmiertelnych balladach. Następnie jedziemy do Zaosia, zwiedzamy 
zrekonstruowany zespół dworski, miejsce urodzenia poety. Przejazd do Mira. Zakwate-
rowanie w hotelu. Obiadokolacja, odpoczynek, nocleg.

Mir – Kosów Poleski – Łahiszyn – Pińsk • Śniadanie, wykwaterowanie, 
w programie zespół zamkowo-parkowy z najlepiej zachowanym zamkiem na Białorusi 
wpisany na listę UNESCO. Kolejno zwiedzimy też prawosławną kaplicę grobową hrabiów 
Swiatopołk-Mirskich. Następnie przejazd w kierunku Kosowa Poleskiego. Zobaczymy  
kościół pw. św. Trójcy, który powstał na miejscu dawnego kościoła w którym był ochrzczony 
Tadeusz Kościuszko, dalej – neogotycki pałac Pusłowskich i dawny folwark Mereczowsz-
czyzna – miejsce urodzenia T. Kościuszki. Przyjazd do Pińska, jednego z najstarszych miast 
Białorusi, o bogatej historii z cennymi, zachowanymi zabytkami architektonicznymi.  
W Pińsku urodził się biskup, historyk i poeta Adam Naruszewicz oraz pisarz i mistrz reportażu  
Ryszard Kapuściński i wielu innych sławnych ludzi. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Pińsk – Janów Poleski – Hruszowa – Kobryń – Brześć nad Bugiem
Śniadanie, wykwaterowanie. Następnie jedziemy do miasta Janów Poleski – zobaczymy 
Sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Później udajemy się do miejscowości Hruszowa. Zo-
baczymy pozostałości dworu rodziny Rodziewiczów, w którym mieszkała słynna polska 
pisarka Maria Radziewiczówna, zwana „Panią na Hruszowej”. Klasztor prawosławny „Ma-

Brześć nad Bugiem • Śniadanie, wykwaterowanie. Objazd i zwiedzanie mia-
sta – zobaczymy miejską zabudowę drugiej z połowy XIX-XXI w., najstarszą prawosławną 
świątynię – Sobór pw. św Symeona zbudowaną w 1868 r., cerkiew pw. św. Mikołaja, nazy-
waną „Brackaja”. Pieszo przejdziemy jedną z głównych ulic miasta – ul. Sowiecką – zwana 
„Aleją latarni”, jest to główna promenada miejska otoczona przez historyczne budynki. 
W środkowej części ulicy dominuje pomnik „Tysiąclecia Brześcia”. Do największych atrakcji 
miasta należy twierdza brzeska. Jest to ogromny kompleks fortyfikacyjny. Wyjazd kierunku 
granicy i przejazd do Polski. Powrót na miejsce zbiórki w godz. nocnych.

nastyr Spaski”, główny korpus 
klasztorny zbudowany w stylu 
barokowym w XVIII w. Robimy 
krótki postój w centrum mia-
sta gdzie zobaczymy dworek 
miejski w którym w 1860 r. 
mieszkał przyszły dyktator 
powstania styczniowego 
Romuald Traugutt. Następnie 
jedziemy do Brześcia. Zakwa-
terowanie, obiadokolacja, 
nocleg.

1 dzień

1 dzień

4 dzień

2 dzień

2-3 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

Wymagany dokument 
tożsamości – paszport ważny min. 
6 miesięcy od daty powrotu. Kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie, pilot nie 
oprowadza po wnętrzach obiektów. 

Uwagi

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

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

klasy turystycznejii/iii,  
pokoje 2-, 3-os. z łazienkami

•  wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji
•  opiekę pilota
•  ubezpieczenie KL 20 000 EUR,  

NNW 15 000 PLN (SIGNAL IDUNA)
•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu (bilety wstępu, 
słuchawki tour guide, przewodników 
lokalnych, opłaty klimatycznej) razem  
ok. 70 EUR/os.

