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S P I S  T R E Ś C I

JEST NAS CORAZ WIĘCEJ!

Zapytaj o cenę dla grupy 
– rabaty od cen w katalogu

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA WYJAZDÓW

GRUPOWYCH NA ZAMÓWIENIE

ZNAJDŹ NAS, POLUB I DOŁĄCZ DO GRONA

AKTUALNE INFORMACJE O NASZYCH

NASZYCH KLIENTÓW

PROMOCJACH, WYJAZDACH I NOWOŚCIACH

Podczas Podróży 

o Państwa 

bezpieczeństwo 

dba Towarzystwo 

Ubezpieczeń  

SIGNAL IDUNA

Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny.  
Informacje w nim zawarte nie są prawnie wiążące i nie stanowią  
oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
Zastrzega się możliwość wystąpienia pomyłki. 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej  
reguluje Umowa o Udziale w Imprezie Turystycznej wraz  
z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa. 

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

www.altamira.net.pl

SUPER HIT

SUPER HIT

NOWOŚĆ
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Zniżki dla dzieci przy 2 osobach pełnopłatnych w pokoju: 
•  dziecko do 6 lat (na łóżku małżeńskim rodziców lub sofie jeśli jest jedno dziecko) – zniżka 1 100,- PLN 
•  dziecko 6-12 lat (na łóżku małżeńskim rodziców lub sofie jeśli jest jedno dziecko) – zniżka 800,- PLN 

HOTEL HAMPTON BY HILTON

HOTEL PREMIER INN

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
DUBAJ • ABU ZHABI • wypoczynek w formule All Inclusive w RAS AL KHAIMAH

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiek-
tów. Dokument tożsamości: paszport 
ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu. 
Dopłata do pokoju 1-os. – 1 700 PLN. Przy 
wejściu do meczetu Szejka Zayeda w Abu 
Zhabi obowiązują restrykcyjne przepisy 
dot. ubioru. Kobiety – nieprześwitujące 
spódnice/spodnie zakrywające kostki, długi 
rękaw – przykryte nadgarstki, szczelne 
nakrycie włosów i głowy. Biały kolor trakto-
wany jest jako prześwitujący. Ubrania nie 
mogą być obcisłe. Mężczyźni – spodnie za 
kolana, bluzka nie odkrywająca ramion. 
Tatuaże i symbole religijne muszą zostać 
przykryte ubiorem. 
Aktualne przepisy wjazdowe: 
https://www.gov.pl/web/zea/informacje-
dla-podrozujacych

Uwagi

Cena obejmuje:
•  przelot samolotem – lot bezpośredni 

Kraków-Zjednoczone Emiraty Arabskie 
(Dubai), Kraków (linie lotnicze Fly Dubai), 
bagaż główny rejestrowany 20 kg + 5 kg 
podręczny 

•  transfer lotnisko-hotel-lotnisko
•  zakwaterowanie w hotelach iiii, łącznie 

6 noclegów: 3 noclegi w Hotelu Premier 
Inn Dubai Barsha Heights Hotel iiii + 3 
noclegi w Hotelu Hampton by Hilton 
Marjan Islandiiii w pokojach 2-os. 
z łazienkami (pokoje 1-os. za dopłatą)

•  wyżywienie: 6 śniadań, 1 kolacja na statku 
podczas rejsu w Dubai Marinie,  
formuła All Inclusive od obiadu 4 dnia 
wycieczki zgodnie z programem

•  w pokojach hotelowych zestaw do 
parzenia kawy/herbaty (czajnik+kawa/
herbata) oraz 2 butelki 0,5 l wody na dzień 

•  butelkę wody codziennie w autokarze 
podczas transferów

•  opiekę profesjonalnego pilota
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR 

(z rozszerzeniem o COVID i choroby 
przewlekłe), NNW 20 000 PLN  
SIGNAL IDUNA

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 30 PLN/os.
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu (biletów wstępu 
do zwiedzanych obiektów, lokalnego 
transportu, opłat parkingowych, rejsu 
łodzią Abra, lokalnego licencjonowanego 
przewodnika, opłaty klimatycznej 
oraz zestawów słuchawkowych tour 
guide system) – razem 350 USD/os. 
(kwota ta stanowi integralną część ceny 
wycieczki, jest obowiązkowa, nie podlega 
rozliczeniu i zniżkom) 

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

•  fakultatywnej dla chętnych wycieczki 
jeepami na pustynię wraz z kolacją 
i występami (koszt 70 USD/os. – zapisy 
u pilota) 

Pustynny kraj położony na północno- 
-wschodnim skrawku Półwyspu Arabskiego, który otaczają wody Zatoki Perskiej 
i Omańskiej. Jego wizytówką są niewyobrażalne drapacze chmur, sztuczne wyspy 
w kształcie palm, luksusowe hotele oraz dzielnice niczym z futurystycznych 
powieści. Zjednoczone Emiraty Arabskie są jednym z najmłodszych, lecz najszybciej 
rozwijających się i najbogatszych krajów na świecie. Są synonimem przepychu, luksusu 
i nowoczesności. To tutaj znajduje się wszystko to co największe i najbardziej niezwykłe.

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

5 900,- PLN

Cena/os.
07.10-13.10.2023 / 7 dni, 6 noclegów

Termin | samolot

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Spotkanie z pilotem wycieczki na lotnisku w Krakowie-Balicach. Odprawa 

bagażowo-biletowa. Bezpośredni wylot z Polski do Dubaju. Przylot ok. godz. 20.30 czasu 
lokalnego. Następnie powitanie grupy przez polskojęzycznego przewodnika. Ok. godz. 
21.30-22.00 transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg. Tego dnia ze względu na późny 
przyjazd do hotelu brak obiadokolacji.

1 dzień

Śniadanie, następne wyjazd na wycieczkę Zwiedzanie Nowoczesnego 
Dubaju (z polskojęzycznym przewodnikiem). W programie: Wyspa Palmowa Jumeirah 
(największa sztuczna wyspa na świecie, jedyna w pełni ukończona w Dubaju, uznawana 
przez niektórych za architektoniczny cud świata) i Hotel Atlantis (ekskluzywny hotel będący 
ucieleśnieniem marzeń o bajecznym Dubaju zaprojektowany z rozmachem i jedyny w 
swoim rodzaju), Madinat Souk (popularny wśród turystów i nie tylko, autentyczny arab-
ski targ) i z pewnej odległości zobaczymy Burj al Arab (jeden z najwyższych i najbardziej 
luksusowych hoteli na świecie) – czas na zdjęcia. Wizyta w słynnym centrum handlowym 
Dubai Mall (największe centrum rozrywkowo-handlowe na świecie z całorocznym krytym 
stokiem narciarskim) i akwarium – z zewnątrz. Wjazd na platformę widokową najwyższego 
budynku świata Burj Khalifa i czas wolny w Dubai Mall. Po południu (15.00-21.00) fakul-
tatywnie możliwość wzięcia udziału w wycieczce Pustynne safari koszt 70 USD – przejazd 
jeepami po pustyni, z kolacją w formie bufetu i napojami (napoje soft gazowane, woda, 
kawa, herbata) oraz atrakcjami na pustyni (dune bashing, jazda na wielbłądzie, tatuaż z 
henny, shisha wodna fajka, taniec brzucha, derwisza – tanoura i sandboarding). Dla osób 
niekorzystających z wycieczki fakultatywnej jeepami na pustynię – możliwość dłuż-
szego czasu wolnego w centrum handlowym Dubai Mall (czas na posiłek we własnym 
zakresie, powrót do hotelu we własnym zakresie – metrem).

Śniadanie, wykwaterowanie. Następnie wyjazd na Zwiedzanie tradycyjnego  
Dubaju z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie: przejazd do Bastakiya (spacer 
po historycznej dzielnicy Bastakiya/Al Fahid), przeprawa wodną taksówką Abra przez 
Creek (zatoka) oraz wizyta na targu złota i przypraw. Przejazd do Ras Al Khaimah do 
hotelu Hampton by Hilton, zakwaterowanie, obiad, czas wolny na odpoczynek, korzysta-
nie z formuły All Inclusive, kolacja i nocleg. Tego dnia rozpoczęcie formuły wyżywienia 
All Inclusive.

Śniadanie, wypoczynek na plaży oraz korzystanie z formuły wyżywienia 
All Inclusive, nocleg.

Wykwaterowanie z hotelu – suchy prowiant zamiast śniadania  
(godz. 03.30-04.00). Transfer na lotnisko. Odprawa bagażowo-biletowa.  
Wylot do Polski ok. godz. 07.35. Przylot, zakończenie imprezy.

Śniadanie w hotelu, następnie wyjazd na Całodniowe zwiedzanie Abu Zhabi 
z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie: czas na zdjęcia w Parku Ferarri World 
(park rozrywki z najszybszą kolejką górską świata) i torze F1, targ daktyli (możliwości 
zakupów), przejazd przez Corniche – promenadę nadbrzeżną w stolicy, zwiedzanie 
Pałacu Prezydenckiego Qasr Al Watan (najstarszy kamienny budynek w Abu Dhabi 
należący do grupy 20 największych zabytków współczesnej kultury i sztuki na świecie), 
przerwa na krótki posiłek we własnym zakresie, zwiedzanie Meczetu Szejka Zayeda 
(jeden z największych meczetów na świecie i jeden z najbardziej niesamowitych 
obiektów religijnych w Abu Zhabi) i powrót do Dubaju. Wieczorem Rejs w Dubai 
Marina łodzią Dhow z kolacją i napojami soft. Widoki podczas rejsu niezapomniane. 
Po zakończonym rejsie powrót do hotelu i nocleg.

2 dzień

4 dzień

5-6 dzień

7 dzień

3 dzień

Hotel HAMPTON BY HILTON– All Inclusive

Samolotem z Krakowa

Przelot liniami FLY DUBAI!

SUPER
HIT

SUPER
HIT
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Cena nie obejmuje:
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy  
20 PLN/os.

•  obowiązkowych kosztów związanych 
z realizacją programu (biletów wstępu 
do zwiedzanych obiektów, kolacji 
i degustacji w toskańskiej winnicy, 
degustacji w San Gimignano, lokalnych 
przewodników, opłat parkingowych, 
check point – opłat wjazdowych, opłaty 
klimatycznej oraz zestawów tour guide) 
razem ok. 145 EUR/os.

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

•  serwisu plażowego nad morzem  
– opłata lokalna

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

TOSKANIA
LUKKA • PIZA • SIENA • SAN GIMIGNANO 
MONTECATINI TERME • FLORENCJA
wypoczynek nad morzem Tyrreńskim w Viareggio

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z Polski z miejsca zbiórki wg ustalonej godziny wyjazdu – ok. godz. 

18.00. Nocny przejazd do Włoch przez Czechy i Austrię.

Śniadanie. Przejazd do kurortu Viareggio – czas na plażowanie i kąpiele 
w Morzu Tyrreńskim. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, przejazd do otoczonej renesansowymi murami Lukki. W programie 
zwiedzania: Katedra di San Martino, Kościół San Michele in Foro oraz pozostałości po 
dawnym amfiteatrze, które dzisiaj są urokliwym placem otoczonym domami. Czas wolny. 
Następnie przejazd do Pizy. Zwiedzanie słynnego Piazza del Duomo, nazywanego 
Placem Cudów, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znajdują się tutaj: 
Krzywa Wieża, katedra, baptysterium i cmentarz. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, przejazd do Sieny, której zabytkowe centrum wpisane jest na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wizyta na Piazza del Campo oraz zwiedzanie 
słynnej gotyckiej katedry z charakterystyczną dzwonnicą w biało-czarne pasy. Czas wolny. 
Następnie przejazd do San Gimignano, nazywanego średniowiecznym Manhattanem. 
Spacer i wizyta na Piazza del Duomo – placu otoczonym wysokimi romańskimi 
wieżami, z których słynie to miasteczko. Przejazd na degustację miejscowych specjałów 
z przepięknym widokiem na San Gimignano. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, przejazd do kurortu Viareggio – czas na plażowanie i kąpiele 
w Morzu Tyrreńskim. Osoby, które wolą pozostać na hotelowym basenie oczywiście mają 
taką możliwość. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Florencji, stolicy Toskanii. Wizyta 
na Piazza del Duomo, gdzie znajdują się najsłynniejsze zabytki: baptysterium z „rajskimi 
drzwiami” oraz Katedra Santa Maria del Fiore (z zewnątrz) z kopułą Brunelleschiego 
i dzwonnicą Giotta. Spacer po zabytkowym centrum przez Piazza della Signoria z Palazzo 
Vecchio do Ponte Vecchio – najbardziej charakterystycznego mostu Florencji. Czas 
wolny. W godzinach popołudniowych wyjazd w kierunku Polski.

Przyjazd do Polski na miejsce zbiórki w godzinach porannych.

1 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

9 dzień

Przyjazd do Włoch do hotelu po godz. 14.00, zakwaterowanie, czas na 
odpoczynek po podróży, obiadokolacja i nocleg.
2 dzień

Śniadanie, w godz. południowych wjazd kolejką do zabytkowej części 
miasta – Montecatini Alto, położonej na półce skalnej, z której rozpościera się 
niesamowity widok na północną Toskanię. Spacer po miasteczku i czas wolny. Następnie 
przejazd do pobliskiej winnicy na poznanie technik produkcji toskańskiego wina. 
Degustacja miejscowych specjałów połączona z obiadokolacją oraz z muzyką na żywo. 
W godz. nocnych powrót do hotelu i nocleg.

3 dzień

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. 
Dokument tożsamości: dowód osobisty  
lub paszport.  
Aktualne przepisy wjazdowe:  
https://www.gov.pl/web/wlochy/idp

Uwagi

HOTEL BIONDI iiii  www.montecatinihotelbiondi.it/en/

Region administracyjny w środkowych Włoszech, obejmujący 
malownicze obszary nad Morzem Liguryjskim i Morzem Tyrreńskim oraz w Apeninach 
Północnych, w sercu którego rozciąga się wspaniały region winiarski Chianti. Stolicą 
Toskanii jest przepiękna Florencja. Toskania jest krainą historyczną zamieszkałą przez 
Etrusków, których bogate dziedzictwo kulturowe jest tu wciąż obecne. Jest wymarzonym 
miejscem na urlop dla miłośników pięknych krajobrazów, wspaniałej architektury, sztuki, 
zabytków oraz doskonałej włoskiej kuchni.

Położenie: pięknie położony w uzdrowiskowej miejscowości Montecatini Terme, 
w spokojnej, zielonej okolicy blisko rozległego parku i term. Bliska odległość dzieli go 
również od centrum kurortu z wieloma restauracjami, barami czy butikami (również 
znanych światowych marek). 
Pokoje: duże, przestronne, funkcjonalnie urządzone pokoje 2-, 3-, 4-os. z łazienkami, 
wyposażone w klimatyzację oraz lodówki. Ręczniki w pokojach – do użytku 
wewnętrznego. Na basen lub plażę należy mieć własny ręcznik.
Do dyspozycji gości: recepcja z przestronnym lobby, drink bar, zadaszony basen 
z odkrytą częścią z leżakami oraz częścią wypoczynkową, restauracja. Jest to idealne 
miejsce na włoskie wakacje łączące w sobie zwiedzanie toskańskich perełek wraz 
z błogim wypoczynkiem w przepięknej Toskanii.
Wyżywienie: śniadania w formie bufetu (śniadanie kontynentalne wzmocnione, 
obiadokolacje serwowane do stolika + bufet sałatkowy + lampka wina i woda).

TOSKANIA

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, klimatyzacja, barek, DVD) 
•  zakwaterowanie w Hotelu Biondiiiii 

w pokojach 2-os. z łazienkami (pokoje 
1-os.za dopłatą 450 PLN) – 6 noclegów

•  wyżywienie: 6 śniadań i 5 obiadokolacji 
z wodą i lampką wina (w dniu degustacji 
miejscowych specjałów w winiarni – brak 
obiadokolacji w hotelu)

•  opiekę profesjonalnego pilota-rezydenta
•  wycieczki uwzględnione w programie (bez 

kosztów związanych z ich realizacją) 

•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozszerze-
niem o COVID i choroby przewlekłe),  
NNW 20 000 PLN SIGNAL IDUNA

•  podatek VAT

Zniżki dla dzieci przy dwóch osobach pełnopłatnych w pokoju:
•  dziecko do 3 lat (bez świadczeń) – cena 890,- PLN
•  dziecko lub dwoje dzieci 3-12 lat – zniżka 200,- PLN

2 850,- PLN

Cena/os.
01.07-09.07.2023 / 9 dni, 6 noclegów
08.07-16.07.2023 / 9 dni, 6 noclegów

Terminy | autokar

Wszystkie noclegi w tym samym hotelu

Dopłata do pokoju 1-os. 
450 PLN
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Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, klimatyzacja, barek, DVD) 
•  zakwaterowanie w Hotelu Villa Della 

Roseiii (7 noclegów)
•  serwis plażowy na basenie (ilość leżaków 

ograniczona)
•  wyżywienie: 7 śniadań kontynentalnych 

wzmocnionych i 7 obiadokolacji z lampką 
wina

•  włoski wieczór z muzyką z DJ
•  opiekę profesjonalnego pilota–rezydenta
•  wycieczki uwzględnione w programie  

(bez kosztów związanych z ich realizacją) 
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR 

(z rozszerzeniem o COVID i choroby 
przewlekłe), NNW 20 000 PLN  
SIGNAL IDUNA

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 20 PLN/os.
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu (biletów wstępu 
do zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników, opłat parkingowych, 
check point – opłat wjazdowych do 
Rzymu, opłaty klimatycznej oraz 
zestawów tour guide)  
Razem ok. 75 EUR/os. 

