Wczasy świąteczne,
wczasy świąteczno-sylwestrowe,
jarmarki

altamira.net.pl

w Beskidzie!
MIĘDZYBRODZIE
ŻYWIECKIE

KORBIELÓW

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „NIAGARA”
Obiekt: położony u podnóża góry Żar, prowadzi do niego droga dojazdowa. Na terenie
ośrodka znajdują się: recepcja, kawiarnia, parking, sala ze stołem do ping ponga i bilardu,
restauracja (w budynku naprzeciwko recepcji). Obiekt nie posiada windy. Do kościoła
OŚRODEK KONFERENCYJNO-WYPOCZYNKOWY „PILSKO”
5 min. pieszo. Przez środek posesji przepływa uroczy potok Isepnica.
Posiada pokoje 2-osobowe z łazienkami, TV i balkonem, wyposażone w szklanki,
Pokoje w części hotelowej na II piętrze: 2-osobowe z łazienkami i TV, wyposażone
ręczniki, bezprzewodowy internet na terenie ośrodka, czajnik dostępny jest w holu
w ręcznik, szklanki, łyżeczki. Nie mają suszarek do włosów, żelazek, desek do prasowania
na każdym piętrze. Żelazko, deskę do prasowania można wypożyczyć na recepcji.
– można wypożyczyć na miejscu. Brak pokoi 1-osobowych.
W łazience nie ma suszarki do włosów. Obiekt nie posiada windy. Do kościoła ok. 800 m. Do dyspozycji gości: stołówka, sala konferencyjna, salka gimnastyczna, kawiarnia
Brak pokoi 1-osobowych z dopłatą.
z salą kominkową i małą gastronomią, sala bilardowa. Restauracja w której spożywane
Do dyspozycji gości: stylowo urządzona restauracja z przestronnym wnętrzem
są posiłki znajduje się w budynku naprzeciwko recepcji. Dodatkowe atrakcje: gabinet
i z pięknymi widokami na otaczające góry, Cafe & Drink Bar – czynny od 12.00 do 22.00.
odnowy biologicznej ,gabinet masażu, bilard, grill. Całoroczny wyciąg wagonikowy
Serwowane są: napoje zimne, gorące, tradycyjne dania kuchni polskiej oraz lody.
z przepustowością 1200 osób na godzinę. Zimą naśnieżany, oraz oświetlony stok
Dostępne są również papierosy i szeroka gama napojów alkoholowych.
narciarski o długości 1600 m. Całoroczny park linowy – Trollandia, wypożyczalnia, nauka
jazdy, całoroczny tor saneczkowy grawitacyjny.
Ponadto: hol kominkowy, bilard, tenis stołowy, stół z piłkarzykami, maszyny do gier
zręcznościowych, świetlica, wiata z grillem.

Termin
22.12–27.12.2019 • 6 dni / 5 noclegów

Cena obejmuje:
• transport autokarem lub busem
• zakwaterowanie (5 noclegów – pokoje
2-osobowe z łazienkami i TV)
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania
w formie bufetu, obiady i kolacje
serwowane do stolika)
• uroczysta kolacja wigilijna z orkiestrą
i kolędami
• dowóz na Pasterkę
• opłata klimatyczna
• ubezpieczenie NNW 5 000 PLN – ERGO
• podatek VAT

Cena/os.
950,- PLN

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie

UWAGI
Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu
przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu
wyjazdu.
Brak pokoi 1-osobowych z dopłatą.
Dojazd własny zniżka 40,- PLN/os.

Termin

22.12–27.12.2019 • 6 dni / 5 noclegów

Cena/os.