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

•  napoi do obiadokolacji

BOHATEROWICZE • GRODNO • STARE WASILISZKI  
• NOWOGRÓDEK • JEZIORO ŚWITEŹ • ZAOSIE • MIR  
• BARANOWICZE • KOSÓW POLESKI • ŁAHISZYN  
• PIŃSK • HRUSZOWA • KOBRYŃ • BRZEŚĆ NAD BUGIEM

CABO DA ROCA • FATIMA • NAZARE

13.10-18.10.2020 1 480,- PLN
Cena/os.Termin | 6 dni

Śladami Wielkich Polaków
Wizyta na Kresach dawnej Rzeczpospolitej

Cena obejmuje:
•  bilet lotniczy liniami WIZZAIR Katowice–

Lwów–Katowice, z bagażem podręcznym 
10 kg, w droższej wersji dodatkowo 
z bagażem rejestrowanym 20 kg

•  zakwaterowanie: 3 noclegi w hoteluiii 
(pokoje 2-os. z łazienkami) 

•  wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje 
w hotelu lub lokalnej restauracji

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

•  opiekę lokalnego przewodnika
•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
•  obligatoryjnego kosztu związanego 

z realizacją programu: biletów wstępu, 
kosztu lokalnego transportu, transferu  
z/na lotnisko, taksy klimatycznej – łączny 
koszt ok. 80 USD/os. – płatne na miejscu 
u przewodnika 

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

1 350,- PLN    z bagażem podręcznym 10 kg

1 599,- PLN    z dodatkowym bagażem rejestrowanym 20 kg

Cena/os.
25.09-28.09.2020
16.10-19.10.2020

Terminy | 4 dni

Wymagany dokument 
tożsamości – paszport ważny min. 
6 miesięcy od daty powrotu.  
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Uwagi

Dopłata do pokoju 1-os. – 180,- PLN  
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Wymagany dokument tożsamości – paszport ważny min. 6 miesięcy 
od daty powrotu. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, pilot nie oprowadza po 
wnętrzach obiektów.

Uwagi

www.altamira.net.pl

ROSJA – SANKT PETERSBURG

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd wg rozkładu jazdy (Katowice ok. godz. 20.00, przejazd przez Polskę 

i Litwę.

Przejazd na Łotwę do Rygi – stolicy, wpisanej na listę światowego 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Zwiedzanie: Stare Miasto: Gildie 
Kupieckie, Kościół św. Piotra, Dom Bractwa Czarnogłowych, dawniej nazywany Dworem 
Artusa, czas wolny. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do stolicy Estonii – Tallina. 
Zwiedzanie: Dolne i Górne Stare Miasto, m.in.: Sobór św. Aleksandra Newskiego, 
Cerkiew św. Ducha – swoista perełka wśród tallińskich świątyń, gotycki Ratusz 
(Raekoda), Katedra Najświętszej Marii Panny, Baszta Paks Margareeta (Gruba Małgorzata).  
Podczas zwiedzania czas wolny. Przejazd do hotelu w okolicach Tallina, zakwaterowanie, 
obiadokolacja w hotelu, nocleg.

Śniadanie w formie prowiantu, wykwaterowanie. Przeprawa promem do 
Helsinek, zwiedzanie miasta, m.in.: Pałac Prezydencki, Plac Senacki, Pałac Rządowy, 
budynek Parlamentu, Katedra luterańska, Kościół Temppeliaukkio wykuty w skale, 
Sobór Uspieński, pomniki: Jana Sibeliusa i Aleksandra II. Obiad w restauracji.  
Przejazd do Rosji do Sankt Petersburga. Późne zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