•  dla chętnych zwiedzanie Zamku 
Odescalchi w Bracciano – koszt ok. 12 EUR 

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

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

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

Uwagi

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z Polski z miejsca zbiórki wg ustalonej godziny wyjazdu – ok. godz. 

17.00. Nocny przejazd do Włoch przez Czechy i Austrię.

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

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

Śniadanie, wycieczka do Rzymu, spotkanie z lokalnym przewodnikiem 
i zwiedzanie. W programie: Bazylika św. Piotra i Plac św. Piotra, Koloseum i Forum 
Romanum (z zewnątrz), Plac Wenecki z Ołtarzem Ojczyzny, Teatro Marcello, Wzgórze 
Awentyn z Ogrodami Pomarańczowymi oraz Circo Massimo. Czas wolny w ciągu dnia. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

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

Śniadanie,  wyjazd na całodniowe plażowanie nad Morze Tyrreńskie do 
Ladispoli – urokliwego miasteczka, kurortu, z piaszczystą plażą. Po południu powrót do 
hotelu, wieczorem obiadokolacja i nocleg.

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

Śniadanie i wyjazd na całodniowe plażowanie nad Morze Tyrreńskie 
do Ladispoli. Dla osób, które chcą zostać na basenie hotelowym – istnieje oczywiście 
taka możliwość Po południu powrót do hotelu, obiadokolacja pożegnalna połączona 
z włoskim wieczorkiem z muzyką (tańce i zabawa) nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd do Pienzy – zwiedzanie urokliwego 
toskańskiego miasteczka znanego z pięknych widoków i pysznego sera pecorino. 
Czas wolny na posiłek we własnym zakresie, na zakupy itp. Następnie wyjazd w drogę 
powrotną do kraju. 

Powrót na miejsce zbiórki w godzinach okołopołudniowych.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

9 dzień

10 dzień

Zniżki dla dzieci przy dwóch osobach pełnopłatnych w pokoju:
•  dziecko do 3 lat (bez świadczeń) – cena 990,- PLN
•  dziecko lub dwoje dzieci 3-10 lat – zniżka 150,- PLN

2 890,- PLN
2 690,- PLN

Cena/os.
04.08-13.08.2023 / 10 dni, 7 noclegów
01.09-10.09.2023 / 10 dni, 7 noclegów

Terminy | autokar

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

HOTEL VILLA DELLE ROSE iii 

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

BRACCIANO

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

POWRÓT HITU 
SEZONÓW 2017-2019!

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

Dopłata do pokoju 1-os. 
500 PLN
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WŁOCHY • SYCYLIA
MONREALE • MONTE PELLEGRINO • PALERMO 
ERICE • MARSALA • CEFALU 

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

odprawa bagażowo-biletowa i wylot na Sycylię. Przylot, transfer do hotelu w Palermo 
w dzielnicy Mondello. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, odpoczynek na plaży lub basenie, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, przejazd do jednej z najbardziej urokliwych miejscowości na 
Sycylii – Erice. Miasto tworzą kręte, wybrukowane uliczki, surowe, kamienne budowle, 
liczne kościoły i tak zwane vanelle – bardzo ciasne przejścia. Spacer po starej części 
miasta, położonego na szczycie wzgórza Monte San Giuliano – 752 m n.p.m. oraz wizyta 
w Katedrze. Czas wolny, następnie przejazd trasą nadmorską wzdłuż bardzo ciekawego 
odcinka wybrzeża – płytkie wody laguny zdobią tradycyjne, zabytkowe wiatraki, które 
służą do wypompowywania wody morskiej i pozyskiwania soli. Przejazd do Marsali, 
zwanej Miastem Wina, słynącej na całym świecie z wina likierowego o tej samej nazwie. 
To tutaj 11 maja 1860 r. Garibaldi rozpoczął proces zjednoczenia Italii. Spacer po 
malowniczej starówce. Czas wolny. Wizyta w winiarni i poznanie technik produkcji tego 
wyjątkowego wina oraz degustacja. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, odpoczynek na plaży lub basenie, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie. Przejazd do Cefalu – jednego z najpiękniejszych włoskich 
miasteczek, położonego urokliwie nad morzem, z majestatyczną skałą fortecą i cudowną 
Katedrą z 1131 r. oraz starym portem z kolorowymi łódkami rybaków.  
Czas wolny oraz możliwość plażowania. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie i wykwaterowanie. Transfer na lotnisko, odprawa bagażowo- 
-biletowa i wylot do Polski. Przylot i zakończenie wycieczki.

1 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

Śniadanie, dzień przeznaczony na relaks i odpoczynek na słynnej plaży 
Mondello lub basenie, obiadokolacja i nocleg.
2 dzień

Śniadanie. Przejazd do Monreale i zwiedzanie Katedry Normańskiej o 
przepięknych mozaikowych dekoracjach wnętrza oraz spacer malowniczymi uliczkami 
miasta. Czas wolny. Następnie wjazd na wzgórze Monte Pellegrino, gdzie znajduje 
się Sanktuarium św. Rozalii z 1625 r., wzniesione w miejscu, w którym znajdowała się 
pustelnia świętej – patronki miasta i, z którego roztacza się przepiękna panorama 
na Palermo. Przejazd do Palermo. Zwiedzanie miasta – w programie m.in.: Katedra, 
pierwotnie gotycka, dziś łącząca różne style architektoniczne, która zachwyci każdego 
turystę (z zewnątrz robi imponujące wrażenie), Fontanna Pretoria, Plac Quatro Canti oraz 
Teatro Massimo. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

3 dzień

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.  
Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. 
Dokument tożsamości: dowód osobisty 
lub paszport. W sprzedaży również Sycylia 
z Etną i Taorminą w terminach 16.06-
23.06.2023 i 23.06-30.06.2023. O szczegóły 
zapytaj w biurze. Aktualne przepisy wjaz-
dowe: https://www.gov.pl/web/wlochy/idp 

Uwagi

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

SYCYLIA

Cena obejmuje:
•  przelot samolotem na trasie KTW-Trapani 

lub Palermo-KTW (Ryanair/Wizzair)  
– 2 sztuki bagażu podręcznego w cenie 
(priority), wymiary zgodnie z wytycznymi 
przewoźnika lotniczego

•  zakwaterowanie w Hotelu Conchiglia d’Oro  
w Mondelloiii – 7 noclegów, pokoje 2-os. 
z łazienkami (pokój 1-os.– za dopłatą 450 PLN)

•  wyżywienie: śniadania i obiadokolacje 
z wodą i winem

•  wycieczki uwzględnione w programie  
(bez kosztów związanych z ich realizacją) 

•  opiekę profesjonalnego pilota 
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozszerze-

niem o COVID-19 i choroby przewlekłe), 
NNW 20 000 PLN SIGNAL IDUNA

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 30 PLN/os.
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu (biletów wstępu, 
lokalnych przewodników, lokalnego 
transportu, opłaty klimatycznej oraz 
zestawów słuchawkowych tour guide)  
– kwota uzależniona od finalnej ilości 
osób w grupie – razem ok. 190 EUR/os.

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

•  linie lotnicze (Ryanair / Wizzair) przy 
odprawie online dobierają miejsca 
w samolocie losowo. Gwarancja miejsc 
obok siebie – za dopłatą.  
Bagaż rejestrowany 20 kg – za dopłatą. 
Chęć gwarancji miejsc obok siebie 
i zakupu bagażu rejestrowanego 
20 kg należy zgłosić w biurze przy 
dokonywaniu wpłaty zaliczki

•  serwisu plażowego (opłata lokalna)

Samolotem z Katowic

Zakwaterowanie: Hotel Conchiglia d’Oro usytuowany jest w Mondello, ok. 1 km 
(10 min.) od piaszczystej plaży Mondello Beach i ok. 400 m od przystanku autobusowego 
zapewniającego połączenia z centrum Mondello. Oferuje swoim Gościom odkryty basen, 
tradycyjną restaurację serwującą typowe sycylijskie dania oraz klasycznie urządzone 
pokoje. Pokoje 2-osobowe z łazienkami (prysznic) wyposażone są w klimatyzacje oraz 
TV. W pomieszczeniach ogólnodostępnych można bezpłatnie korzystać z Wi-Fi.  
Do dyspozycji Gości jest: całodobowa recepcja, sala konferencyjna, ogród, winda i taras.

HOTEL CONCHIGLIA D'OROiii www.hotelconchigliadoro.it

3 950,- PLN

Cena/os.
25.09-02.10.2023 / 8 dni, 7 noclegów

Termin | samolot

7 noclegów w jednym hotelu

Dopłata do pokoju 1-os. 
450 PLN
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Cena obejmuje:
•  przelot samolotem na trasie Kraków-

Lizbona-Kraków (Ryanair) – 2 sztuki 
bagażu podręcznego w cenie (priority) 
z bagażem podręcznym na kółkach do 
10 kg, wymiary max 55 x 40 x 20 cm + 
dodatkowo mała saszetka lub torebka 
o wymiarach max 40 x 20 x 25 cm

•  opłaty lotniskowe, opłaty bagażowe
•  transfer lotnisko-hotel-lotnisko
•  zakwaterowanie w hotelach iii/iiii 

wg programu: pokoje 2-os z łazienkami – 
7 noclegów (1 nocleg w okolicy Lizbony 
2 w Fatimie, 1 w Porto, 3 noclegi nad 
oceanem)

•  wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji 
z winem i wodą

•  opiekę pilota 
•  program i wycieczki wg oferty – bez 

kosztów związanych z jego realizacją: 
lokalni przewodnicy i transport, bilety 
wstępu, zestaw słuchawkowy TGS , 
rejs i degustacja w Porto

•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR 
(z rozszerzeniem o COVID-19 i choroby 
przewlekłe) NNW 20 000 PLN  
– SIGNAL IDUNA

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 30 PLN/os.
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu (lokalny transport, 
przewodnicy, bilety wstępu, rejs, 
dugustacja, zestaw słuchawkowy, taksa 
klimatyczna – 280 EUR/os. – płatna na 
miejscu u pilota

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

•  linie lotnicze (Ryanair) przy odprawie 
online dobierają miejsca w samolocie 
losowo. Gwarancja miejsc obok siebie  
– za dopłatą. Bagaż rejestrowany 20 kg  
– za dopłatą. Chęć gwarancji miejsc obok 
siebie i zakupu bagażu rejestrowanego 
20 kg należy zgłosić w biurze przy doko-
nywaniu wpłaty zaliczki

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. 
Dokument tożsamości: dowód osobisty 
lub paszport. Aktualne przepisy wjazdowe: 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/portugalia

Uwagi

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Spotkanie z przedstawicielem biura na lotnisku w Balicach, odprawa 

bagażowo biletowa, wylot do Lizbony, spotkanie z pilotem wycieczki na lotnisku 
w Lizbonie. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na 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, przypominająca kształtem karawelę. Chwila 
czasu wolnego by móc skosztować słynne babeczki pastei de Belem. Następnie 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. 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 obecnośc. Brzeg na przylądku jest skalisty i wznosi 
się 144 m ponad poziom Oceanu Atlantyckiego, widoki oszałamiające.  
Przejazd do Fatimy, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie, tego dnia zwiedzanie rozpoczniemy do Fatimy ośrodka kultu 
maryjnego, celu licznych pielgrzymek. Spacer po Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny: 
Plac Pielgrzyma, Bazylika z grobowcami bł. Łucji, Hiacynty, Franciszka, Kaplica Objawień. 
Przejazd do Batalha – zwiedzanie dominikańskiego opactwa, arcydzieła portugalskiego 
gotyku, wpisanego na listę UNESCO: kościół z kaplicą grobową Jana I i jego synów, 
klasztor ze wspaniałym krużgankiem i Grobem Nieznanego Żołnierza. Przejazd do 
Nazaré – wspaniałego kurortu nad Oceanem Atlantyckim, gdzie rybacy kultywują 
lokalne tradycje. Czas wolny na słynnej plaży w Nazaré (możliwość spróbowania 
pysznych lokalnych grillowanych sardynek w lokalnych tawernach), Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, (wieczorem dla chętnych możliwość uczestnictwa w procesji świateł), 
nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Coimbry dawnej stolicy Portugalii, 
by zobaczyć z zewnątrz najstarszy ośrodek uniwersytecki Portugalii położony nad rzeką 
Mondego. Przejazd do hotelu w Porto, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie, wykwaterowanie, 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 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. Przejazd nad ocean na wybrzeże lizbońskie do miejscowości Figueira 
da Foz, uroczego miasteczka idealnego na wakacyjny wypoczynek, zakwaterowanie 
w hotelu iiii, obiadokolacja, nocleg.  
Przykładowy Hotel Sweet Atlantic iiii, http://www.sweet-atlantic-hotel.com/   
Elegancki hotel położony w centrum miejscowości, blisko przepięknej plaży (ok. 100 m 
od obiektu). Posiada eleganckie pokoje (pokoje z widokiem na ocean są za dopłatą, na 
zamówienie). Na miejscu restauracja z niesamowitym widokiem na ocean.  
Serwis plażowy płatny dodatkowo.

Śniadanie, wypoczynek nad oceanem, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wypoczynek nad oceanem, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, transfer na lotnisko w Lizbonie. Wylot do 
Polski, zakończenie wycieczki. 

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

PORTUGALIA
Wypoczynek w FIGUEIRA DA FOZ w hotelu nad 
oceanem + zwiedzanie: LIZBONA • CABO 
DA ROCA • FATIMA • NAZARE • BATALHA 
COIMBRA • PORTO

3 960,- PLN
4 260,- PLN

Cena/os.
09.09-16.09.2023 / 8 dni, 7 noclegów 
16.09-23.09.2023 / 8 dni, 7 noclegów

Terminy | samolot

Samolotem z Krakowa

Dopłata do pokoju 1-os. 
900 PLN
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HISZPANIA
BARCELONA • TOSSA DE MAR i plażowanie

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Spotkanie na lotnisku z przedstawicielem biura. Wylot do Hiszpanii. Przylot 

do Barcelony. Spotkanie z pilotem na lotnisku. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie 
w Hotelu Stella Maris iii w Blanes na wybrzeżu Costa Brava, obiadokolacja i nocleg.

1 dzień

Śniadania i obiadokolacje. Pobyt w miejscowości Blanes. Czas na 
wypoczynek urozmaicony plażowaniem i wycieczkami.
Całodniowa wycieczka do Barcelony – zwiedzanie z przewodnikiem, w programie 
m.in.: Sagrada Familia z zewnątrz, urzekający Park Guell, wzgórze Montjuic, tereny 
olimpijskie, deptak Las Ramblas, Dzielnica Gotycka z przepiękna Katedrą św. Eulalii,  
Paseo de Gracia i słynne domy Gaudiego – Casa Battlo i Casa Mila. Camp Nou (wejście na 
stadion FC Barcelona dodatkowo płatne – ok. 30 EUR/os. dla chętnych).
Całodniowa wycieczka połączonan z rejsem do Tossy de Mar – szczególnie urokliwa 
część wybrzeża rozciąga się pomiędzy Lloret de Mar, a Tossą de Mar. Zobaczymy tutaj 
charakterystyczne małe plaże calas oraz skaliste bujnie porośnięte wybrzeże. W Tossie 
koniecznie należy wspiąć się na obwarowane wzgórze oraz zanurzyć się w wąskich 
uliczkach starej części miasteczka Vila Vella. Znajdziemy tutaj mnóstwo małych sklepów 
i restauracji. Czas wolny na plażowanie a następnie przejazd autokarem na degustację 
miejscowych przysmaków i powrót do hotelu. 

2-5 dzień

Śniadanie i wykwaterowanie. Transfer na lotnisko. Wylot do Polski. 
Zakończenie wycieczki.
6 dzień

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów.  
Dokumentem upoważniającym do 
podróży jest paszport lub dowód osobisty 
ważny min. 90 dni od daty powrotu. 
Aktualne przepisy wjazdowe:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/
hiszpania

Uwagi

Cena obejmuje:
•  przelotem samolotem na trasie Kraków-

Barcelona El Prat-Kraków (Ryanair) – 
2 sztuki bagażu podręcznego w cenie 
(priority) z bagażem podręcznym na 
kółkach do 10 kg, wymiary max 55 x 40 
x 20 cm + dodatkowo mała saszetka lub 
torebka o wymiarach max 40 x 20 x 25 cm

•  opłaty lotniskowe i bagażowe
•  zakwaterowanie: w Hotelu Stella Maris iii 

w pokojach 2-osobowych z łazienkami  
(5 noclegów) 

•  wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji 
z winem i wodą (w formie bogatego 
bufetu) 

•  wycieczki uwzględnione w programie 
(Barcelona, Tossa de Mar) – bez kosztów 
związanych z jego realizacją 

•  opiekę pilota- rezydenta
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR z rozszerze-

niem COVID-19 i choroby przewlekłe,  
NNW 20 000 PLN (SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 30 PLN/os.
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu: transferu, wynajmu 
lokalnego autokaru, opłat parkingowych, 
opłaty klimatycznej, biletów wstępu, 
zestaw słuchawkowego tour guide, 
przewodników lokalnych, rejsu do Tossy 
de Mar – razem ok. 140 EUR/os.