990,- PLN

Ceny dla dzieci: Dziecko 3-10 lat na dostawce z ½ wyżywienia . ...................... 675,- PLN
Dziecko do 3 lat (bez świadczeń, wspólne spanie z rodzicem) ................ 340,- PLN

Cena obejmuje:
• transport autokarem lub busem
• zakwaterowanie w ośrodku na II piętrze
(5 noclegów), pokoje 2-os. z łazienkami, TV
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie: (śniadania
i kolacje w formie bufetu, obiady
serwowane do stolika)
• uroczystą kolację wigilijną, spotkanie
z folklorystą
• wieczorek taneczny w I dzień Świąt
• wizytę kapeli góralskiej z życzeniami
w II dzień Świąt
• ubezpieczenie NNW 5000,- PLN ERGO
• podatek VAT

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• opłaty klimatycznej

UWAGI
Oferta ważna do wyczerpania miejsc.
Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu
przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu
wyjazdu. Brak pokoi 1-osobowych
z dopłatą. Dojazd własny zniżka
40,- PLN/os. Dla chętnych możliwość
skorzystania z kuligu – koszt 25,- PLN/os.
(płatność na miejscu w ośrodku).

WISŁA

USTROŃ

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „ONDRASZEK”
HOSTEL „KROKUS”
Położenie: na wysokości 529 m n.p.m., na zacisznym stoku Partecznika. Zapewnia
wypoczynek i relaks dając jednocześnie możliwość korzystania z atrakcji tego chętnie
odwiedzanego kurortu. Aquapark w hotelu Gołębiewski znajduje się w odległości
ok. 400 m od obiektu. Hostel znajduje się blisko centrum miasta, do którego można
dojść w niecałe 20 min. Obiekt usytuowany jest w cichej i spokojnej okolicy, z dala od
hałaśliwych ulic, co gwarantuje spokój odpoczywającym. „Krokus” usytuowany jest
2 km od dworca kolejowego w Wiśle. Odległości: do kapliczki gdzie odprawiane są
nabożeństwa – 5 min, do kościoła 20 min pieszo.
Pokoje: 2-osobowe z łazienkami i TV. W pokojach są ręczniki i szklanki. Możliwość
wypożyczenia czajnika i żelazka. Obiekt posiada windę. Pokoje o podwyższonym
standardzie (część pokoi bez balkonów, część pokoi z balkonami – ilość takich pokoi
w ofercie jest ograniczona). Brak pokoi 1-osobowych.
Do dyspozycji Gości: przytulna kawiarenka, sala rekreacyjna z siłownią, bilard, tenis
stołowy, piłkarzyki, gabinet masażu. Wyżywienie: smaczna, tradycyjna śląska kuchnia,
3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolacja (śniadania i kolacje w formie bufetu
szwedzkiego, obiad z deserem serwowany do stolika).

Termin

Cena/os.
1 130,- PLN

22.12–27.12.2018 • 6 dni / 5 noclegów

Cena obejmuje:
• transport autokarem lub busem
• zakwaterowanie w ośrodku (5 noclegów),
pokoje z łazienkami i TV
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie
i kolację w formie bufetu szwedzkiego,
obiad serwowany z deserem do stolika)
• uroczystą kolację wigilijną
• kolędowanie z kapelą góralską
• wizytę Mikołaja
• warsztaty z dekorowaniem pierniczków,
robienia ozdób świątecznych
• wieczorek taneczny w II dniu świąt
• ubezpieczenie NNW 5000,- PLN ERGO
• podatek VAT

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• opłaty klimatycznej płatnej na miejscu
(ok. 2,- PLN/dobę/os.)

UWAGI
Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu
przyjazdu a kończy śniadaniem w dniu
wyjazdu. Doba hotelowa od godz. 14.00
do 10.00. Brak pokoi 1-osobowych.
Dojazd własny zniżka 40,- PLN/os.