Śniadanie, zwiedzanie Sankt Petersburga nazywanego „Wenecją Północy”:  
Twierdza Pietropawłowska, najstarsza budowla miasta, w której do rewolucji 
październikowej trzymano więźniów politycznych. Byli wśród nich m.in.: dekabryści, 
Dostojewski, Gorki, Trocki. Następnie symbol twierdzy, carskiej władzy i samego miasta 
Sobór Św Piotra I Pawła zakończony 122. metrową iglicą, w białych marmurowych 
sarkofagach spoczywają w nim rosyjscy carowie (od czasów Piotra I) i ich rodziny.  
Ponadto w programie: Plac Senacki (pomnik Miedziany Jeździec), Pole Marsowe, 
Newski Prospekt – główna ulica handlowa, na której znajdują się najdroższe kawiarnie, 
hotele, sklepy – przewidziany czas wolny, Cypel Wyspy Wasilewskiej i Krążownik Aurora 
– symbol rewolucji październikowej, Plac i Sobór św. Izaaka, Sobór Kazański, Sobór 
Zbawiciela na Krwi, Uniwersytet. Obiadokolacja, powrót do hotelu, nocleg.

Śniadanie, wyjazd do Peterhofu, letniej rezydencjI Piotra I zaprojektowanej 
przez cara i rozbudowanej przez jego następczynię, carycę Elżbietę. Powrót do Sankt 
Petersburga, wycieczka do Pałacu Zimowego, by odwiedzić  słynny Ermitaż – skarbnicę 
sztuki rosyjskiej i światowej, jedno z największych (ponad 3 mln dzieł) muzeów świata. 
Zbiory sztuki zachodnioeuropejskiej zaczęła gromadzić caryca Katarzyna II (obecnie 
zajmują 5 budynków), a car Mikołaj II w 1852 r. udostępnił je zwiedzającym.  
Następnie wycieczka do Puszkina i czas wolny, obiadokolacja, powrót do hotelu.  
Fakultatywnie: rejs po Newie i kanałach (1 godz.) – wycieczka fakultatywna. Nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, w programie Carskie Sioło – barokowy zespół 
pałacowo-parkowy z Wielkim Pałacem Jekaterynińskim, rozbudowanym przez Camerona 
na zlecenie Katarzyny II. Wewnątrz podziw budzi zrekonstruowana Bursztynowa Komnata 
wyłożona bursztynem i włoskimi mozaikami. Wyjazd w kierunku Estonii.  
Przejazd na nocleg okolice Tartu, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w kierunku Polski, zakończenie 
wycieczki w godzinach nocnych.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, klimatyzacja, barek, DVD)
•  zakwaterowanie (6 noclegów) w hote-

lachiii, w pokojach 2-os. z łazienkami 
(hotele zgodnie z programem)

•  wyżywienie: 6 śniadań, 5 obiadokolacji, 
1 obiad w Helsinkach

•  opiekę pilota 
•  ubezpieczenie: KL 20 000 EUR  

(w Rosji 40 000 EUR), NNW 15 000 PLN  
(SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
•  składki na Turystyczny Fundusz 

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

mu: obligatoryjnych biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów, obowiązkowych 
lokalnych przewodników, systemu tour 
guide, promu Tallin–Helsinki, razem ok. 
160 EUR/os. 

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

•  fakultatywnie rejs po kanałach Newy 
dla chętnych, ok. 20 EUR/os.

•  napoi do obiadokolacji
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie

+ stolice nadbałtyckie:  
• ŁOTWA – RYGA  
• ESTONIA – TALLIN  
•  FINLANDIA – HELSINKI

1 980,- PLN
Cena/os.

26.09-03.10.2020
Termin | 8 dni

MA JÓWKIwww.altamira.net.pl

Wymagany dokument 
tożsamości – dowód osobisty ważny min. 
3 miesiące od daty powrotu. Kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie, pilot nie 
oprowadza po wnętrzach obiektów. 

Uwagi

WŁOCHY • JEZIORO GARDA

SŁOWENIA+CHORWACJA

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd zgodne z rozkładem jazdy, Katowice ok godz. 23.00. Przejazd przez 

Czechy i Austrię do Włoch.