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

•  linie lotnicze ( Ryanair) przy odprawie 
online dobierają miejsca w samolocie 
losowo. Gwarancja miejsc obok siebie – 
za dopłatą. Bagaż rejestrowany 20 kg – za 
dopłatą. Chęć gwarancji miejsc obok 
siebie i zakupu bagażu rejestrowanego 
20 kg należy zgłosić w biurze przy 
dokonywaniu wpłaty zaliczki.

Samolotem z Krakowa

2 650,- PLN

Cena/os.
06.06-11.06.2023 / 6 dni, 5 noclegów 
Długi  weekend 
10.10-15.10.2023 / 6 dni, 5 noclegów

Terminy | samolot

Hotel położony w popularnym wakacyjnym kurorcie Blanes słynącym z długiej 
i szerokiej piaszczystej plaży z promenadą. Hotel oferuje wygodnie urządzone pokoje 
2- ,3-osobowe z łazienkami, a do dyspozycji Gości jest m.in.: basen z miejscami do 
opalania, restauracja serwująca dania kuchni międzynarodowej oraz bar. Plaża S’Abanell 
– publiczna, piaszczysta, długa na 4 km i szeroka, z łagodnym zejściem do morza, ok. 
150 m od hotelu,  parasole i leżaki płatne (ok. 10 EUR/komplet).

HOTEL STELLA MARIS iii  w Blanes

Zniżki dla dzieci przy dwóch osobach 
pełnopłatnych w pokoju:
•  dziecko do 2 lat (na łóżku rodzica)  

– cena 890,- PLN
•  dziecko 2-12 lat – zniżka 100,- PLN

Dopłata do pokoju 1-os. 
490 PLN
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Uwagi
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, 
pilot nie oprowadza po wnętrzach 
obiektów. Dokumentem uprawniającym 
do podróży jest paszport lub dowód 
osobisty. Serwis plażowy (leżaki, parasole) 
– dodatkowo płatne. Aktualne przepisy 
wjazdowe: https://www.gov.pl/web/grecja/
informacje-dla-podrozujacych

GRECJA
METEORY • OLIMP • EPIDAUROS • NAFPLION 
MYKENY • ATENY • DELFY • TERMOPILE
+ wypoczynek na plażach Riwiery Olimpijskiej 
i Półwyspu Peloponez

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z miejsca zbiórki wg ustalonej godziny wyjazdu – ok. godz. 12.00-13.00. 

Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry i Serbię w kierunku Grecji.

Śniadanie, całodzienny odpoczynek na plaży, obiadokolacja i nocleg.

Wczesne śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd na nocleg na Półwysep 
Peloponez, zakwaterowanie w hotelu, odpoczynek, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, wycieczka do Myken, miasta określanego przez Homera 
jednym z najważniejszych królestw Achajów znanego głównie z odkrycia wielkiego 
skarbu w grobie Agamemnona. W programie zwiedzania m.in.: Cytadela z Lwią Bramą, 
Pałac Królewski oraz Skarbiec Atreusza zwany grobowcem Agamemnona. Następnie 
zwiedzanie Nafplionu, urokliwego miasta będącego pierwszą stolicą współczesnej 
Grecji z wenecką fortecą – Palamidi. Przejazd do Epidauros i zwiedzanie największego 
z zachowanych do dziś starożytnych teatrów. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, całodzienny odpoczynek na plaży, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, wycieczka do Aten – stolica i największe miasto Grecji, jeden 
z najważniejszych ośrodków turystycznych Europy z zabytkami kultury antycznej. 
W drodze do Aten postój nad Kanałem Korynckim łączącym Morze Egejskie 
z Morzem Jońskim. W programie zwiedzania Aten m.in.: Akropol ze Świątynia Nike 
i Teatrem Dionizosa, Stadion Olimpijski, Plac Sindagma z Parlamentem oraz Grobem 
Nieznanego Żołnierza. Czas wolny w historycznej dzielnicy Plaka rozciągającej się u 
podnóża majestatycznego Akropolu – możliwość zakupu pamiątek. Powrót  do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, całodzienny odpoczynek na plaży, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie w formie suchego prowiantu i wykwaterowanie z hotelu. 
Przejazd do Delf, antycznego centrum kultu boga sztuki i piękna Apollina. W programie 
zwiedzania m.in.: pozostałości po skarbcach, Święty Okrąg, Świątynia Apollina oraz 
stadion. Następnie przejazd do Termopil, krótka wizyta w miejscu słynnej bitwy miedzy 
Spartanami, a Persami, która miała miejsce w 480 r. p.n.e. Przejazd na nocleg na Riwierę 
Olimpijską, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, całodzienny odpoczynek na plaży, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie i wykwaterowanie. Ok. godz. 10.00 wyjazd w drogę powrotną do 
Polski. Przejazd przez Macedonię Północną, Serbię i Węgry.

Dalsza podróż powrotna przez Słowację. Powrót na miejsce zbiórki 
w godzinach porannych.

1 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

9 dzień

10 dzień

11 dzień

12 dzień

13 dzień

Przejazd przez Macedonię Północną. Ok. godz. 11.00 przyjazd do Grecji. 
Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny na odpoczynek po podróży i pierwsze plażowanie, 
obiadokolacja i nocleg.

2 dzień

Śniadanie, wycieczka na Masyw Olimpu – najwyższy masyw górski Grecji 
i siedziba mitologicznych bogów. Następnie przejazd do zawieszonych w chmurach, 
wiekowych klasztorów zlokalizowanych na szczytach kilkusetmetrowych masywów 
skalnych – Meteorów. Meteory to jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych 
w Grecji stanowiąca połączenie cudu natury z geniuszem dawnych budowniczych. 
Wizyta w wytwórni ikon bizantyjskich. Powrót na Riwierę Olimpijską, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, klimatyzacja, DVD, barek)
•  zakwaterowanie w hotelachiii – 

pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami 
– 10 noclegów wg programu (łącznie 
5 noclegów na Riwierze Olimpijskiej, 
5 noclegów na Półwyspie Peloponez)

•  wyżywienie: 10 śniadań (w tym 1 w formie 
suchego prowiantu), 10 obiadokolacji

•  wycieczki zgodnie z programem (bez 
obowiązkowych kosztów związanych 
z ich realizacją) 

•  opiekę pilota  
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR 

(z rozszerzeniem o COVID-19 i choroby 
przewlekłe), NNW 20 000 PLN  
(SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  napoi do obiadokolacji
•  obowiązkowej składki dla Turystyczny Fun-

dusz Gwarancyjny i Pomocowy 20 PLN/os.
•  obowiązkowych koszt ów związanych 

z realizacją programu wycieczki (biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, 
lokalnych przewodników, podatku 
turystycznego, zestawów słuchawkowych 
tour-guide) – razem ok.170 EUR/os.

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

Kraina starożytnych bogów, wina i oliwy z oliwek

3 970,- PLN

Cena/os.
11.09-23.09.2023 / 13 dni, 10 noclegów

Termin | autokar Dopłata do pokoju 1-os. 
1 000,- PLN

Zniżki dla dziecka/dzieci przy 2 osobach pełnopłatnych w pokoju:
•  dziecko do 12 lat – zniżka 300,- PLN



10 WYCIECZKI www.altamira.net.pl

USA+TORONTO
TORONTO • Wodospad NIAGARA 
LANCASTER – miasto Amiszów  
WASZYNGTON • FILADELFIA  
NOWY JORK

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

bagażowo-biletowa. Wylot z Polski, bezpośredni lot PLL LOT do Toronto w Kanadzie 
(wylot o godz. 14.10). Przylot do Toronto o godz. 17.10 czasu lokalnego, formalności na 
lotnisku, transfer do hotelu, zakwaterowanie, odpoczynek i nocleg.

Wycieczka z serii niezapomnianych i tych wymarzonych! Stworzona ze starannością 
dla Klientów Altamiry, w takiej wersji programowej, by pozostawiła niesamowite 
wrażenia! Najwięcej czasu zabezpieczyliśmy w tym programie na Nowy Jork, którego ilość 
atrakcji oszałamia, oczywiście nawet tydzień w tym mieście dla niejednego turysty mógłby 
okazać się czasem zbyt krótkim, my jednak tak dopasowaliśmy długość pobytu i program, 
by mogli Państwo poczuć maksymalnie magię „Wielkiego Jabłka”! Program realizowany 
z wykwalifikowanym przewodnikiem znającym USA i Kanadę jak własną kieszeń! 

Waszyngton + Filadelfia • Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do  
Waszyngtonu – stolicy Stanów Zjednoczonych, która mieści najważniejsze ośrodki 
władzy i placówki dyplomatyczne kraju. Spacer ulicami miasta. W programie m.in.: 
z zewnątrz Mauzoleum Abrahama Lincolna, Biały Dom – oficjalna rezydencja prezydenta 
Stanów Zjednoczonych, Kapitol – siedziba Kongresu Stanów Zjednoczonych i jeden 
z symboli narodowych, Biblioteka Kongresu. Droga w kierunku Filadelfii prowadzić będzie 
między innymi przez most nad rzeką Potomac. Przerwa na spacer po cmentarzu Arling-
ton – najważniejszej nekropolii USA, gdzie znajdują się groby rodu Kennedych. Następ-
nie przejdziemy obok Pentagonu – siedziby Departamentu Obrony Stanów Zjednoczo-
nych. Jest to największy pod względem kubatury i liczby pomieszczeń budynek  
biurowy na świecie, nie będący wieżowcem. Następnie przejazd do historycznego miasta 
Filadelfia – stolicy stanu Pensylwania, kolebki amerykańskiej demokracji.  
W programie zwiedzania m.in.: starówka, dom zamieszkiwany przez Tadeusza Kościuszkę, 
The Independence Hall – miejsce podpisania Deklaracji Niepodległości i Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych oraz Liberty Bell – symbol wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. 
Zobaczymy słynne schody, po których biegał Rockie Balboa w znanym filmie Rocky, dla 
chętnych zdjęcie przy jego pomniku. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

Nowy Jork • Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Nowego Jorku 
– miasta, które nigdy nie śpi, jednym z największych miast w Stanach Zjednoczonych. 
W trakcie tych dni zobaczymy m.in.: Metropolitan Opera, Rockefeller Center – największy 
i najdroższy prywatny kompleks biurowy na świecie ze Złotym Prometeuszem i gigantycz-
nym lustrem, Katedra św. Patryka, Dolny Manhattan z World Trade Center wraz z Memorial 
9/11 – dwie fontanny zlokalizowane w miejscu dawnych fundamentów bliźniaczych 
wież, których symboliczna pustka upamiętnia ofiary poległe w zamachu 11 września, 
Fifth Avenue – główna ulica nowojorskiego Manhattanu, słynne drapacze chmur w tym 
m.in. piękny wieżowiec Chrysler Building czy Trump Tower, zielone serce NY czyli Central 
Park, w pobliżu którego stoi słynny hotel Plaza, w którym kręcono ujęcia do filmu Kevin 
sam w Nowym Jorku, Dworzec Grand Central, Times Square – plac w samym sercu Man-
hatannu, przez który przewija się codziennie setki tysięcy osób. Liczne sklepy, teatry 
restauracje są zatłoczone przez ludzi wszelkich narodowości. Broadway z najsłynniejszy-
mi teatrami, Empire State Building – wjazd na taras widokowy na 86 piętrze, by zobaczyć 
oszałamiającą panoramę miasta, popłyniemy pod Liberty Island z najsłynniejszym no-
wojorskim obiektem – Statuą Wolności (bez schodzenia na wyspę, zdjęcia i podziwianie 
statuy – ze statku) Przespacerujemy się po Wall Street – słynnej dzielnicy  
finansowej z gmachem giełdy nowojorskiej z jej symbolem bykiem z Wall Street, będziemy 
spacerować po dzielnicach: Chinatown (zamieszkanej głównie przez mieszkańców Azji) 
i Little Italy, oraz oczywiście odwiedzimy Brooklyn ze słynnym Mostem Brooklyn Bridge 
– jednym z najstarszych wiszących konstrukcji na świecie! Odwiedzimy również Soho – 
elegancką dzielnicę zabytkowych budynków z charakterystycznymi żeliwnymi schodami, 
eleganckimi restauracjami oraz galeriami sztuki. W czasie wolnym (fakultatywnie dla 
chętnych za dodatkową odpłatnością) spektakl w jednym z teatrów na słynnym Broad-
wayu lub wizyta w jednym ze spektakularnych muzeów. W piątym dniu po pierwszej 
części wrażeń z wizyty w Nowym Jorku – przejazd do hotelu i nocleg. Kolejne noclegi 
w tym samym hotelu bez przekwaterowywania się.

Przylot do Polski o godz. 12.35, zakończenie wycieczki.

Nowy Jork • Śniadanie, wykwaterowanie. Ostatni dzień pobytu w Nowym 
Jorku przeznaczymy na ostatnie zwiedzanie i shopping w outletach np. w New Jersey 
(znaczne przeceny znanych światowych marek). Wieczorem transfer na lotnisko. 
Odprawa bagażowo-biletowa. Wylot do Polski, bezpośredni lot z Nowego Jorku do 
Warszawy o godz. 22.05.  

1 dzień

4 dzień

5-8 dzień

9 dzień

8 dzień

Toronto + Wodospad Niagara • Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd na 
zwiedzanie Toronto – jest to największe miasto Kanady leżące nad Jeziorem Ontario,  
będące kosmopolityczną metropolią i największym zespołem miejskim Kanady. 
W programie m.in.: Air Canada Center – kompleks sportowo-widowiskowy powstały na 
terenie dawnego składu pocztowego, Dundas Square oraz Bay Street. Następnie wjazd 
na CN Tower i możliwość podziwiania przepięknej panoramy miasta (w bezchmurny 
dzień można dostrzec wodospad Niagara i Stany Zjednoczone po drugiej stronie Jeziora 
Ontario). Przejazd w kierunku Niagary. Zwiedzanie Wodospadów Niagara. Wodospad 
znajduje się na granicy USA i Kanady na rzece Niagara i rozdzielony jest Wyspą Kozią 
na dwie części. Umożliwia on przepływ wody z jeziora Erie do położonego 100 m niżej 
jeziora Ontario. Nie jest on ani największym, ani najszerszym wodospadem, ale niewąt-
pliwie jest jednym z najpiękniejszych, co dostrzec można będzie ze specjalnej platformy 
widokowej. W tym niesamowitym miejscu zaplanowany jest spacer po Koziej Wyspie 
oraz zwiedzanie Jaskini Wiatrów (Cave of Winds), w czasie którego będziemy wspinać się 
po schodach, aby dosłownie dotknąć wodospadu o nazwie Amerykanin. Obowiązkowy 
w tym miejscu jest rejs statkiem wycieczkowym Maid od the Mist pod najszerszą część 
wodospadu, zwaną Końską Podkową (obowiązkowe zdjęcie ze słynną peleryną). Tak na-
prawdę żaden opis nie odda prawdziwego uczucia jakie doświadcza się widząc ten cudy 
natury na własne oczy. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Po odpoczynku wieczorne 
(ok 22.00) oglądanie wodospadów w kolorowych światłach reflektorów i nocleg.

2 dzień

Lancaster – miasto Amiszów • Śniadanie, wykwaterowanie. Następnie 
przejazd do Lancaster – najstarszej założycielskiej osady tzw. Amish County. Miasto 
zostało założone przez społeczność Amiszów, a wyprawa do ich wiosek będzie miała 
na celu przybliżenie ich zwyczajów i kultury. Społeczność tych chrześcijan jest częścią 
wielkiej rodziny Kościoła Chrześcijańskiego, wyznawców Jezusa Chrystusa. Amisze 
znani są z ortodoksyjnych przekonań i mają niezwykle surowe zwyczaje, które choć 
w części postaramy się poznać. Nie uznają najnowocześniejszych zdobyczy techniki 
i to jest najbardziej fascynujące w jaki sposób potrafią żyć wśród technologii XXI wieku. 
Następnie przejazd do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.