SZCZYRK

Położenie: w pięknym paśmie górskim Beskidu Śląskiego. Okolica zachęca do długich
spacerów. Goście mają możliwość skorzystania z siłowni, sauny suchej, bilardu, tenisa
stołowego, gabinetu masażu, sklepiku z napojami I słodyczami. Obiekt nie ma windy.
W odległości 100 m dostępny jest kryty basen. Obiekt oferuje prywatny parking.
Dworzec kolejowy Ustroń Polana oddalony jest o 2 km. Najbliższy kościół znajduje się
w Ustroniu Polanie – Parafia Rzymskokatolicka pw. Dobrego Pasterza – ok 4 km. Kolejny
kościół w Ustroniu Centrum – Parafia św. Klemensa, ok 6 km. Przestronna restauracja
mieści bar i serwuje smaczne, domowe posiłki, dysponuje wyznaczonym miejscem na
ognisko na świeżym powietrzu.
Pokoje: 2-os. z łazienką i prysznicem (ręcznikami, suszarką do włosów, pełnym
węzłem sanitarnym), urządzone w klasycznym stylu, z TV, szklankami, bezpłatnym
bezprzewodowy dostępem do Internetu. Czajnik oraz wyposażenie kuchenne (talerzyki,
łyżki, noże, widelce, łyżeczki) znajdują się w aneksie kuchennym na poziomie recepcji.
Większość pokoi posiada balkony. Z okien rozciąga się zapierający dech w piersiach
widok na szczyt góry Czantoria. Brak pokoi 1-osobowych z dopłatą.

Termin
22.12–27.12.2018 • 6 dni / 5 noclegów

Cena/os.
1 280,- PLN

Dziecko 3-10 lat ½ wyżywienia ..............................................1 100,- PLN

Cena obejmuje:
• transport autokarem lub busem
• zakwaterowanie w ośrodku (5 noclegów),
pokoje 2-osobowe z łazienkami i TV
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie, (śniadania
w formie bufetu szwedzkiego, obiady
składające się z zupy, dania głównego
oraz napoju, kolacje standard: ciepłe
danie + zimna płyta w formie bufetu).
Wszystkie posiłki podawane są na bufecie.
W dniu 24.12 nie ma kolacji standard – jest
uroczysta Kolacja Wigilijna)
• Kolację Wigilijną z muzyką na żywo
• wieczór filmowy
• seans z lampą antydepresyjną
• nielimitowane wejście na tenis stołowy,
bilard i siłownię
• ubezpieczenie NNW 5000,- PLN ERGO
• podatek VAT

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• opłaty uzdrowiskowej płatnej na miejscu
3,- PLN/os./dobę.

UWAGI
Oferta ważna do wyczerpania miejsc.
Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu
przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu
wyjazdu. Brak pokoi 1-osobowych
z dopłatą. Dojazd własny zniżka 40,- PLN/os.
Dla chętnych dodatkowo płatne: sauna
fińska 40,- PLN/godz., masaże relaksacyjne
od 50,- PLN.

MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE

OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNY „SILESIA”

OŚRODEK WCZASOWY „PANORAMA”
Położenie: malowniczo usytuowany na południowym stoku Klimczoka, około 600 m od
głównej ulicy w Szczyrku, z okien kawiarni i części pokoi roztacza się piękna panorama
na Skrzyczne i okolice. Czas przejścia do najbliższego kościoła – 15 min. (ok. 800 m).
Obiekt: do dyspozycji Gości: recepcja, jadalnia, sala do zabaw z kawiarnią, siłownia,
sauna. Ośrodek nie ma windy.
Pokoje: do dyspozycji pokoje 2-osobowe z łazienkami i TV. W pokojach są ręczniki,
szklanki. Czajniki są dostępne na korytarzach. Żelazko, deskę do prasowania można
wypożyczyć w recepcji. W łazience nie ma suszarki do włosów. Brak pokoi 1-os. z dopłatą.