Przyjazd do hotelu ok. godz. 13.00, zakwaterowanie, czas wolny na 
odpoczynek przy basenie hotelowym, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie. Przejazd do Sirmione – miasteczka położonego w południowej 
części Jeziora Garda słynącego z przepięknej starówki i z bajkowego zamku rodzinny della 
Scala. Rejs panoramiczny wokół całego Sirmione, następnie spacer po miasteczku, czas wolny. 
Przejazd do Desenzano sul Garda – miasteczka położonego w południowej części jezio-
ra, słynącego z pięknych plaż oraz urokliwego portu wcinającego się w starówkę. Spacer 
po miasteczku oraz czas wolny na odpoczynek. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie. Przejazd do Malcesine – urokliwego miasteczka położonego w 
północnej części Jeziora Garda. Wjazd kolejką na górę Monte Baldo, z której roztacza się 
niezapomniany widok na całe Jezioro. Następnie spacer po miasteczku do portu i rejs 
panoramiczny do Limone sul Garda – miasteczka położonego po drugiej stronie jeziora, 
słynącego z produkcji likieru cytrynowego. Rejs powrotny do Malcesine. Powrót do ho-
telu, chwila na odpoczynek, obiadokolacja. Przejazd do Werony na wieczorny spacer 
po mieście Romea i Julii: panoramiczny objazd miasta, następnie spacer po starówce 
– via Capello z domem i balkonem Julii, dom Romea, Kościół Santa Maria Antica, Piazza 
Erbe, Torre dei Lamberti, Piazza Signori z Loggią, pomnikiem Dantego, reprezentacyjna 
uliczka pełna sklepów via Mazzini oraz Piazza Bra, na którym stoi potężna Arena.  
Czas wolny. Powrót do hotelu około północy, nocleg.

Śniadanie, ok. godz. 10.00-11.00 wykwaterowanie. Przejazd do Padwy: 
w programie: Bazylika św. Justyny, największy plac północnych Włoch – Prato della 
Valle z 78 posągami oraz Bazylika św. Antoniego. Czas wolny. W godz. popołudniowych 
przejazd przez Austrię i Czechy do Polski.

Przyjazd do Polski w godzinach porannych.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

Cena obejmuje:

Cena obejmuje:

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

•  zakwaterowanie (3 noclegi) w hoteluiii 

pokoje 2-, 3-os. z łazienkami 
•  wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje   

+ woda i wino do obiadokolacji 
•  opiekę pilota-rezydenta
•  ubezpieczenie KL 20 000 EUR,  

NNW 15 000 PLN (SIGNAL IDUNA)
•  podatek VAT

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

•  zakwaterowanie – łącznie 4 noclegi: 
1 nocleg tranzytowy i 3 noclegi 
w eleganckim hotelu IVANDOiiii

•  wyżywienie: HB (śniadania i obiadoko-
lacje) + wino/woda do obiadokolacji 
– rozpoczęcie pobytu obiadokolacją, 
zakończenie śniadaniem

•  opiekę pilota-rezydenta
•  wieczorek dalmatyński z muzyką, 

winem i rakiją 
•  zwiedzanie Bledu, Ljublany, Splitu 

z przewodnikiem (w drodze dojazdowej 
i powrotnej, bez kosztów przewodnictwa) 

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

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:

Cena nie obejmuje:

•  obowiązkowej składki na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny 10 PLN/os.

•  obowiązkowych kosztów związanych 
z realizacją programu, opłat wjazdowych 
tzw. check point, biletów wstępu, 
słuchawek tour guide, przewodników, 
opłaty klimatycznej – razem 70 EUR/os.

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

•  składki na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny 10 PLN/os.

•  obowiązkowych kosztów związanych 
z realizacją programu, opłat wjazdowych 
tzw. check point, biletów wstępu, 
słuchawek tour guide, przewodników, 
opłaty klimatycznej – razem 30 EUR/os.

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

•  ciepłego posiłku w drodze powrotnej 
(możliwość doliczenia do ceny 45 PLN/os.)

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie

Dopłata do pokoju 1-os. – 200,- PLN  

Dopłata do pokoju 1-os. – 250,- PLN  

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy – Katowice ok. godz. 23.00, przejazd 

przez Czechy, Austrię, Słowenię.