3 dzień

Cena obejmuje:
•  przelot samolotem – lot bezpośredni: 

Warszawa-Toronto, powrót Nowy Jork JFK 
-Warszawa liniami lotniczymi LOT – bagaż 
rejestrowany 23 kg + 8 kg podręczny 
(wymiary 55 x 40 x 23 cm) klasa economy 
(na pokładzie catering posiłek i napoje) 

•  opłaty lotniskowe i bagażowe
•  zakwaterowanie w hotelach iii w 

pokojach 2-osobowych z łazienkami 
(pokoje 1-os. za dopłatą) – łącznie 7 
noclegów: 1 nocleg w Toronto, 1 nocleg 
nad wodospadem Niagara, 1 nocleg 
w okolicy Lancaster lub Waszyngtonu, 
1 nocleg w Filadelfii, 3 noclegi 
w okolicach Nowego Jorku

•  wyżywienie: 7 śniadań 
•  wycieczki zgodnie z programem (bez 

kosztów związanych z jego realizacją – 
patrz ważne info poniżej)

•  płatne atrakcje uwzględnione w programie: 
Wieża CN Tower w Toronto, rejs pod Niagarę,  
bilet do Cave of Winds (Niagara), Biblio-
teka Kongresu, wizyta w Kapitolu, wjazd 
na Empire State Bulding, rejs pod Statuę 
Wolności, Liberty Bell w Liberty Center

•  opiekę profesjonalnego pilota-przewodnika 
(opieka od momentu wylotu z Warszawy) 

•  ubezpieczenie KL 300 000 EUR 
(z rozszerzeniem o kwarantannę, COVID 
i choroby przewlekłe), NNW 100 000 PLN 
(SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu (biletów wstępu 
do zwiedzanych obiektów, lokalnego 
transportu podczas całego przejazdu, 
opłaty za przejazd metrem w NY, opłat 
parkingowych, zestawów słuchawko-
wych tour guide system, napiwków dla 
kierowcy) – razem 720 USD/os. (kwota ta 
stanowi integralną część ceny wycieczki, 
jest obowiązkowa, nie podlega rozliczeniu 
i zniżkom, płatna u pilota na lotnisku) 

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

•  lunchów czy obiadokolacji (nasz pilot 
wskaże/pomoże w doborze miejsca posiłku 
i będzie na to zabezpieczony czas podczas 
dnia) – duża ilość i różnorodność miejsc 
i punktów do skosztowania kuchni nie tylko  
amerykańskiej, ale wielu innych kuchni 
świata wg uznania i upodobań (od 
tzw. sprzedawców ulicznych czyli street 
foodów, po restauracje typu bufet „płacisz 
raz i jesz ile chcesz”, przez restauracje czy  
bary w słynnych dzielnicach Nowego Jorku 
jak Chinatown, czy włoskiej Little Italy; 
koszt 1 posiłku ok. 17-20 USD/os.

•  kosztu wyrobienia wizy i zezwolenia na 
wjazd do USA (ESTA) – informacja poniżej 

•  świadczeń/wstępów nie uwzględnionych 
w programie

•  wycieczek fakultatywnych takich jak np. 
bilet na spektakl na Broadwayu

•  opłat za mini bar, etc.
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 30 PLN/os.

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.  
Polskie wtyczki nie pasują do gniazdek 
w USA (napięcie 120V), trzeba zaopatrzyć 
się na lotnisku w tzw. adapter. Śniadania 
w USA nie mają wiele wspólnego ze 
śniadaniami, do których jesteśmy 

przyzwyczajeni w Polsce lub innych krajach 
Europy, są to śniadania kontynentalne: 
płatki, mleko, jogurt, owoc typu banan, 
dżem, miód, tosty, sok. Aktualne przepisy 
wjazdowe: www.gov.pl/web/usa/idp 
Zapytaj o możliwość transferu na 
lotnisko w Warszawie.

Uwagi

10 300,- PLN

Cena/os.
24.08-01.09.2023 / 9 dni, 7 noclegów

Termin | samolot Dopłata do pokoju 1-os. 
1 450 PLN

• Trzecia osoba w pokoju (do 21 roku życia) – zniżka 1 400,- PLN
• Trzecia osoba w pokoju (pow. 21 roku życia) – zniżka 400,- PLN

Aktualne przepisy wjazdowe Stany Zjednoczone: https://www.gov.pl/web/usa/idp 
Ważne – niezbędne dokumenty: USA – by wjechać na teren USA, wystarczy uzyskać 
zezwolenie wydawane za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży 
(ESTA). Wniosek o zezwolenie trzeba złożyć najpóźniej na 72 godz. przed planowaną po-
dróżą. Niezbędne będą: paszport z chipem do odczytu komputerowego (tzw. paszport 
biometryczny), wypełnienie wniosku na stronie ESTA. Zezwolenie wjazdu w systemie 
ESTA obecnie kosztuje 21 USD/os. i upoważnia do wielokrotnych podróży przez okres 
dwóch lat. Ważna informacja (dla chętnych) – Biuro Podróży Altamira w ramach wy-
kupionej wycieczki pomaga w wyrobieniu dokumentów do USA i Kanady niezbędnych 
do podróży (bez dodatkowych opłat). Koszt za wyrobienie ESTY i ETY opłacamy dopiero 
w momencie jej wyrabiania (kwota do wyrobienia dokumentów pobierana jest z naszej 
karty kredytowej). Procedurę potrzebnych informacji niezbędnych do wyrobienia po-
wyższych dokumentów przekażemy w oddzielnym dokumencie.  
Kanada – obywatele Polski mają obowiązek posiadania paszportu biometrycznego 
(wydawane po 28.08.2006 r.) oraz potwierdzenia rejestracji w systemie ETA. Obywatele 
wszystkich krajów podróżujący do Kanady drogą lotniczą w ramach ruchu bezwizowego 
(w tym Polacy) są zobowiązani do posiadania elektronicznego potwierdzenia podróży 
(Elektronic Travel Authorization). Aby wyrobić ETA należy mieć ważny paszport, adres 
e-mail do otrzymania potwierdzenia ETA oraz kartę płatniczą do uiszczenia opłaty 
21 PLN/os. (7 CAD/os.). 

Bezpośrednio samolotem z Warszawy

SUPER
HIT

SUPER
HIT
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BARI • POLIGNANO A MARE • LOCOROTONDO 
ALBEROBELLO • MATERA • z wizytą w wiosce TRULLI

WYCIECZKIwww.altamira.net.pl

Region znajdujący się w południowo-wschodniej części Włoch w obrębie 
słynnego obcasa, który wyróżnia się przede wszystkim malowniczymi krajobrazami oraz 
urokliwymi miasteczkami. Apulia słynie z najpiękniejszych plaż we Włoszech otoczonych 
wysokimi białymi klifami, które wpadają wprost do lazurowego morza. Ta kraina morza, 
wzgórz, niekończących się równin, domków trulli i makaronu orecchiette przyciąga co 
roku rzesze turystów.

APULIA

APULIA WŁOCHY 
POŁUDNIOWE

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Spotkanie uczestników wyjazdu z pilotem wycieczki na lotnisku.  

Odprawa bagażowo-biletowa. Wylot z Polski do Bari we Włoszech. Transfer do hotelu, 
zakwaterowanie, czas wolny na odpoczynek po podróży (w zależności od godzin 
przelotu), obiadokolacja i nocleg.

1 dzień

Śniadanie, zwiedzanie centrum Bari, stolicy regionu Apulia, przepięknego 
miasta tętniącego życiem, charakteryzującego się świetną kuchnią, wspaniałą starówką 
i znakomitą pogodą niemal przez cały rok. W programie zwiedzania m.in.: Bazylika San 
Nicola – jeden z najcenniejszych zabytków architektury romańskiej we Włoszech, gdzie 
pochowana jest Królowa Polski Bona Sforza oraz Katedra San Sabino. Spacer po Starym 
Mieście pełnym wąskich uliczek i zabytków. Przejście przez Piazza del Ferrarese i Piazza 
Mercantile, na których koncentruje się codzienne życie mieszkańców oraz Zamek Svevo 
di Bari – imponująca twierdza będąca symbolem miasta, pochodząca z XII w.  
Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, przejazd do Polignano a Mare, nadmorskiego kurortu znajdu-
jącego się na malowniczym skalnym klifie z wieloma jaskiniami. Można tu odpocząć 
od gwaru i zgiełku na kameralnych plażach ukrytych wśród skał. Czas wolny. Następnie 
przejazd do urokliwego miasteczka Locorotondo, uznawanego za perełkę tej części Italii, 
wpisanego na listę najpiękniejszych miasteczek we Włoszech, będącego tzw. „wisienką 
na torcie Apulii” urzekającą białymi domkami ozdobionymi kolorową ceramiką, jak 
i roślinnością otaczającą labirynt stworzony z uliczek. Na tych terenach wyrabia się znane 
wino, które nosi nazwę miejscowości. Spacer po najciekawszych miejscach miasteczka. 
Czas wolny. Przejazd do Alberobello i zwiedzanie dzielnicy trulli, bajkowych domków 
o kamiennych stożkowych dachach zbudowanych na planie koła, których białe ściany 
przyozdobione są licznymi donicami z kolorowymi kwiatami. Powrót do hotelu, obiado-
kolacja i nocleg.

Śniadanie, przejazd do Matery i wizyta w zjawiskowym mieście, zawieszonym 
na skale głębokiego wąwozu. Zwiedzanie dzielnicy Sassi, dawnego centrum Matery z do-
mami wykutymi w skale, gdzie nakręcono sceny do filmu M. Gibsona Pasja. Czas wolny. 
Powrót do hotelu, czas wolny na odpoczynek lub plażowanie, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie i wykwaterowanie. Transfer na lotnisko. Odprawa bagażowo-
biletowa. Wylot do Polski. Zakończenie imprezy.

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

Cena obejmuje:

Cena obejmuje:

•  przelotem samolotem (Ryanair / Wizzair) 
do Włoch – 2 sztuki bagażu podręcznego 
w cenie (priority), wymiary zgodnie 
z wytycznymi przewoźnika lotniczego

•  zakwaterowanie w hotelu iii 
w pokojach 2-osobowych z łazienkami, 
4 noclegi w tym samym hotelu bez 
przekwaterowywania

•  wyżywienie: 4 śniadania kontynentalne 
i 4 obiadokolacje 

•  opiekę profesjonalnego pilota
•  wycieczki uwzględnione w programie 

(bez kosztów związanych z ich realizacją) 
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR 

(z rozszerzeniem o COVID-19 i choroby 
przewlekłe), NNW 20 000 PLN – SIGNAL 
IDUNA

•  podatek VAT

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

•  zakwaterowanie (4 noclegi) w hoteluiii, 
pokoje 2-osobowe z łazienkami

•  wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje 
z lampką wina i wodą

•  opiekę pilota 
•  wycieczki uwzględnione w programie 

(bez kosztów związanych z ich realizacją) 
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozsze-

rzeniem o COVID-19 i choroby przewlekłe), 
NNW 20 000 PLN – SIGNAL IDUNA

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje

Cena nie obejmuje

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
• napoi do obiadokolacji
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy  
30 PLN/os.

•  kosztów związanych z realizacją programu 
(biletów wstępu do zwiedzanych obiek-
tów, lokalnych przewodników, lokalnego 
transportu, opłat parkingowych, check 
point – opłat wjazdowych, opłaty klima-
tycznej oraz zestawów słuchawkowych tour 
guide) – kwota uzależniona od ilości osób 
w grupie – razem ok. 150 EUR/os.

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

•  linie lotnicze (Ryanair / Wizzair) przy 
odprawie online dobierają miejsca 
w samolocie losowo. Gwarancja miejsc 
obok siebie – za dopłatą.  
Bagaż rejestrowany 20 kg – za dopłatą. 
Chęć gwarancji miejsc obok siebie 
i zakupu bagażu rejestrowanego 20 kg 
należy zgłosić w biurze przy dokonywaniu 
wpłaty zaliczki. 

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowej składki na Turystyczny Fun-

dusz Gwarancyjny i Pomocowy 20 PLN/os.
•  obowiązkowych kosztów związanych  

z realizacją programu: opłat wjazdowych 
tzw. check point, opłat parkingowych, biletów 
wstępu, zestawu słuchawkowego tour 
guide, przewodników, opłaty klimatycznej, 
degustacji w winnicach w San Gimignano 
oraz degustacji w Pienzie – razem ok.  
150 EUR/os.

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. 
Dokument tożsamości: dowód osobisty 
lub paszport. Aktualne przepisy wjazdowe:  
https://www.gov.pl/web/wlochy/idp

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, 
pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. 

Dokument tożsamości: dowód osobisty lub 
paszport. Aktualne przepisy wjazdowe:  
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wlochy

Uwagi

Uwagi

2 950,- PLN

Cena/os.
17.05-21.05.2023 / 5 dni, 4 noclegi 
18.10-22.10.2023 / 5 dni, 4 noclegi

Terminy | samolot Dopłata do pokoju 1-os. 
400 PLN

TOSKANIA
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

Wyjazd z miejsca zbiórki wg ustalonej godziny wyjazdu – ok. godz. 18.00. 
Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.

Przejazd do urokliwej Cortony – spacer po miasteczku  ze średniowieczną 
atmosferą i pięknymi widokami. Przyjazd do hotelu w Toskanii (wszystkie 4 noclegi w 
tym samym obiekcie). Zakwaterowanie, czas wolny na odpoczynek przy hotelowym 
basenie, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, przejazd do Sieny, której zabytkowe centrum jest wpisane na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wizyta na Piazza del Campo – głównym placu 
przypominającym kształtem muszlę. Zwiedzanie gotyckiej katedry z charakterystyczną 
dzwonnicą w biało-czarne pasy. Następnie przejazd do San Gimignano, nazywanego 
średniowiecznym Manhattanem. Spacer i wizyta na Piazza del Duomo – placu otoczo-
nym wysokimi romańskimi wieżami, z których słynie to miasteczko. Przejazd do winnicy 
na degustację miejscowych specjałów. W ciągu dnia czas wolny na posiłek we własnym 
zakresie. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, przejazd do otoczonej renesansowymi murami Lukki. Zwiedzanie 
obiektów takich jak: Katedra Di San Martino, Kościół San Michele in Foro oraz pozostałości 
po dawnym amfiteatrze, który dziś stanowi urokliwy plac otoczony domami. Następnie 
przejazd do Pizy. Zwiedzanie słynnego Piazza del Duomo, nazywanego Placem Cudów 
wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znajduje się tutaj m.in. Krzywa 
Wieża, katedra, baptysterium i cmentarz. W ciągu dnia czas wolny na posiłek we własnym 
zakresie. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, przejazd do Pienzy, renesansowej perełki. Spacer po Corso do 
Piazza Pio II z katedrą. Miasteczko słynie z produkcji sera pecorino, które z całą pewnością 
będą mieli Państwo szansę spróbować. Następnie przejazd do Montepulciano, jednego 
z najwyżej położonych miast toskańskich. Spacer po Corso z pięknymi pałacami, Piazza  
Grande z ratuszem oraz katedrą. Przejazd do winnicy na degustację miejscowych spe-
cjałów. W ciągu dnia czas wolny na posiłek we własnym zakresie. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Florencji, stolicy Toskanii. Wizyta 
na Piazza del Duomo, gdzie znajdują się najsłynniejsze zabytki, m.in.: baptysterium 
z rajskimi drzwiami, Katedra Santa Maria del Fiore z kopułą Brunelleschiego i dzwonnicą 
Giotta. Spacer po zabytkowym centrum przez Piazza della Signoria z Palazzo Vecchio 
do Ponte Vecchio – najbardziej charakterystycznego mostu Florencji. W ciągu dnia czas 
wolny na posiłek we własnym zakresie. W godzinach popołudniowych wyjazd w kierunku 
Polski przez Austrię i Czechy.

Przyjazd do Polski w godzinach porannych.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

CORTONA • SIENA • SAN GIMIGNANO • LUKKA 
PIZA • PIENZA • MONTEPULCIANO • FLORENCJA

2 050,- PLN

Cena/os.
11.09-17.09.2023 / 7 dni, 4 noclegi
18.09-24.09.2023 / 7 dni, 4 noclegi

Termin | autokar Dopłata do pokoju 1-os. 
350,- PLN

NOWOŚĆ
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Ciepłe morze, gorące słońce

VALETTA • WYSPA GOZO (siostra Malty) 
TRZY MIASTA: MOSTA, MDINA, LAZUROWA GROTA

MALTA

Cena obejmuje:

Cena obejmuje:

•  przelot samolotem na trasie  
Katowice-Malta-Katowice (Ryanair / 
Wizzair) – 2 sztuki bagażu podręcznego 
w cenie (priority), wymiary zgodnie 
z wytycznymi przewoźnika lotniczego

•  4 noclegi w hotelu Soreda iiii w poko-
jach 2-os. z łazienkami, klimatyzacją, TV

•  wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje 
z wodą i winem

•  opiekę pilota 
•  wycieczki uwzględnione w programie, 

bez kosztów związanych z jego realizacją
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozsze-

rzeniem o COVID-19 i choroby przewlekłe), 
NNW 20 000 PLN – SIGNAL IDUNA

•  podatek VAT

•  przelot samolotem na trasie Kraków-
Neapol-Kraków (Ryanair / Wizzair) – 
2 sztuki bagażu podręcznego w cenie 
(priority), wymiary zgodnie z wytycznymi 
przewoźnika lotniczego 

•  zakwaterowanie w hoteluiii (4 noclegi) 
– pokoje 2 os. z łazienkami

•  wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje 
z wodą 

•  wycieczki uwzględnione w programie 
(bez kosztów związanych z jego 
realizacją) 

•  opiekę pilota 
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozsze-

rzeniem o COVID-19 i choroby przewlekłe), 
NNW 20 000 PLN – SIGNAL IDUNA

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje

Cena nie obejmuje

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 30 PLN/os.
•  pozostałych napoi do obiadokolacji
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z  realizacją programu – transportu 
na wycieczki, transferów, lokalnych 
przewodników, biletów wstępu, łódek, 
promu, taksy klimatycznej, systemu tour 
guide – razem ok. 150 EUR/os.