Termin
22.12–27.12.2018 • 6 dni / 5 noclegów

Cena/os.
1 080,- PLN

Termin
22.12–27.12.2018 • 6 dni / 5 noclegów

Cena obejmuje:
• transport autokarem lub busem
• zakwaterowanie w ośrodku (5 noclegów),
pokoje 2-osobowe z łazienkami i TV
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie: (śniadanie
i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany)
• uroczystą kolację wigilijną
• Fotobudka – świąteczne fotki na wesoło
• wyjazd na Pasterkę do Sanktuarium
Matki Boskiej na Górce
• Watra z pieczeniem kiełbasek
i bajdurzeniem góralskiego Bacy
• wieczór z kolęd przy lampce wina
• wieczorek taneczny z DJ-em

Położenie: w Beskidzie Małym, w centrum miejscowości. Znajduje się u podnóża góry
Żar, na zachodnim brzegu Jez. Międzybrodzkiego. Kościół jest w odległości 500 m.
Pokoje: przestronne, klasycznie urządzone pokoje utrzymane są w odcieniach beżu
i brązu. W każdym pokoju znajduje się telewizor, łazienka z prysznicem, Wi-Fi. Znajdują
się w nich wygodne łóżka, duże szafy, stoliki, krzesła, ręczniki, czajnik, szklanki. Część
pokoi ma taras i balkoniki. Brak pokoi 1-osobowych.
Do dyspozycji gości: restauracja oferująca wybór dań z karty, bar oraz jadalnia,
bezpłatny parking. Dodatkowe atrakcje na terenie ośrodka: hala sportowa o wymiarach
33 m x 12 m, jacuzzi, gabinet masażu, sauna płatna 10,- PLN/os./45 min, siłownia w cenie,
stoły do ping-ponga, piłkarzyki.

• opłatę klimatyczną, ubezpieczenie
NNW 5000,- PLN ERGO
• podatek VAT

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie

UWAGI
Oferta ważna do wyczerpania miejsc. Pobyt
rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu,
a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu. Brak
pokoi 1-osobowych z dopłatą. Dojazd
własny zniżka 40,- PLN/os.

Cena obejmuje:
• transport autokarem lub busem
• zakwaterowanie w ośrodku (5 noclegów),
pokoje 2-os. z łazienkami, TV
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie, śniadania
i kolacje w formie bufetu, obiady
serwowane do stolika
• uroczystą Kolację Wigilijną
• 1 kolacja w formie biesiady grillowej
• wieczorem śpiewanie kolęd z kapelą
góralską
• spotkanie z grzybiarzem
• ubezpieczenie NNW 5000,- PLN ERGO
• podatek VAT

Cena/os.
1 160,- PLN

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• opłaty klimatycznej 2,- PLN/os./dobę.

UWAGI
Oferta ważna do wyczerpania miejsc.
Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu
przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu
wyjazdu. Brak pokoi 1-osobowych
z dopłatą. Dojazd własny zniżka 40,- PLN/os.

KRYNICA ZDRÓJ

PORONIN

OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY „LIMBA”

HOTEL „HENRYK”
Położenie: w samym centrum Krynicy z pięknym widokiem na serce miasta czyli słynny
deptak z kompleksem wód mineralnych oddalonym 100 m od obiektu. Przy budynku
znajdują się miejsca postojowe, dojazd do hotelu jest bardzo dogodny. Kościół jest
w odległości 400 m, 5 min. spacerem. Hotel ma windę panoramiczna, z której można
podziwiać słynny krynicki deptak i Górę Parkową.
Na terenie hotelu: jacuzzi, siłownia, sauna, miejsce na ognisko, kawiarnia, jadalnia
z pysznym, domowy jedzeniem.
Pokoje: 2-os., przytulne i komfortowe z łazienką, wyposażone są w standardowe
łóżka hotelowe, biurko, telewizor, telefon oraz możliwość przewodowego łączenia
sie z internetem. W pokojach są: ręczniki, suszarka do włosów, szklanki, czajnik – do
wypożyczenia na miejscu. Część pokoi posiada balkon. We wszystkich pokojach i całym
obiekcie obowiązuje zakaz palenia. Brak pokoi 1-osobowych z dopłatą.