Rano przyjazd do Słowenii, do miejscowości Bled, położonej nad jeziorem 
o tej samej nazwie. Bled to jedna z najbardziej znanych miejscowości uzdrowiskowych 
w Słowenii. Gorące źródła, szmaragdowozielona tafla jeziora, kościółek na wyspie oraz 
średniowieczny zamek dostarczą niezapomnianych widoków. Przy dobrej pogodzie 
zobaczymy stąd najwyższe szczyty Słowenii: Tiglav i Stol. Bled był letnią rezydencją jugo-
słowiańskiej rodziny królewskiej, czas wolny na skosztowanie słynnego ciastka – kremów-
ki. Przejazd do Ljubljany, urokliwej stolicy Słowenii spacer po mieście – Plac Kongresowy, 
Nabrzeże Ljublanicy, Most Potrójny, Katedra św.Mikołaja, wjazd kolejką linową na Wzgórze 
Zamkowe, przejazd do hotelu , zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg tranzytowy.

Śniadanie, wykwaterowanie, przyjazd do Chorwacji do miejscowości 
Drvenik, zakwaterowanie w hotelu Ivandoiiii od 14.00 lub wcześniej w przypadku 
dostępności pokoi. Rozpoczęcie pobytu, odpoczynek i relaks, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie , wyjazd w kierunku Splitu – w programie 
spacer z przewodnikiem po uroczym kurorcie, wyjazd w kierunku Polski.

Zakończenie wycieczki w godzinach wczesnoporannych.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

6 dzień

7 dzień

Śniadania, obiadokolacje, odpoczynek, relaks, wieczorek dalmatyński 
z muzyką, noclegi.
4-5 dzień

SIRMIONE • LIMONE SUL GARDA  
• MALCESINE • DESEANZO  
• MONTE BALDO • WERONA • PADWA

Wypoczynek w super miejscu • pyszna kuchnia
• w programie BLED i LJUBLANA – stolica 
Słowenii • SPLIT • wieczorek dalmatyński

28.04-03.05.2020 1 250,- PLN
Cena/os.Termin | 6 dni

27.04-03.05.2020 1 290,- PLN
Cena/os.Termin | 7 dni

Elegancki i komfortowy, składa się z 3 budynków: Ivando, Krasna & Srecko, Depadans. 
Recepcja, klimatyzowana restauracja, drink bar, winda, bezpłatny dostęp do Wi-Fi.
Plaża: żwirkowa, ok. 100 m od hotelu, z łagodnym zejściem do morza (leżaki i sprzęt 
wodny dodatkowo płatne).   Wyżywienie: HB; śniadania w formie bufetu i obiadokolacje 
serwowane – zupa, danie główne – wybór z menu, bufet sałatkowy, napoje – lampka 
wina i woda do obiadokolacji w cenie.   Pokoje: 2-osobowe, z możliwością dostawek, 
nowocześnie i gustownie umeblowane o wysokim standardzie, łazienka (prysznic, 
umywalka, WC, suszarka do włosów), klimatyzacja sterowana centralnie, TV, lodówka.
Sport i rekreacja: leżaki, parasole i sprzęt wodny (przy plaży) dodatkowo płatny, 
wypożyczalnia rowerów.   Do dyspozycji gości: klimatyzowana restauracja z tarasem, 
recepcja całodobowa, sejf na recepcji, drink bar, niestrzeżony parking (ilość miejsc 
ograniczona), bezpłatne WiFi.

HOTEL IVANDO iiii  

niewielka, urokliwa i spokojniejsza miejscowość turystyczna Riwiery 
Makarskiej, położona u stóp masywu Biokovo, pomiędzy miastami Makarska i Ploče.

DREVNIK

Zniżki dla dzieci przy 2 osobach 
pełnopłatnych w pokoju:
•  dziecko do 2 lat (bez świadczeń) 499,- PLN
•  dziecko 2-6 lat (na łóżku rodzica) – zniżka 

400,- PLN
•  I dziecko 6-12 lat – zniżka 120,- PLN
•  II dziecko 6-12 lat – zniżka 100,- PLN

Piękny hotel blisko plaży