•  linie lotnicze (Ryanair / Wizzair) przy 
odprawie online dobierają miejsca w sa-
molocie losowo. Gwarancja miejsc obok 
siebie – za dopłatą. Bagaż rejestrowany 
20 kg – za dopłatą. Chęć gwarancji miejsc 
obok siebie i zakupu bagażu rejestrowa-
nego 20 kg należy zgłosić w biurze przy 
dokonywaniu wpłaty zaliczki

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. 
Dokument tożsamości: dowód osobisty 
lub paszport. Aktualne przepisy wjazdowe: 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wlochy

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. 
Dokument tożsamości: dowód osobisty 
lub paszport. Aktualne przepisy wjazdowe: 
www.gov.pl/web/dyplomacja/malta

Uwagi

Uwagi

2 560,- PLN

Cena/os.
15.05-19.05.2023 / 5 dni, 4 noclegi 
09.10-13.10.2023 / 5 dni, 4 noclegi

Terminy | samolot

Samolotem z KrakowaWŁOCHY

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Spotkanie na lotnisku w Krakowie z pilotem wycieczki, odprawa bagażowo-

biletowa i wylot do Neapolu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

Śniadanie, przejazd do Pompejów – miasta rzymskiego, które 24 sierpnia 
79 r. n.e. zniszczył wybuch wulkanu Wezuwiusz. Popiół wulkaniczny, który zasypał 
Pompeje doskonale zakonserwował budowle i przedmioty, co pozwala poznać nam 
dość dokładnie wygląd rzymskiego miasta średniej wielkości i życie jego mieszkańców. 
Następnie przejazd na Wezuwiusz – wycieczka na górujący nad Zatoką Neapolitańską 
wulkan, wznoszący się na wysokość 1281 m n.p.m. Wjazd mikrobusem na platformę 
widokową wulkanu, a później piesza wędrówka na krawędź krateru. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, przejazd do Neapolu i rejs statkiem na wyspę Capri, na której 
łagodny, śródziemnomorski klimat i wspaniałe widoki zapewniają wiele atrakcji tury-
stycznych. Podziwianie najpiękniejszej wyspy Morza Tyrreńskiego oraz morskich grot. 
Spacer po miasteczku oraz Ogrody Augusta. Czas wolny. Następnie rejs powrotny do 
Neapolu – objazd panoramiczny miasta oraz spacer, w trakcie którego podziwiać będziemy 
z zewnątrz Piazza del Plebiscito, Pałac Królewski oraz Galerię Umberto I. Czas wolny, 
powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie. Przejazd do Sorrento – miejscowości położonej na półce skalnej 
w połowie długości półwyspu Sorrento. Spacer urokliwymi uliczkami do Parku Miejskiego 
skąd rozpościera się panorama na Zatokę Neapolitańską. Czas wolny, powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko, odprawa bagażowo-bile-
towa. Wylot do Polski, zakończenie wycieczki. 

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

POMPEJE • WEZUWIUSZ • WYSPA CAPRI  
NEAPOL • SORRENTO

2 870,- PLN

Cena/os.
05.10-09.10.2023 / 5 dni, 4 noclegi

Termin | samolot

Cena z bagażem podręcznym na kółkach do 10 kg, wymiary max 55 x 40 x 20 cm  
+ dodatkowo mała saszetka lub torebka o wymiarach max 40 x 20 x 25 cm.
Bagaż rejestrowany za dodatkową odpłatnością dla chętnych – koszt 450 PLN  
– deklaracja przy zapisie

Dopłata do pokoju  
1-os. 1 200 PLN 

HOTEL SOREDA iiii   www.hotelsmaltese.com/soreda-hotel

Oszałamiajace widoki

Liczne zabytki i pyszna kuchnia

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 30 PLN/os.
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu: lokalnego trans-
portu, transferów, opłat wjazdowych tzw. 
check point, opłat parkingowych, biletów 
wstępu, słuchawek tour guide, przewodni-
ków, opłaty klimatycznej, rejsu statkiem na 
Capri – razem ok. 180 EUR/os.

•  linie lotnicze (Ryanair / Wizzair) przy 
odprawie online dobierają miejsca w sa-
molocie losowo. Gwarancja miejsc obok 
siebie – za dopłatą. Bagaż rejestrowany 
20 kg – za dopłatą. Chęć gwarancji miejsc 
obok siebie i zakupu bagażu rejestrowa-
nego 20 kg należy zgłosić w biurze przy 
dokonywaniu wpłaty zaliczki. 

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

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

biletowa. Przylot na Maltę. Transfer do hoteluiiii, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, zwiedzanie rozpoczniemy od spaceru po słynnych „Trzech Mia-
stach”: Senglea, Vittoriosa i Cospicua, następie przepłyniemy łódką do Valletty – stolicy 
Malty, położonej na półwyspie Sciberras pomiędzy dwiema zatokami Grand Harbour 
i Marsamxett Harbour. Jest najdalej wysuniętą na południe europejską stolicą. W pro-
gramie zwiedzania: Ogrody Barracca, Auberge de Castilla, Co Katedra św. Jana, wraz z 
kaplicą zawierającą słynne dzieło Caravaggio „Ścięcie Św. Jana”. Nawiedzenie kościoła 
Św. Pawła Rozbitka, w którym znajdują się relikwie świętego. Dalej zobaczymy Pałac 
Wielkiego Mistrza. Spacer ulicami Valetty. Czas wolny, powrót do hotelu. Odpoczynek 
nad morzem, relaks i plażowanie (możliwość zorganizowania wyjazdu na Golden Bay). 
Powrót do hotelu, obiadokolacja i 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 
Lazurowe Okno, zatopione w morzu ze względów atmosferycznych), Wewnętrzne Morze 
oraz Skała Fungus. Wizyta w Victorii – „stolicy” wyspy Gozo, wraz z cytadelą. Czas wolny 
w Hlendi – możliwość kąpieli w bajkowej zatoce i zjedzenia pysznej świeżej rybki. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Śniadanie, wycieczka do Mosta, wizyta w kościele posiadającym jedną z naj-
większych kopuł na świecie, spacer po Ogrodach Botanicznych św. Antoniego, przejazd 
do Mdiny – spacer po zabytkowym miasteczku, zwiedzanie Katedry, możliwość podzi-
wiania widoków z murów obronnych miasteczka. Następnie udamy się do Lazurowej 
Groty, przepięknej atrakcji przyrodniczej, a jednocześnie doznamy nie małej adrenaliny. 
Woda w Błękitnej Grocie jest przezroczysta i w promieniach słońca mieni się odcieniami 
błękitu oraz turkusu. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd na lotnisko i wylot do kraju.  
Zakończenie wycieczki.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

Samolotem z Katowic



13

Niesamowita gościnność

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. 
Dokument tożsamości dowód osobisty 
lub paszport. Aktualne przepisy wjazdowe: 
www.gov.pl/web/dyplomacja/gruzja

Uwagi

GRUZJA
TBILISI • MCHETA • BATUMI • KUTAISI 
GORI • BODBE • SIGNAGI • GREMI • ANANURI 
GUDAURI • KAZBEGI • Gruzińska droga wojenna 
ACHALCYCHE • WARDZIA • BORZOMI

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

Gruzji, przylot do Kutaisi, spotkanie z lokalnym polskojęzycznym przewodnikiem, prze-
jazd 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 w restauracji, transfer do hotelu. Zakwaterowanie, nocleg.

1 dzień

Gori – śniadanie. wykwaterowanie, przejazd do Gori – zwiedzanie muzeum 
Stalina. Muzeum składa się z trzech jednostek: muzeum, budynek i osobisty wagon 
kolejowy Stalina. Wycieczka do starożytnej stolicy Gruzji Mchety, miasta-muzeum, 
wpisanego na listę UNESCO. Zwiedzanie Katedry Sweticchoweli (1010-1029 r.), w której 
jest zachowana jedna z głównych chrześcijańskich sanktuariów Hiton Pana, a również 
miejsce pochówku wielu gruzińskich królów. Zwiedzanie klasztoru Samtawroi i starożytnej 
świątyni – klasztoru Dżwari (VI w.). Kolacja w restauracji, przejazd do Tbilisi, zakwatero-
wanie w hotelu, nocleg.

Tblisi – śniadanie, zwiedzanie Tblisi. Stolica Gruzji jest unikatowa, położona  
na kilku górskich wzgórzach. Prawie wszystkie budynki w Starym Mieście są historycz-
nymi i kulturowymi zabytkami. Stare Miasto w dzień i w nocy tętni życiem, a Tbilisi jest 
jednym z niewielu miejsc na świecie, w którym pokojowo współistnieją  kościół prawo-
sławny, katedra katolicka, synagoga i meczet. Spacer po alei Szota Rustaweli i po Starówce. 
Kolacja z muzyką w restauracji na mieście. Powrót do hotelu, nocleg.

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

Bodbe • Signagi • Manawi • Kachetia – Śniadanie. Odwiedziny we wsi 
Bodbe klasztornego kompleksu Świętego Jerzego i grobu Świętej Nino, która przyniosła 
chrześcijaństwo do Gruzji. Przejazd do „miasta wiecznej miłości” Signagi, które znajduje 
się na górze grzbietu górskiego z widokiem na dolinę Alazani. W drodze powrotnej 
wizyta o godz. 16.00 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. Tutaj też można odwiedzić 
galerię sztuki i zapoznać się z pracami słynnego krajowego rzemieślnika ludowego z 
Gruzji – oryginalnego mistrza rzeźbienia w drewnie. Czeka na was cudowne pół dnia 
spędzone w gruzińskim domu. Degustacja czaczy i 3 rodzajów tradycyjnych gruzińskich 
win z kwewri – dzbanów, zakopanych w ziemi jeszcze przez naszych przodków. Wspólne 
pieczenie chleba – puri według tradycyjnej gruzińskiej tradycji w tonie. Własnoręcznie 
robiony szaszłyk według gruzińskiej receptury – mcwadi na winorośli. Obiadokolacja z 
winem i czaczą. Powrót do Tbilisi, nocleg.

Wardzia – Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie jaskiniowego 
klasztornego kompleksu Wardzii (XII-XIII w.) – 19 warstw skalnego miasta. Na ponad 
900 m wzdłuż lewego brzegu rzeki Kura w stromej ścianie gór wyrzeźbiono ok. 600 
pomieszczeń-kościołów, kaplic, łazienek, skarbców, bibliotek. Uratowane zostały tajemne 
szlaki, pozostałości kanalizacji i systemu nawadniania. Wardzia – pomnik epoki Złotego 
Wieku. Obiad w gospodarstwie hodowli pstrąga (pstrąg na rożnie). Zakwaterowanie w 
hotelu w Acałcyche, nocleg.

Achałcyche • Borżomi • Batumi – Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie 
odrestaurowanej twierdzy Achałcyche. W tym kompleksie, razem z cerkwią prawosławną 
św. Mariny, usytuowano meczet, katolicki kościół i klasztor sióstr benedyktynek, synagoga 
i ormiański kościół. Przejazd do Borżomi. Degustujemy słynną na całym świecie źródlaną 
wodę mineralną Borżomi, przejazd do Batumi, zakwaterowanie w hotelu w Batumi, 
spacer po mieście nocą, kolacja pożegnalna z winem w restauracji na mieście, nocleg. 

Batumi • Kutaisi – Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Batumi  
– „Gruziński Singapur”, najbardziej znane czarnomorskie uzdrowisko Gruzji – Batumska 
Pjacca, z ruchomą Rzeźbą Miłości. Zwiedzanie Batumi: fontanny taneczne (laser show), 
Plac Agronautów z posągiem Medei. Przejazd na lotnisko w Kutaisi, pożegnanie z lokalnym 
przewodnikiem. Wylot do Polski, przylot do Krakowa Balic, zakończenie wycieczki.

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

Cena obejmuje:
•  przelot samolotem na trasie Katowice-

Kutaisi-Kraków (Ryanair / Wizzair) – 
2 sztuki bagażu podręcznego w cenie 
(priority), wymiary zgodnie z wytycznymi 
przewoźnika lotniczego

•  zakwaterowanie w hotelachiii zgod-
nie z programem: 1 nocleg w Kutaisi, 
4 noclegi w Tbilisi, 1 nocleg w Acałcyche, 
1 nocleg w Batumi; standardowe pokoje 
2-osobowe 

•  7 śniadań , 3 obiady, 1 obiadokolacja, 
3 kolacje, w tym uroczystą powitalną 
i pożegnalną 

•  degustację wina i czaczy
•  opiekę na miejscu lokalnego przewodnika 

w języku polskim (przelot bez pilota)
•  transfery i lokalny transport zgodnie 

z realizacją programu 
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozsze-

rzeniem o COVID-19 i choroby przewlekłe), 
NNW 20 000 PLN – SIGNAL IDUNA

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowych kosztów związanych z 

realizacją programu – 300 USD (płatne na 
miejscu u przewodnika, nie podlega rozli-
czeniu, stanowi integralną część ceny)

•  zwyczajowych napiwków dla obsługi 
(około 10 USD/os.)

•  składki na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny i Pomocowy 30 PLN/os.

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

•  linie lotnicze (Ryanair / Wizzair) przy 
odprawie online dobierają miejsca w 
samolocie losowo. Gwarancja miejsc obok 
siebie – za dopłatą. Bagaż rejestrowany 
20 kg – za dopłatą. Chęć gwarancji 
miejsc obok siebie i zakupu bagażu 
rejestrowanego 20 kg należy zgłosić w 
biurze przy dokonywaniu wpłaty zaliczki

Samolotem z Katowic

Oszałamiające widoki gór Kaukazu , zabytków i miast!

Słynne supry i długie toasty Najlepsze wino i kuchnia

3 750,- PLN

Cena/os.
26.08-02.09.2023 / 8 dni, 7 noclegów
02.09-09.09.2023 / 8 dni, 7 noclegów

Termin | samolot Dopłata do pokoju 1-os.  
140,- USD 

WYCIECZKIwww.altamira.net.pl
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Uwagi
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.  
Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. 
Dokument tożsamości dowód osobisty 
lub paszport. Aktualne przepisy wjazdowe: 
www.gov.pl/web/dyplomacja/portugalia

PORTUGALIA+ Santiago de Compostela
LIZBONA • CABO DA ROCA • SINTRA 
FATIMA • BATALHA • NAZARE połączone 
z odpoczynkiem na plaży nad Oceanem 
TOMAR • COIMBRA • PORTO 
SANTIAGO DE COMPOSTELA w Hiszpanii

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Spotkanie z przedstawicielem biura na lotnisku w Balicach, odprawa baga-

żowo-biletowa. Wylot do Lizbony. Spotkanie z pilotem wycieczki na lotnisku w Lizbonie,  
Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzamy 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 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. Przejazd w 
kierunku 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 Portugalii, by 
zobaczyć najstarszy ośrodek uniwersytecki Portugalii położony nad rzeką Mondego. 
Przejazd do hotelu w Fatimie, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Dla chętnych 
możliwość uczestnictwa w procesji świateł o godz. 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 sugerujemy skosztować w lokalnych tawernach 
pysznych grillowanych sardynek. Powrót do hotelu w Fatimie, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, transfer na lotnisko w Lizbonie. Wylot do 
Polski, 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. 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 pięćsetną rocznicę śmierci Henryka Żeglarza i Wieża Belém (XVI w., najbardziej 
oryginalna budowla Lizbony, przypominająca kształtem karawelę), czas wolny by 
zjeść słynne pastei 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, przejazd w kierunku 
Porto, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień

Cena obejmuje:
•  przelot samolotem na trasie Kraków-

Lizbona-Kraków (Ryanair) – 2 sztuki 
bagażu podręcznego w cenie (priority) 
z bagażem podręcznym na kółkach do 
10 kg, wymiary max 55 x 40 x 20 cm + 
dodatkowo mała saszetka lub torebka 
o wymiarach max 40 x 20 x 25 cm

•  opłaty lotniskowe
•  zakwaterowanie w hotelachiii, pokoje 

2-os z łazienkami – łącznie 7 noclegów 
(wg programu: 2 noce w Lizbonie, 1 noc 
w Porto, 2 noce Braga, 2 Fatima)

•  wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji 
z winem i wodą

•  opiekę pilota 
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozsze-

rzeniem o COVID-19 i choroby przewlekłe) 
i NNW 20 000 PLN – SIGNAL IDUNA

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  składki na Turystyczny Fundusz Gwaran-

cyjny i Pomocowy 30 PLN/os.
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu (lokalnego 
transportu, biletów wstępu, kosztu 
lokalnych przewodników, degustacji, 
rejsu po rzece Douro, taksy klimatycznej, 
systemu słuchawkowego tour guide  
– razem ok. 220 EUR

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 5% 
lub7% w przypadku rozszerzenia o choro-
by przewlekłe

•  linie lotnicze (Ryanair) przy odprawie 
online dobierają miejsca w samolocie 
losowo. Gwarancja miejsc obok siebie  
– za dopłatą. Bagaż rejestrowany 20 kg  
– za dopłatą. Chęć gwarancji miejsc obok 
siebie i zakupu bagażu rejestrowanego 
20 kg należy zgłosić w biurze przy doko-
nywaniu wpłaty zaliczki

Zniżka dla dziecka na dostawce (przy 2 osobach w pokoju):
•  Dziecko do 8 lat – zniżka 300,- PLN        •  Dziecko 8-11 lat – zniżka 200,- PLN