Termin

Cena/os.
1 390,- PLN

22.12–27.12.2018 • 6 dni / 5 noclegów

Cena obejmuje:
• transport autokarem lub busem
• zakwaterowanie w ośrodku (5 noclegów),
pokoje 2-osobowe z łazienkami i TV
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie
i kolacje w formie bufetu, obiad
serwowany)
• uroczysta Kolacja Wigilijna ze
śpiewaniem kolęd przez zespół
• korzystanie z sauny i jacuzzi przez
1godz dziennie
• ubezpieczenie NNW 5000,- PLN ERGO
• podatek VAT

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• opłaty uzdrowiskowej płatnej na miejscu
(3,5,- PLN/ os./dobę)

UWAGI
Oferta ważna do wyczerpania miejsc.
Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu
przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu
wyjazdu. Brak pokoi 1-osobowych.
Dojazd własny zniżka 40,- PLN/os.

Obiekt: komfortowy, usytuowany w pięknej i spokojnej okolicy. Luźna zabudowa i piękna
panorama Tatr oraz czyste górskie powietrze sprawiają, że miejsce to idealnie nadaje
się do wypoczynku. Odległość do najbliższego kościoła to 1,5 km (za dodatkową opłatą
busik zawozi do kościoła), możliwość dojścia do kościoła pieszo – ok. 15 min.
Pokoje: 2-osobowe z łazienkami i TV oraz bezprzewodowym Wi-Fi, wyposażone
w ręczniki, suszarkę do włosów. Czajnik, szklanki, talerzyki i łyżeczki dostępne są
w jadalni do wypożyczenia. Możliwość wypożyczenia żelazka do prasowania.
Na terenie ośrodka: basen, sauna, jacuzzi, ogrodzony parking, miejsce grillowe, bilard,
ping-pong. W pobliżu: nowy wyciąg SkiSuche, oddalony 6 km, kolej krzesełkowa
4-os., wyciąg orczykowy duży oraz dla dzieci, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego,
w odległości 4 km znajduje się kompleks narciarski Małe Ciche, jest tam nowoczesna
kolej krzesełkowa 4-os. oraz orczyki. Trasy są naśnieżane, ratrakowane i oświetlone.
W odległości 4 km w Bukowinie Tatrzańskiej znajdują się nowo otwarte baseny
geotermalne Termy Bukowiańskie.

Turnus świąteczny

Cena/os.
1 249,- PLN

22.12–27.12.2018 • 6 dni / 5 noclegów

Ceny dla dzieci przy 2 osobach pełnopłatnych w pokoju:
Dzieci 3-12 lat............................................................................... 1 060,- PLN/os.
Dzieci do 3 lat (bez świadczeń)..................................................340,- PLN/os.

Cena obejmuje:
• transport autokarem lub busem
• zakwaterowanie w budynku z restauracją
(5 noclegów) pokoje 2-osobowe
z łazienkami, TV i internetem Wi-Fi
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie, śniadania
i kolacje w formie szwedzkiego stołu,
obiady serwowane, kawa i herbata
dostępne są przez cały czas pobytu
• tradycyjną uroczystą kolację wigilijną
przy góralskiej muzyce
• uroczystą kolację, podczas której
będzie grał DJ (dnia 25.12)
• ubezpieczenie NNW 5000,- PLN – ERGO
• podatek VAT

Cena nie obejmuje:

UWAGI
Oferta ważna do wyczerpania miejsc.
Pobyt rozpoczyna się obiadem, kończy
śniadaniem w dniu wyjazdu. Brak pokoi
1-osobowych. Dojazd własny zniżka
40,- PLN/os. Bezpłatny parking w ramach
dojazdu własnego.
W ramach pakietu goście otrzymują:
wejścia na basen, 3 sauny i jacuzzi, które
znajdują się obok w drugim budynku,
możliwość korzystania z bilardu, pingponga, piłkarzyków.
40% zniżki na wyciągi narciarskie „suche”.
Podczas pobytu można skorzystać z karty
tatrzańskiej, upoważnia ona do zniżek
na baseny „Gorący Potok” – 20%, „Termy
Chochłowskie” – 15%.