4 390,- PLN 

Cena/os.
23.09-30.09.2023 / 8 dni, 7 noclegów

Termin | samolot Dopłata do pokoju 1-os.  
900,- PLN

Samolotem z Krakowa
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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:
•  przelot samolotem Kraków-Tel Aviv-Kraków 

(Ryanair / Wizzair) – 2 sztuki bagażu 
podręcznego w cenie (priority), wymiary 
zgodnie z wytycznymi przewoźnika 
lotniczego

•  zakwaterowanie w hotelachiii w pokojach 
2-osobowych z łazienkami, 7 noclegów 
(pokoje 1-os. za dopłatą 1 100 PLN)

•  wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozszerze-

niem o COVID i choroby przewlekłe), NNW 
20 000 PLN (SIGNAL IDUNA)

•  wycieczki uwzględnione w programie  
(bez kosztów związanych z ich 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 Pal-
mowej do Kościoła Dominus Flevit. Spacer do Bazyliki Getsemani gdzie znajduje się 
ogród oliwny, w którym modlił się Pan Jezus przed pojmaniem i zdradą Judasza. Przejazd 
autokarem na Górę Syjon. Nawiedzenie 3 miejsc: Bazyliki Zaśnięcia N.M.P., Wieczernika 
i Grobu 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 piaszczyste 
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
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 30 PLN/os.
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu (lokalnego trans-
portu, kosztów lokalnych przewodników, 
biletów wstępu do zwiedzanych obiek-
tów, rejsu po Jeziorze Galilejskim, ryby 
św. Piotra, zwyczajowych napiwków dla 
obsługi na miejscu, zestawów słuchaw-
kowych tour guide – razem 300 USD/os. – 
płatne na miejscu, kwota ta jest obowiąz-
kowa, stanowi integralną cenę wycieczki 
i nie podlega rozliczeniu

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

•  linie lotnicze (Ryanair / Wizzair) przy 
odprawie online dobierają miejsca w sa-
molocie losowo. Gwarancja miejsc obok 
siebie – za dopłatą. Bagaż rejestrowany 
20 kg – za dopłatą. Chęć gwarancji miejsc 
obok siebie i zakupu bagażu rejestrowa-
nego 20 kg należy zgłosić w biurze przy 
dokonywaniu wpłaty zaliczki

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów.
Dokument tożsamości: paszport  
(ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu). 
Aktualne przepisy wjazdowe:  
https://www.gov.pl/web/izrael/informacje-
dla-podrozujacych

W słońcu Tel Avivu

Samolotem z Krakowa

3 650,- PLN

Cena/os.
11.11-18.11.2023 / 8 dni, 7 noclegów

Termin | samolot Dopłata do pokoju 1-os.  
1 100,- PLN 

Uwagi
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WODOSPAD NA RENIE • LUCERNA • BERNO
świat sera w GRUYERE • fabryka czekolady  
w BROC • MONTREAUX • CHILLON
GENEWA • LOZANNA

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

Uwagi

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, klimatyzacja, barek, DVD) 
•  zakwaterowanie w hotelachii/iii 

na terenie Szwajcarii w pokojach 
2-osobowych z łazienkami – 3 noclegi

•  wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje 
+ woda

•  wycieczki zgodnie z programem bez 
kosztów związanych z jego realizacją

•  opiekę pilota 
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR 

(z rozszerzeniem o COVID-19 i choroby 
przewlekłe), NNW 20 000 PLN  
– SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  innych napoi do obiadokolacji
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 20 PLN/os.
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu: biletów wstępu 
do zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników, wjazdu kolejką na Pilatus, 
systemu słuchawkowego tour guide 
razem ok. 190 CHF 

•  rejsu statkiem po Jeziorze Czterech 
Kantonów – dla chętnych ok. 50-100 CHF 
w zależności od statku 

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

SZWAJCARIA

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z miejsca zbiórki wg ustalonej godziny wyjazdu – ok. godz. 17.00, 

przejazd przez Niemcy w stronę Szwajcarii.

Rano przyjazd w okolice Szafuzy, aby zobaczyć  wodospad na Renie – 
największy wodospad w Europie, często nazywany „Małą Niagarą”. Następnie przejazd do 
Lucerny – miasta znajdującego się nad Jeziorem Czterech Kantonów, u stóp góry Pilatus 
– wjazd kolejką na szczyt góry. Lucerna słynie z przepięknej starówki i najstarszego 
w Europie mostu – Kapelbridge. Możliwość malowniczego rejsu statkiem po Jeziorze 
Czterech Kantonów. W programie także Ratusz oraz baszty miejskie. Wieczorem 
przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do stolicy Szwajcarii – Berna, by 
zobaczyć Dom Alberta Einsteina, wieżę zegarową, Katedrę oraz budynki parlamentu. 
Następnie przejazd do Muzeum Sera w Gruyere oraz Fabryki Czekolady Cailler w Broc 
– zwiedzanie i degustacja szwajcarskiej czekolady. Przejazd do hotelu,  zakwaterowanie, 
obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, przejazd do Montreaux – spacer po promenadzie w Montreaux 
oraz zwiedzanie średniowiecznego Zamku Chillon – najsłynniejszego zamku w Szwajcarii. 
Następnie przejazd  do Genewy – europejskiej siedziby ONZ. W programie m.in.: Katedra 
św. Piotra, starówka  z Placem de Bourg de Four, promenada des Bastions z pomnikiem 
reformacji, Jezioro Genewskie i największa na świecie fontanna Jet d’Eau (słup wody 
wysoki na 140 m). Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Lozanny – uroczego miasta 
położonego nad Jeziorem Genewskim. W programie m.in.: gotycka katedra ze sławną 
trzynastowieczną rozetą, staromiejskie fontanny i ratusz miejski. Wyjazd w drogę 
powrotną w stronę kraju.

Powrót do Polski w godzinach porannych.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

2 690,- PLN

Cena/os.
01.09-06.09.2023 / 6 dni, 3 noclegi

Termin | autokar Dopłata do pokoju 1-os.  
100,- PLN
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SŁOWENIA
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

Wyjazd z miejsca zbiórki wg ustalonej godziny wyjazdu  
– ok. godz. 23.30, nocny przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię.

Rano przyjazd do Słowenii do Planicy (słynna skocznia narciarska), następnie 
przejazd do urokliwej 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. Zwiedzanie wznoszącego się maje-
statycznie na stromej skale zamku Bled, uważanego za jeden z najpiękniejszych w Słowenii 
który dostarcza niezapomnianych widoków. Przy dobrej pogodzie zobaczymy stąd najwyższe 
szczyty Słowenii: Triglav i Stol. Spacer i czas na relaks przy pysznej kawie i słynnych ciastkach 
– kremówkach. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, odpoczynek, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, przejazd do Jaskini Postojnej, jednej z najpiękniejszych i naj-
większych jaskiń na świecie, najdłuższej jaskini krasowej Słowenii, następnie przejazd 
zaledwie 10 km od Postojnej – pod Predjamski Zamek – Predjamski Grad, który jest 
jednym z najsłynniejszych miejsc w pięknej Słowenii. Ukryty pod wysoką skałą zamek 
powinien zobaczyć każdy odwiedzający ten alpejski kraj. Predjamski Grad został wpisany 
do Księgi rekordów Guinnessa jako największy zamek powstały w jaskini (nie zwiedzamy 
wnętrz). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, przejazd do Piranu najchętniej odwiedzanego miasta słoweńskiego 
wybrzeża, malowniczo położonego na samym cyplu wąskiego półwyspu, będącego 
najdalej na zachód wysuniętym punktem słoweńskiej Istrii, nazywana perłą weneckiej 
architektury gotyckiej, z wieloma wąskimi uliczkami. Zwiedzanie starożytnej osady, 
spacer po Starówce – czas wolny, wypoczynek i plażowanie nad morzem, powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd  do stolicy Słowenii maleńkiej ślicznej 
Ljubljany, spacer po urokliwym mieście – Plac Kongresowy, Nabrzeze Ljublanicy, 
Most Potrójny, Katedra św.Mikołaja, wjazd kolejką linową na Wzgórze Zamkowe, po 
zwiedzaniu czas wolny. Przejazd do Škofja Loka, uznawanego za najbardziej urokliwe 
miasteczko Słowenii. Spacer po najlepiej zachowanym słoweńskim średniowiecznym 
starym mieście, nad którym malowniczo góruje zamek Loka. Wieczorem wyjazd w drogę 
powrotną, przejazd przez Austrię, Czechy.

Przyjazd do Polski na miejsce zbiórki w godzinach porannych. 

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

PLANICA • BLED • JASKINIA POSTOJNA
PIRAN • LJUBLANA • ŠKOFJA LOKA

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, 
pilot nie oprowadza po wnętrzach 
obiektów. Aktualne przepisy wjazdowe: 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/litwa

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

Uwagi

Uwagi

Cena nie obejmuje:

Cena nie obejmuje:

• świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.
•  kosztów związanych z realizacją programu:  

lokalnych przewodników, biletów wstępu, 
rejsu po Jeziorze Galve, systemu słuchaw-
kowego tour guide, taksy klimatycznej, 
obiadu u Karaimów ostatniego dnia 
zwiedzania – łącznie ok. 100 EUR/os.

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowej składki na Turystyczny Fun-

dusz Gwarancyjny i Pomocowy 20 PLN/os.
•  taksy klimatycznej
•  napoi do obiadokolacji
•  biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 

i kosztów przewodników lokalnych, 
systemu słuchawkowego  
– łącznie ok. 95 EUR

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub7% w przypadku rozszerzenia 
ochoroby przewlekłe

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z miejsca zbiórki wg ustalonej godziny wyjazdu – ok. godz. 23.00, 

przejazd przez Polskę w stronę Litwy.

Około godz. 10.00 przyjazd do Kowna, spotkanie z lokalnym przewodnikiem. 
Spacer po starówce kowieńskiej: Aleja Wolności, pomnik Witolda, gmach dawnej prezyden-
tury, katedra, Plac Ratuszowy z „Białym Łabędziem”, kolegium jezuickie w którym nauczał 
Adam Mickiewicz, panorama Starego Miasta i rzeki Niemen. Wizyta w fabryce alkoholi Stumbras 
(wraz z degustacją, wizyta tylko dla osób pełnoletnich). Przejazd do Wilna, spacer po okolicy 
i obiadokolacja z napojem w restauracji , zakwaterowanie w hotelu, odpoczynek, nocleg.

Śniadanie, zwiedzanie Wilna z przewodnikiem lokalnym, m.in.: Starówka 
Wileńska (wpisana na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego), najstarszy cmentarz 
wileński – Cmentarz na Rossie, spoczywają tu prochy wielu wybitnych ludzi m.in. matka 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dla chętnych modlitwa przed obrazem Matki Bożej  
Ostrobramskiej w Ostrej Bramie – miejsce wielu pielgrzymek, Klasztor i Cerkiew św. Ducha,  
barokowy Kościół św. Piotra i Pawła – najcenniejszy zabytek wileńskiego baroku. Wizyta 
w lokalnym browarze, obiadokolacja w restauracji na mieście. Powrót do hotelu i nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, dalszy  spacer po Wilnie, czas na zakupy 
lokalnych specjałów, przejazd do Trok – zwiedzanie Zamku Książąt Litewskich w 
Trokach na Jeziorze Galve, rejs po jeziorze, czas wolny. Pożegnalny obiad w restauracji 
karaimskiej, w godzinach wczesnowieczornych, wyjazd w drogę powrotną do Polski.

Powrót na miejsce zbiórki w godzinach porannych.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

LITWA

1 280,- PLN

1 750,- PLN

Cena/os.

Cena/os.

29.04-03.05.2023 / 5 dni, 2 noclegi 
11.08-15.08.2023 / 5 dni, 2 noclegi 

28.04-03.05.2023 / 6 dni, 3 noclegi 
10.08-15.08.2023 / 6 dni, 3 noclegi

Terminy | autokar

Termin | autokar

Cena obejmuje:

Cena obejmuje:

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

•  zakwaterowanie (2 noclegi) w hoteluiii 
w pokojach 2 os. z łazienkami

•  wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
z napojem 

•  opiekę pilota 
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozszerze-

niem o COVID i choroby przewlekłe),  
NNW 20 000 PLN (SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

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

•  zakwaterowanie (3 noclegi) w hoteluiii 
w pokojach 2 os. z łazienkami, TV (pokoje 
1 os. za dodatkową opłatą 150 PLN)

•  wyżywienie: 3 śniadania bufet,  
3 obiadokolacje

•  opiekę pilota
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozsze-

rzeniem o COVID-19 i choroby przewlekłe) 
i NNW 20 000 PLN (SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

KOWNO • WILNO
TROKI

Dopłata do pokoju 1-os. 
150 PLN
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Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, 
pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów.
Aktualne przepisy wjazdowe: 
www.gov.pl/web/dyplomacja/wegry

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po wnętrzach 
obiektów. Dokument tożsamości: dowód 
osobisty lub paszport.  
Aktualne przepisy wjazdowe:  
www.gov.pl/web/dyplomacja/czechy

Uwagi

Uwagi

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, klimatyzacja, barek, DVD) 
•  zakwaterowanie (2 noclegi) w hoteluiii, 

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

z piwem w restauracji na mieście
•  opiekę pilota 
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR 

(z rozszerzeniem o COVID-19 i choroby 
przewlekłe), NNW 20 000 PLN – SIGNAL 
IDUNA 

•  opłaty parkingowe
•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:

Cena nie obejmuje:

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  składki na Turystyczny Fundusz Gwaran-

cyjny i Pomocowy 20 PLN/os.
•  wydatków osobistych
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu, lokalnego 
przewodnika, biletów wstępu i zestawu 
słuchawkowego, ok. 30 EUR/1000 HUF 
(forinty węgierskie) 

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  
5% lub 7% przy chorobach przewlekłych

• świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu: bilety wstępu, 
lokalny przewodnik, zestaw słuchawkowy 
tour guide – razem około 900 CZK /os., 
fakultatywnie rejs po Wełtawie  
– ok. 250 CZK/os.

•  składki na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

Weekend w PRADZE

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

Wyjazd z miejsca zbiórki wg ustalonej godziny wyjazdu – ok. godz. 05.00. 
Przyjazd do Budapesztu ok. 12.00, zwiedzanie miasta: Wzgórze Zamkowe wraz z wzno-
szącym się na nim Starym Miastem – Zamek Królewski (siedziba Węgierskiej Biblioteki 
Narodowej), Teatr Zamkowy, Pałac Sándor (siedziba prezydenta Węgier), plac św. Trójcy 
z gotyckim kościołem Macieja, pomnikiem św. Stefana i Basztą Rybacką, Ratusz, plac 
Bramy Wiedeńskiej, wieża Marii Magdaleny, plac Disz, malownicze gotyckie kamienice 
szlacheckie oraz tarasy widokowe z panoramą Budapesztu. Przejazd autobusem  
budzińską promenadą naddunajską, z której roztacza się wspaniały widok na węgierski 
Parlament. Opcjonalnie i fakultatywnie rejs po Dunaju (cena ok. 15 EUR). Obiadokolacja 
w lokalnej restauracji, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

Wyjazd z miejsca zbiórki wg ustalonej godziny wyjazdu – ok. godz. 06.00. 
Przejazd do Pragi. Zwiedzanie zabytkowej części miasta: Rynku Starego Miasta – ratusz 
ze słynnym zegarem astronomicznym Orloj, Kościół Marii Panny, Pomnik Jana Husa, 
Uniwersytet Karola, czas wolny, obiadokolacja w restauracji na mieście.  
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, dalszy ciąg zwiedzania: Wzgórze Gellérta, które 
jest doskonałym punktem widokowym, a wraz ze Wzgórzem Zamkowym i promenadami 
naddunajskimi znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Następnie zwie-
dzanie lewobrzeżnego centrum miasta (Pest) pełnego secesyjnych i neoklasycystycznych 
gmachów publicznych. W trakcie spaceru zobaczymy Parlament, plac Kossutha, plac 
Wolności z jedynym zachowanym w Budapeszcie pomnikiem Armii Czerwonej, neo-
klasycystyczną bazylikę św. Stefana, plac Roosvelta, Most Łańcuchowy, plac 15 Marca 
z ruinami rzymskiej twierdzy obronnej, Wielką Synagogę oraz nasłynniejszy deptak 
Budapesztu – ulica Váci utca. Przespacerujemy się również po przepięknej promenadzie 
naddunajskiej. Przerwa na zakup pamiątek. Ostatnim punktem wycieczki będzie zwie-
dzanie Aleji Andrassyego oraz jej okolicy. W trakcie zwiedzania zobaczymy: secesyjne 
kamienice mieszczańskie, Operę Narodową, słynne budapesztańskie cukiernnie i kawiar-
nie, plac Bohaterów z Pomnikiem Tysiąclecia, Muzeum Sztuk Pięknych i Halą Wystawową 
oraz Muzeum Terroru, w którym siedzibę mieli węgierscy faszyści .Podczas zwiedzania 
czas wolny na posiłek we własnym zakresie. Zakończenie wycieczki i wyjazd w drogę 
powrotną. Przyjazd do kraju w godz. późnowieczornych.

Śniadanie, dalszy ciąg zwiedzania zabytkowej części miasta: klasztor na 
Strahovie, Wzgórze Zamkowe Hradczany z Zamkiem Praskim, zwiedzanie Pałacu 
Hradczańskiego z Katedrą św. Wita, Bazyliką św. Jerzego oraz Złotą Uliczką, przejście na 
Małą Stranę pełną kościołów, pałaców i ogrodów oraz urokliwych uliczek, czas wolny 
na Małej Stranie, rekreacyjny (ok. 1-godzinny) rejs statkiem po Wełtawie, spacer przez 
jeden z najpiękniejszych średniowiecznych mostów, jednocześnie najbardziej zadeptany 
zabytek Pragi – Most Karola. Obiadokolacja w restauracji na mieście, powrót do hotelu 
na nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, dalsze zwiedzanie miasta – spacer po 
Placu Wacława: Muzeum Narodowe, Lucerna, Pomnik św. Wacława, Ogrody Franciszkań-
skie, czas wolny. Około godz. 13.00 wyjazd z Pragi, powrót na miejsce zbiórki w godzi-
nach wieczornych.

1 dzień

1 dzień

2 dzień

2 dzień

3 dzień

950,- PLN

Cena/os.
01.05-03.05.2023 / 3 dni, 2 noclegi 
08.06-10.06.2023 / 3 dni, 2 noclegi
13.08-15.08.2023 / 3 dni, 2 noclegi

Terminy | autokar Dopłata do pokoju 1-os.  
100,- PLN

Weekend w BUDAPESZCIE

749,- PLN

Cena/os.
23.09-24.09.2023 / 2 dni, 1 nocleg 
11.11-12.11.2023 / 2 dni, 1 nocleg

Terminy | autokar Dopłata do pokoju 1-os. 
300,- PLN

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie (1 nocleg) w hoteluiii 

w pokojach 2-os. z łazienkami
•  wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja 

z lampką wina
•  opiekę profesjonalnego pilota 
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozszerze-

niem o COVID-19 i choroby przewlekłe), 
NNW 20 000 PLN SIGNAL IDUNA

•  podatek VAT
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Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 

(WC, klimatyzacja, barek, DVD)
•  3 noclegi w hoteluiii typu Campanille 

pokoje 2-osobowe z łazienkami (pokoje 
1 os. za dopłatą) wszystkie 3 noclegi 
w jednym obiekcie

•  wyżywienie: 3 śniadania kontynentalne 
•  opiekę pilota  
•  wycieczki uwzględnione w programie  

(bez kosztów związanych z ich realizacją) 
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozsze-

rzeniem o COVID i choroby przewlekłe),  
NNW 20 000 PLN (SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

PARYŻ miasto marzeń

Długi weekend 
czerwcowy

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z miejsca zbiórki wg ustalonej godziny wyjazdu – ok. godz.19.00, 

przejazd przez Niemcy w kierunku Francji.

Przyjazd do Reims w Szampanii by zobaczyć Katedrę koronacyjną królów 
francuskich, przejazd w kierunku Paryża, zakwaterowanie w hotelu na przedmieściach, 
odpoczynek, nocleg.

Śniadania, (dodatkowe posiłki we własnym zakresie), zwiedzanie stolicy 
Francji, w programie: Wieża Eiffla – symbol Paryża (wjazd windą na 2 poziom, by 
podziwiać panoramę miasta), Łuk Triumfalny, kolejny symbol Francji i zwycięstwa 
Napoleona Bonaparte, Pola Elizejskie cieszące się sławą najpiękniejszej ulicy świata 
z luksusowymi butikami i sklepami, Place de la Concorde, Ogrody Tuilieries (park miejski 
z pięknymi rzeźbami i fontannami), Muzeum Louvre – z zewnątrz, wyjazd do Wersalu – 
zwiedzanie imponującego kompleksu pałacowego króla Ludwika XIV, gdzie zobaczymy: 
kolekcję dzieł sztuki w komnatach królewskich, Salę Lustrzaną i niepowtarzalne 
ogrody autorstwa Andre le Notre’a. Przyjazd do dzielnicy artystów Montmartre przez 
Plac Blanche ze słynnym kabaretem Moulin Rouge, Plac Pigalle, położona w pobliżu 
Bazylika Sacre-Coeur, górująca na najwyższym wzgórzu miasta, imponująca śnieżno-
biała świątynia w stylu grecko-bizantyjskim. Zobaczymy też Placu du Terte – jeden 
z najbardziej malowniczych zakątków Paryża, Hotel des Invalides z grobowcem 
Napoleona, Plac Vendome, Plac de l opera, Trocadero, Muzeum perfum Fragonard, 
Galeria Lafayette (z tarasem widokowym). Dzielnica La Cité – najstarsza część i kolebka 
Paryża z okaleczoną po pożarze z 15.04.2019 r. Katedrą Notre-Dame i Sainte Chapelle, 
Dzielnica Łacińska, zobaczymy m.in Sorbonę, Pantheon, Senat, Ogrody Luxemburskie. 
Dla chętnych istnieje możliwość odbycia niesamowitego rejsu po Sekwanie, który 
pozwoli nam obejrzeć skarby Paryża z innej perspektywy (zapisy na rejs u pilota).

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd metrem do centrum Paryża. 
Kolejny dzień poświęcony zwiedzaniu miasta – wg powyższego programu – do godzin 
popołudniowych. Zwiedzanie każdego dnia przeplatane jest czasem wolnym na kawę, 
posiłek we własnym zakresie lub zakupy. Późnym popołudniem wyjazd w kierunku Polski. 

Powrót na miejsce zbiórki w godzinach dopołudniowych.

1 dzień

2 dzień

3-4 dzień

5 dzień

6 dzień

2 080,- PLN
1 990,- PLN

Cena/os.
28.04-03.05.2023 / 6 dni, 3 noclegi
07.11-12.11.2023 / 6 dni, 3 noclegi

Weekend majowy

Terminy | autokar Dopłata do pokoju 1-os. 
400,- PLN

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

Dokument tożsamości: dowód osobisty 
lub paszport. Aktualne przepisy wjazdowe: 
https://www.gov.pl/web/francja/idp

Uwagi

Cena nie obejmuje:
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu: biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów, przewodników, 
tour guide system oraz opłat wjazdowych, 
parkingowych, rezerwacyjnych, metro, 
podatku miejskiego – razem ok.  
175 EUR/os.

•  obowiązkowej składki na Turystyczny Fun-
dusz Gwarancyjny i Pomocowy 20 PLN/os.

•  dla chętnych – rejsu po Sekwanie ok. 
15 EUR/os.

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

WYCIECZKIwww.altamira.net.pl

Przez wielu uważany za najpiękniejsze miasto świata. Stolica mody 
i artystów, miasto miłości. Rozświetlony latarniami gazowymi już w XIX w. – ciągle 
zachwyca swoim blaskiem. 

PARYŻ

WŁOCHY
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

Wyjazd z miejsca zbiórki wg ustalonej godziny wyjazdu – ok. godz. 19.00. 
Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.

Przyjazd do Wenecji w godz. porannych, chwila czasu na odświeżenie po 
podróży. Rejs statkiem po Lagunie Weneckiej do centrum. Zwiedzanie z przewodnikiem: 
dawny budynek Sądu oraz miejsce panowania władców miasta Pałac Dożów 
(z zewnątrz), Most Westchnień, Plac św. Marka, zdaniem Napoleona „najpiękniejszy salon 
świata”. Następnie Bazylika św. Marka (z zewnątrz) oraz spacer wąskimi uliczkami do 
Mostu Rialto. W ciągu dnia czas wolny na zakupy i posiłek we własnym zakresie.
Przejazd do hotelu w okolicy Chianciano Terme, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Rzymu i zwiedzanie z przewodnikiem: 
spacer rozpoczniemy poznając najbardziej rzymską dzielnicę Trastevere, z urokliwym 
uliczkami i placami, z pyszną kuchnią i swojską atmosferą. Następnie jedyna na Tybrze 
Wyspa Tyberyjska oraz spacer po Dzielnicy Żydowskiej, antyczny stadion Circo Maximo 
z widokiem na Palatyn, wejście na wzgórze Awentyn, na którym znajduje się Bazylika 
św. Sabiny oraz  „Dziurka od Klucza” – z pięknym widokiem na kopułę Bazyliki św. Piotra. 
Spacer po Ogrodach Pomarańczowych i podziwianie panoramy miasta. W ciągu dnia 
czas wolny na zakupy i posiłek we własnym zakresie. Przejazd do hotelu w okolicy 
Rzymu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie,przejazd do Watykanu i zwiedzanie z przewodnikiem: Bazylika 
św. Piotra – miejsce, w którym od 2 tys. lat spoczywają doczesne szczątki namiestnika 
Chrystusa na Ziemi, pierwszego papieża – św. Piotra. W Bazylice nawiedzimy grób św. 
Jana Pawła II. Będziemy również podziwiać najcenniejsze dzieła sztuki okresu odrodzenia 
i baroku. Wśród nich baldachim z brązu wykonany przez G.L.Berniniego i słynną Pietę 
Michała Anioła – „najpiękniejszą rzeźbę przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.” Następnie 
zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem: dawne Mauzoleum Hadriana, a dzisiejszy Zamek  
św. Anioła, Plac Navona z fontanną „Czterech Rzek” Berniniego oraz Kościołem św. Agnieszki,  
Panteon – perełka architektoniczna wybudowana w I połowie II wieku n.e. – jedyna 
antyczna pozostałość stojąca po dziś dzień w całości. Następnie spacer urokliwymi 
uliczkami rzymskimi do najsławniejszej fontanny świata – Fontanny di Trevi oraz 
pobliskich Schodów Hiszpańskich. W ciągu dnia czas wolny na zakupy i posiłek we 
własnym zakresie. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, przejazd do Rzymu, spotkanie z lokalnym przewodnikiem i dalsze 
zwiedzanie: Bazylika na Lateranie – jedna z 4 Bazylik Większych oraz pobliskie Święte 
Schody, następnie dotrzemy do najsłynniejszego amfiteatru świata – Koloseum oraz 
pospacerujemy wzdłuż Forum Romanum. Kolejnym punktem będzie wzgórze Kapitol – 
miejsce od czasów antycznych uważane za serce duchowe, polityczne i kulturalne Rzymu 
wraz z Ołtarzem Ojczyzny i Placem Weneckim, przy którym stoi pomnik przypominający 
o wielkim dziele zjednoczenia państwa włoskiego w latach 1860-1870 i przedstawiający 
pierwszego jego króla Wiktora Emanuela II. W ciągu dnia czas wolny na zakupy i posiłek 
we własnym zakresie. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Pienzy – zwiedzanie urokliwego to-
skańskiego miasteczka znanego z pięknych widoków i pysznego sera pecorino. Czas wolny 
na posiłek we własnym zakresie i zakupy. Następnie wyjazd w drogę powrotną do kraju.

Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

WENECJA • RZYM • WATYKAN

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, 
pilot nie oprowadza po wnętrzach 
obiektów. Dokument tożsamości : dowód 

osobisty lub paszport. Zapytaj o ofertę 
samolotową. Aktualne przepisy wjazdowe: 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wlochy

Uwagi

Cena nie obejmuje:
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Pomocowy i Gwarancyjny 20 PLN/os.
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  wydatków osobistych
•  napoi do obiadokolacji
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu: opłat wjazdowych 
tzw. check point, taksy klimatycznej, 
biletów wstępu, zestawu słuchawkowego 
tour guide, przewodników po Rzymie, 
Watykanie i Wenecji, rejsu statkiem – 
razem ok. 130 EUR/os.

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, klimatyzacja, barek, DVD) 
•  zakwaterowanie (4 noclegi) 

w hotelachiii, 1 nocleg w hotelu 
w okolicy Chianciano Terme, 3 noclegi 
w hotelu w okolicy Rzymu, pokoje 2-os. 
z łazienkami

•  wyżywienie: 4 śniadania kontynentalne 
wzmocnione i 4 obiadokolacje 

•  opiekę pilota 
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozsze-

rzeniem o COVID-19 i choroby przewlekłe) 
i NNW 20 000 PLN – SIGNAL IDUNA

•  podatek VAT

2 050,- PLN

Cena/os.
05.06-11.06.2023 / 7 dni, 4 noclegi
07.10-13.10.2023 / 7 dni, 4 noclegi

Termin | autokar Dopłata do pokoju 1-os. 
320 PLN

Zapytaj w biurze o ofertę samolotową



20 WYCIECZKI www.altamira.net.pl

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 

(WC, klimatyzacja, barek, DVD)
•  zakwaterowanie (2 noclegi ) w hoteluiii 

po stronie polskiej blisko granicy, pokoje 
2 osobowe z łazienkami

•  wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje
•  opiekę pilota 
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozsze-

rzeniem o COVID i choroby przewlekłe), 
NNW 20 000 PLN (SIGNAL IDUNA)

•  opłaty parkingowe
•  podatek VAT

BERLIN • POCZDAM
ZIELONA GÓRA

Bajkowe zamki Ludwika Bawarskiego

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z miejsca zbiórki wg ustalonej godziny wyjazdu – ok. godz. 05.00. 

Przejazd do Poczdamu, stolicy niemieckiego kraju związkowego Brandenburgia. 
W mieście do 1918 r. mieszkali królowie pruscy i niemiecki cesarz. Wokół miasta znajduje 
się wiele połączonych ze sobą jezior i zabytków kultury, w szczególności parków 
i słynny pałac Sanssouci wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Konferencja 
poczdamska, najważniejsza konferencja po II wojnie światowej między zwycięskimi 
aliantami, odbyła się w pałacu Cecilienhof. W programie spacer po przypałacowych 
parkach i ogrodach obydwu pałaców (bez zwiedzania wnętrz), dla osób chętnych do 
zwiedzania wnętrz – bilet płatny we własnym zakresie (w zależności od dostępności 
i kolejki oczekujących). Przejazd do hotelu po stronie polskiej, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie, Przejazd do Berlina, w programie zwiedzania stolicy Niemiec m.in.: 
Pomnik Muru Berlińskiego znajdujący się na ulicy Bernauer Strasse. Jest to jedno z trzech 
miejsc w Berlinie gdzie można jeszcze zobaczyć fragmenty muru właściwego. Dalszym 
punktem, który odwiedzimy jest plac Aleksandra, który był centrum administracyjnym 
oraz głównym węzłem komunikacyjnym dawnego Berlina Wschodniego. Na placu 
znajduje się m.in. neorenesansowy Czerwony Ratusz – siedziba dzisiejszych władz 
Berlina, Wieża Telewizyjna, gotycki Kościół Mariacki, Fontanna Przyjaźni oraz Zegar 
Światowy Urania, spacer po historycznym bulwarze Berlina ulicy Unter den Linden z 
symbolem Berlina – Bramą Brandenburską. Parę kroków za Bramą Brandenbruską wznosi 
się gmach niemieckiego parlamentu – Reichstag oraz nowoczesny budynek Kanclerstwa. 
Przejazd do centrum byłego Berlina Zachodniego. Spacer po głównym deptaku 
Berlina Zachodniego – Kurfürstendamm. Rejs po Sprewie (rejs nie dotyczy terminu 
grudniowego). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd z hotelu. Przejazd do Zielonej Góry, 
spacer po mieście: stary rynek, ratusz miejski, Konkatedra św. Jadwigi, zwiedzanie 
Palmiarni – jedynego zielonogórskiego obiektu, w którym można zobaczyć wiele 
egzotycznych gatunków roślin i zwierząt. Czas wolny na rynku. Powrót na miejsce zbiórki 
w godzinach wieczornych.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

1 090,- PLN

Cena/os.
29.09-01.10.2023 / 3 dni, 2 noclegi
08.12-10.12.2023 / 3 dni, 2 noclegi 
Wycieczka w okresie jarmarków świątecznych

Terminy | autokar Dopłata do pokoju 1-os. 
200,- PLN Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. 

Dokument tożsamości : dowód osobisty 
lub paszport. Aktualne przepisy wjazdowe: 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy

Uwagi

Cena nie obejmuje:
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu – biletów wstępu, 
lokalnego przewodnika, rejsu po Sprewie, 
zestawu słuchawkowego TGS System, taksy 
klimatycznej – razem ok. 80 EUR/os. 

•  wydatków osobistych
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

5% lub7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

NIEMCY

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z miejsca zbiórki wg ustalonej godziny wyjazdu – ok. godz. 21.00. 

Przejazd w stronę Bawarii.