• świadczeń nie wymienionych w ofercie

w Beskidzie!
MIĘDZYBRODZIE ŻYWIECKIE

KORBIELÓW
KORBIELÓW atrakcyjna miejscowość w otoczeniu gór, położona w Beskidzie
Żywieckim. 19 km na południowy-wschód od Żywca nad rzeką Glinną.
OŚRODEK KONFERENCYJNO-WYPOCZYNKOWY „PILSKO”
Opis ośrodka na 1. stronie

Cena/os.

22.12–01.01.2020 • 11 dni / 10 noclegów
• transport autokarem lub busem
• zakwaterowanie (10 noclegów) – pokoje
2 osobowe z łazienkami i TV
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania
w formie bufetu, obiady i kolacje
serwowane do stolika)
• uroczystą kolację wigilijną z orkiestrą
i kolędami
• dowóz na Pasterkę
• bal sylwestrowy z orkiestrą
• opłatę klimatyczną
• ubezpieczenie NNW 5 000 PLN – ERGO
• podatek VAT

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „NIAGARA”
Opis ośrodka na 1. stronie

Termin

Termin
Cena obejmuje:

MIĘDZYBRODZIE ŻYWIECKIE pięknie położona miejscowość, ok. 15 km od
Żywca, której głównymi atrakcjami są: malownicze Jezioro Międzybrodzkie, pobliska
Góra Żar, a także czyste powietrze i piękne widoki.

1 830,- PLN

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie

UWAGI
Oferta ważna do wyczerpania miejsc.
Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu
przyjazdu, kończy – obiadem w dniu
wyjazdu (01.01 doba hotelowa jest
przedłużona do godz 15:00). Brak pokoi
1-osobowych z dopłatą. Wyjazd z danej
miejscowości zostanie zorganizowany
przy min. 6 osobach. Dojazd własny
zniżka 40,- PLN/os.

Cena/os.

22.12–01.01.2020 • 11 dni / 10 noclegów

Cena obejmuje:
• transport autokarem lub busem
• zakwaterowanie w ośrodku na II piętrze
(10 noclegów), pokoje 2-os. z łazienkami, TV
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadania
i kolacje w formie bufetu, obiady
serwowane do stolika)
• uroczystą kolację wigilijną,spotkanie
z folklorystą
• wieczorek taneczny w I dzień Świąt
• wizytę kapeli góralskiej z życzeniami
w II dzień Świąt
• bal sylwestrowy z bogatym menu
i z profesjonalnym Dj-em
• ubezpieczenie NNW 5000,- PLN
– ERV Europejskie
• podatek VAT

1 850,- PLN

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• opłaty klimatycznej

UWAGI
Oferta ważna do wyczerpania miejsc.
Pobyt rozpoczyna się obiadem w
dniu przyjazdu, kończy się obiadem w
dniu wyjazdu (01.01 doba hotelowa
jest przedłużona do godziny 15:00).
Brak pokoi 1-osobowych z dopłatą.
Wyjazd z danej miejscowości zostanie
zorganizowany przy min 6 osobach.
Dojazd własny zniżka 40,- PLN/os.

Jarmarki świąteczne
PRAGA

BUDAPESZT

30.11–01.12.2019 | 07.12–08.12.2019

Cena 179,- PLN

Wyjazd wg rozkładu jazdy (godziny wczesnoporanne ok. 4-5 nad ranem).
W programie m.in.: Most Karola, Rynek Staromiejski z Ratuszem, Zegar Orloy, Hradczany,
Katedra św. Wita, Zamek Królewski, Kościół św. Jerzego, Złota Uliczka. Czas wolny na Jarmarku
Świątecznym. Opcjonalnie kolacja w restauracji – dla chętnych. Wyjazd w drogę powrotną w
godz. wieczornych. Powrót w niedzielę (godzina powrotu uzależniona od czasu przejazdu).

30.11–01.12.2019 | 07.12–08.12.2019

Cena 189,- PLN

Wyjazd wg rozkładu jazdy (godziny wczesnoporanne ok. 4-5 nad ranem).
Przejazd do Budapesztu. Przyjazd do stolicy Węgier w godzinach południowych,
spacer po mieście z pilotem. W programie m.in.: Wzgórze Zamkowe, Baszta Rybacka,
Kościół Macieja, Brama Wiedeńska, Zamek Królewski, Plac Bohaterów, budynek
Parlamentu. Czas wolny na Jarmarku Świątecznym. Wyjazd na Wzgórze Gellerta –
wieczorna panorama Budapesztu. Powrót w niedzielę (godzina powrotu uzależniona
od czasu przejazdu).

WIEDEŃ
30.11–01.12.2019 | 07.12–08.12.2019

Cena 189,- PLN

Wyjazd wg rozkładu jazdy (godziny wczesnoporanne ok. 4-5 nad ranem). Przejazd do
Wiednia. W programie: Pałac Schönbrunn, spacer pod Fontannę Neptuna, Gloriettę.
Czas wolny na Jarmarku. Spacer po Wiedniu: opera, eleganckie ulice Karntnerstrasse,
Graben, Stare Miasto, Katedra Św. Szczepana, Hofburg – zimowa rezydencja cesarska,
Teatr Dworski, Ratusz. Czas wolny na Jarmarku Świątecznym pod Ratuszem. Wyjazd
w drogę powrotną w godz. wieczornych. Powrót w niedzielę (godzina powrotu
uzależniona od czasu przejazdu).

Dotyczy wszystkich jarmarków
Cena obejmuje:
• transport autokarem klasy LUX
(WC, barek, DVD, klimatyzacja)
• opiekę pilota

• ubezpieczenie KL 10 000 EUR,
NNW 15 000 PLN (SIGNAL IDUNA)
• podatek VAT

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• obowiązkowych kosztów organizacyjnych
(opłaty lokalne i parkingowe) 5,- EUR/os.,
płatne w autokarze u pilota

• składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny 10,- PLN/os. (kwota ta
automatycznie generuje się na umowie
w momencie dokonania rezerwacji)

Uwagi:
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, program nie przewiduje zwiedzania wnętrz,
a pilot nie oprowadza po ich wnętrzach.

Kilka uwag dotyczących wyjazdów
świąteczno-sylwestrowych

DREZNO
30.11–01.12.2019 | 07.12–08.12.2019

Cena 179,- PLN

Wyjazd wg rozkładu jazdy (godziny wczesnoporanne ok. 4-5 nad ranem). Przyjazd
do Drezna, gospodarczego i kulturalnego centrum Saksonii. W programie: spacer
po mieście z pilotem i zwiedzanie z zewnątrz m.in. Synagogi, Zamku, kościoła NMP,
Albertinum, zespołu pałacowego Zwinger, Opery, Katedry św. Trójcy. Czas wolny:
spacer po świątecznie przystrojonym Dreźnie i na Jarmarku Bożonarodzeniowym.
Wyjazd w drogę powrotną w godz. wieczornych (ok. 23.00). Powrót do Polski
w niedzielę w godzinach wczesnoporannych.

• transport autokarem odbywa się przy minimalnej ilości 45 osób,
w przypadku mniejszej ilości osób – transport odbywa się busem
• wyjeżdżamy z: Katowic (Giszowiec i Centrum), Tychów, Bielska,
Cieszyna, Wodzisławia Śl, Jastrzębia Zdroju, Rybnika, Żor
(wyjazd z danej miejscowości do potwierdzenia na dwa dni przed
wyjazdem i przy minimum 6 osobach)
• doba w obiektach rozpoczyna się o godz 14:00, kończy o 10:00

Zapraszamy!

ul. Mysłowicka 28
40-467 Katowice Giszowiec
tel./fax +48 32 209 30 66
tel. kom. 510 910 100
biuro@altamira.net.pl

www.altamira.net.pl