Rano przyjazd do Schwangau, malowniczego zakątka Bawarii, w 
którym znajdują się słynne zamki Hohenschwangau i Neuschwanstein. W zamku 
Hohenschwangau swoje dzieciństwo spędził król Ludwik, następnie wizyta w najbardziej 
znanym zamku Ludwika – Neuschwanstein, symbolu zamków bawarskich. Kontury tej 
budowli były inspiracją dla logo Walta Disneya. Spacer na Marienbrücke (Most Marii), 
przerzucony dokładnie naprzeciw zamku nad stumetrową przepaścią. Zamki te stanowią 
wizytówkę Bawarii i są jedną z największych atrakcji regionu. Przejazd do leżącej u stóp 
Zugspitze – Garmischpartenkirschen, zimowej stolicy Niemiec, spacer po kurorcie m.in.: 
zabytkowa ulica Ludwigstraße z malowanymi domkami, park zdrojowy, następnie wizyta 
pod Stadionem Olimpijskim, gdzie co roku 1. stycznia odbywa się noworoczny konkurs 
zaliczany do Turnieju Czterech Skoczni. Czas na zdjęcia i czas wolny, przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, odpoczynek, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, przejazd do Monachium, stolicy Bawarii, o godz. 11.30 przejazd 
na Błonia Teresy (Theresienwiese), gdzie co roku odbywa się największe święto ludowe 
świata – Oktoberfest – uczestnictwo w Święcie Piwa, w programie: występy, jarmark 
ludowy, wesołe miasteczko, biesiady w namiotach piwnych – w ramach wykupionego 
przez biuro już w polsce karnetu umożliwiającego wejście do namiotu (koszt ok. 
60 EUR) – odebranie w ramach karnetu posiłku (pół kurczaka oraz 2 litry piwa).  
Impreza od godz. 11.30-16.30, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Monachium, w programie m.in.: 
zwiedzanie monachijskiej starówki, wizyta m.in. w słynnym Frauenkirche – Kościele 
Mariackim, Kolumna Mariacka, Nowy i Stary Ratusz, Odeonsplatz – miejsce puczu hitle-
rowskiego, Kościół Teatynów, w którym pochowana jest polska księżniczka Teresa Kune-
gunda, córka Jana III Sobieskiego, najbardziej znana piwiarnia na świecie – Hofbräuhaus, 
czas wolny na monachijskiej starówce. W programie również oczywiście Stadion Piłkarski 
Allianz Arena, Muzeum BMW, późnym popołudniem wyjazd w kierunku Polski.

Powrót na miejsce zbiórki w godzinach porannych.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

OKTOBERFEST „święto piwa” • MONACHIUM 
GARMISCHPARTENKIRCHEN

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. 
Dokument tożsamości dowód osobisty 
lub paszport. Aktualne przepisy wjazdowe: 
www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy

Uwagi

Cena nie obejmuje:
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.
•  napoi do obiadokolacji 
•  obowiązkowego karnetu – biletu 

uprawniającego do wejścia na teren 
Oktoberfest, zamawianego i opłaconego 
przez biuro z wyprzedzeniem – koszt 
ok. 60 EUR/os. – karnet obejmuje: wejście 
do namiotu, (miejsca siedzące w boksach 
lub na balkonach), ciepły posiłek (pół 
kurczaka z grilla, 2 piwa litrowe)

•  biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 
kosztu przewodnika lokalnego  
– łącznie ok. 80 EUR/os.

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, klimatyzacja, barek, DVD) 
•  zakwaterowanie: 2 noclegi – hoteliii 

ok. 140 km od Monachium, pokoje 2 os. 
z łazienkami

•  wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
•  opiekę pilota 
•  rezerwację karnetów na Oktoberfest
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozsze-

rzeniem o COVID-19 i choroby przewlekłe), 
NNW 20 000 PLN – SIGNAL IDUNA

•  podatek VAT

1 680,- PLN

Cena/os.
20.09-24.09.2023 / 5 dni, 2 noclegi

Termin | autokar Dopłata do pokoju 1-os. 
200 PLN
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BOŚNIA 
HERCEGOWINA
CHORWACJA 
TROGIR • SKYWALK w masywie BIOKOVO
DUBROVNIK • SZIBENIK • Fish Picnic 
(fakultatywnie) rzeką NERETWY + relaks w NEUM

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, klimatyzacja, barek, DVD) 
•  zakwaterowanie w hotelu Grand Neum 

Welness & Spa iiii, (4 noclegi), pokoje 2 os. 
z łazienkami, TV, klimatyzacją, balkonem

•  wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje  
w formie bufetu

•  opiekę profesjonalnego pilota
•  wycieczki uwzględnione w programie 

(bez kosztów związanych z ich realizacją) 
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozsze-

rzeniem o COVID i choroby przewlekłe), 
NNW 20 000 PLN (SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

Wyjazd z miejsca zbiórki wg ustalonej godziny wyjazdu – ok. godz. 19.00, 
przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię.

Rano przyjazd do Chorwacji do Trogiru, miasta położonego na niewielkiej 
wyspie, spotkanie z lokalnym przewodnikiem i zwiedzanie: katedra w stylu weneckim, 
Pałac Cipiko, średniowieczne obronne mury miejskie, czas wolny. Wyjazd w kierunku 
Bośni i Hercegoviny do Neum, zakwaterowanie w hotelu Grand Neum, odpoczynek, 
obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wyjazd na Skywalk Biokovo, ekscytującą podróż na górę Biokovo 
(Rawna Właska-Skywalk, 1288 m n.p.m.). Punkt widokowy w rejonie Rawnej Właskiej 
znajduje się 12 m od krawędzi klifu nad przepaścią, o powierzchni około 40 metrów kwa-
dratowych. Chodnik w kształcie podkowy można opisać jako powierzchnię spacerową 
na skraju klifu nad przepaścią. Stalowo-betonowa konstrukcja daje mu bezpieczeństwo, 
szklana podłoga i ogrodzenie niewyobrażalne poczucie wolności i podziwu. Powrót do 
hotelu, odpoczynek, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wycieczka do Dubrownika zwanego „Perłą Adriatyku” wpisanego 
na Listę Światowego Dziedzictwa Zabytkowego UNESCO. Zwiedzanie miasta z lokalnym 
przewodnikiem, m.in.: Katedra, Brama Pile, Studnia Onufrego, mury miejskie z zewnątrz 
(wejście płatne dla chętnych dodatkowo 20 EUR), spacer ulicą Stradun, rejs wokół murów 
Dubrovnika, czas wolny. Powrót do hotelu, odpoczynek, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, czas na relaks i odpoczynek na basenie lub plaży, obiadokolacja, 
nocleg. Dla chętnych w tym dniu fakultatywna wycieczka Fish Picnic Neretwa – Dolina 
Neretwy jest niezwykle malowniczym obszarem w Chorwacji, w południowej Dalmacji.  
Nadal nie jest to miejsce popularne turystycznie, jednak oferuje wiele walorów i z pew-
nością warto się tu wybrać. Ten bagnisty niegdyś teren stanowi obecnie rezerwat 
i schronienie dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Turyści mają tutaj możliwość bezpo-
średniego obcowania z przyrodą dzięki organizowanym rejsom tradycyjnymi łódkami po 
rozlewiskach tej przepięknej rzeki. Podczas rejsu będzie podany obiad.

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Szibenika, spacer po niewielkim 
urokliwym miasteczku środkowej Dalmacji, położonym nad ujściem rzeki Krka do Morza 
Adriatyckiego, wciśniętego w Zatokę, najważniejszym zabytkiem miasta jest średnio-
wieczna katedra św. Jakuba, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Warto 
pospacerować uliczkami starego miasta by zobaczyć zabytkową architekturę i poczuć 
atmosferę tego cudownego dalmatyńskiego miasteczka. Wspaniałą panoramę Szybeni-
ka i okolicznych wysp można podziwiać z wznoszącej się nad miastem twierdzy św. Anny 
(wspinaczka warta jest tych pięknych widoków), czas wolny, wyjazd w kierunku Polski, 
przejazd przez Słowenię.

Powrót do Polski w godzinach porannych.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień Cena nie obejmuje
•  obowiązkowej składki na Turystyczny Fun-

dusz Gwarancyjny i Pomocowy 20 PLN/os.
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu: taksy klimatycznej, 
biletów wstępu i kosztów przewodników 
lokalnych, wjazdówki do Dubrovnika 
i Trogiru, Skywalk Biokovo, rejsu wzdłuż 
murów, opłat parkingowych – razem ok. 
90 EUR/os.

•  fakultatywnej dla chętnych wycieczki Fish 
Picnic Neretwa – koszt 40 EUR/os. 

•  napoi do obiadokolacji
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie, 

ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe.

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. 
Dokument tożsamości dowód osobisty lub 

paszport ważny min. 3 m-ce.  
Aktualne przepisy wjazdowe: www.gov.pl/
web/dyplomacja/bosniaihercegowina

Uwagi

Majówka lub długi weekend czerwcowy

GRAND HOTEL NEUM WELNESS & SPA iiii  

Usługi hotelowe: obiekt przeszedł całkowitą renowację i został oddany do użytku 
na przełomie 2013/14 r., całodobowa recepcja z przestronnym lobby z widokiem na 
morze, restauracja główna, restauracja a la carte, restauracja a la carte na plaży z kuchnią 
regionalną, bar nad basenem z tarasem słonecznym, bar plażowy, basen wewnętrzny 
(czynny poza sezonem) i zewnętrzny (z wodą morską), brodzik dla dzieci, leżaki i parasole 
(bezpłatne), 3 windy umożliwiające bezpośredni dojazd z hotelu na plażę, siłownia, 
sauna, salon piękności (dodatkowo płatne), sklep z pamiątkami, parking.
Pokoje: standardowe, bardzo eleganckie 2-os. (możliwość dostawki) klimatyzowane, 
łazienka (wanna lub prysznic, WC, suszarka), telewizja satelitarna, telefon, sejf, minibar 
(płatny wg konsumpcji). Z większości pokoi roztacza się widok na morze. Na terenie 
całego obiektu można bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego dostępu do internetu.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie w formie bufetu (śniadania i obiadokolacje). Napoje do 
obiadokolacji płatne dodatkowo. 
Plaża: obiekt położony przy żwirowej plaży. Leżaki i parasole na plaży (płatne ok. 3 EUR).  
Hotel posiada 3 windy umożliwiające bezpośredni dojazd z hotelu na plażę oraz 
przebieralnie i prysznice na plaży.

2 090,- PLN
2 190,- PLN

Cena/os.
Majówka  29.04-05.05.2023 / 7 dni, 4 noclegi
Długi weekend czerwcowy   05.06-11.06.2023 / 7 dni, 4 noclegi

Terminy | autokar

Zniżki dla dzieci przy 2 osobach pełnopłatnych w pokoju:
•  dziecko do 3 lat (na łóżku rodzica) – cena 1 190,- PLN
•  dziecko 3-7 lat (na dostawce) – zniżka 500,- PLN
•  dziecko 7-12 lat (na dostawce) – zniżka 300,- PLN

Dopłata do pokoju  
1-os. 500 PLN

www.hotel-neum.com
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Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie zgodnie z wybraną 

ofertą – 4 noclegi 
•  wyżywienie: 2 posiłki dziennie  

– śniadania i obiadokolacje*
•  program pobytu*
•  opiekę pilota
•  ubezpieczenie NNW 5 000 PLN  

SIGNAL IDUNA
•  Podatek

*  szczegóły każdej oferty na: 
www.altamira.net.pl

Cena nie obejmuje
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.
•  obowiązkowej opłaty klimatycznej 

płatnej na miejscu w gotówce na recepcji 
po przyjeździe – ok. 3 PLN/os./dobę

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY FAMILIJNI

WILLA ZBÓJNICÓWKA  www.willazbojnicowka.pl

HOLIDAY GOLDEN RESORT  www.holidaygoldenresort.pl

Opis ośrodka na stronie 31

Opis ośrodka na stronie 35

Opis ośrodka na stronie 46

www.pogorzelica.familijni.com

POGORZELICA

1 350,- PLN

1 480,- PLN

1 550,- PLN

Cena/os.

Cena/os.

Cena/os.

29.04-03.05.2023 / 5 dni, 4 noclegi

29.04-03.05.2023 / 5 dni, 4 noclegi

29.04-03.05.2023 / 5 dni, 4 noclegi

Termin | autokar

Termin | autokar

Termin | autokar

BUKOWINA 
TATRZAŃSKA

ŁAZY

Zniżki dla dzieci przy 2 osobach pełnopłatnych w pokoju:
•  dziecko do 3 lat (bez świadczeń, wspólne spanie z rodzicem) – cena 590,- PLN
•  dziecko 3-5 lat (na dostawce) – zniżka 250,- PLN
•  dziecko 5-10 lat (na dostawce) – zniżka 150,- PLN

2 posiłki dziennie

2 posiłki dziennie

2 posiłki dziennie

Zniżki dla dzieci przy dwóch osobach dorosłych:
•  dziecko 0-3 lat (bez świadczeń, wspólne spanie z rodzicem) – cena 590,- PLN
•  dziecko lub dzieci 3-9 lat (na dostawce) – zniżka 200,- PLN

Zniżki dla dzieci przy 2 osobach pełnopłatnych w pokoju:
•  dziecko do 3 lat (bez świadczeń, wspólne spanie z rodzicem) – cena 590,- PLN
•  dziecko/dzieci 3-12 lat – zniżka 200,- PLN

Wycieczka na Słowację – ścieżka w koronach drzew, wielkie grillowanie, Zakopane 
i termy Bukovina! Relaks i zabawa gwarantowane w cenie wyjazdu!

Cena obejmuje/nie obejmuje – dotyczy wszystkich trzech majówek

MajówkaMajówkanad Bałtykiem, w Tatrach
Rodzinna

POGORZELICA

ŁAZY

BUKOWINA TATRZANSKA

Mnóstwo atrakcji podczas pobytu!
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Cena obejmuje:

Cena obejmuje:

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

•  opłaty drogowe i parkingowe 
• opiekę pilota  
•  rezerwację biletów wstępu obowiązkowy 

koszt biletu płatny u pilota w autokarze, 
(bilety kupowane są z wyprzedzeniem) 

•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozsze-
rzeniem o COVID-19 i choroby przewle-
kłe), NNW 20000 PLN (SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

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

•  opłaty parkingowe
•  opiekę pilota  
•  ubezpieczenie NNW 5 000 PLN  

(SIGNAL INDUNA)
•  podatek VAT

CZECHY
Sky Bridge 721

ZOO+Orientarium

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

Wyjazd z miejsca zbiórki wg ustalonej godziny wyjazdu – ok godz. 07.00. Przejazd 
autokarem do Czech do niewielkiej górskiej miejscowości Dolní Morava. Całodzienny 
program wg pakietu Sky– wjazd kolejką linową Sneznik, spacer po moście Sky Bridge, 
spacer po Ścieżce w obłokach, zejście samodzielne, podczas wycieczki przewidujemy 
czas wolny –możliwość skorzystania z restauracji, barów lub samodzielnego odpoczynku 
na łonie natury. Posiłek we własnym zakresie. Po zejściu na parking spotkanie z pilotem. 
Wyjazd w drogę powrotną. Powrót na miejsce zbiórki w godz. wieczornych. Zakończenie 
wycieczki.

Wyjazd z miejsca zbiórki wg ustalonej godziny wyjazdu – ok. godz. 07.00. Przejazd do 
Łodzi. Wizyta w ZOO i Orientarium. Dziś w ogrodzie mieszka ponad 2100 zwierząt, 
przedstawicieli 130 gatunków, w tym jedyne w Polsce wydry olbrzymie. Najnowszą 
inwestycją w ogrodzie jest Orientarium przeznaczone dla przedstawicieli fauny i flory 
z południowo-wschodniej Azji. Zwiedzający mają możliwość obserwacji zwierząt w 
warunkach zbliżonych do naturalnego środowiska. Jedną z wielu atrakcji jest podwodny 
tunel, z którego można obserwować rafę koralową oraz basen dla rekinów i płaszczek. 
Kolejnym punktem wycieczki będzie spacer po mieście z łódzkim przewodnikiem, 
w czasie którego zobaczymy m.in.: najsłynniejszą ulicę w Łodzi – Piotrkowską, w tym: 
Pałac Juliusza Kindermanna, Fortepian Rubinsteina, dawny dom bankowy Wilhelma 
Landaua, Kościół Zesłania Ducha Świętego, Ratusz Miejski  z 1827 r., Plac Wolności, 
ulicę Nowomiejską, Park Staromiejski, Stary Rynek oraz CH Manufaktura.  
Czas wolny na ulicy Piotrkowskiej. Wyjazd w drogę powrotną w godzinach wieczornych.  
Powrót na miejsce zbiórki ok. godz. 23.00.

235,- PLN

198,- PLN

Cena/os.

Cena/os.

29.04.2023 • 10.06.2023 • 30.09.2023

12.08.2023 • 11.11.2023 
02.12.2023 • 09.12.2023 • terminy w okresie jarmarków świątecznych

Terminy | autokar • 1 dzień

Terminy | autokar • 1 dzień

Pakiet Sky – w cenę pakietu wchodzią: przejazd kolejką w górę, wstęp na Ścieżkę 
w Obłokach, wstęp na most wiszący Sky Bridge 721 (zejście w dół samodzielnie).

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. 
Dokument tożsamości dowód osobisty 
lub paszport. Aktualne przepisy wjazdowe: 
www.gov.pl/web/dyplomacja/czechy

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

Uwagi

Uwagi

Cena nie obejmuje:

Cena nie obejmuje:

•  obowiązkowego kosztu biletu wstępu na 
Pakiet Sky – cena grupowa ok. 880 Koron 
Czeskich, dzieci do lat 3 z opiekunem 
mają bilet bezpłatny (bilet płatny u pilota 
w autokarze, bilety opłacone są przez 
biuro z wyprzedzeniem)

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie 

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  wydatków osobistych
•  kosztów związanych z realizacją pro-

gramu – w tym przewodnika lokalnego, 
zestawu słuchawkowego TGS,  biletu 
wstępu do ZOO – razem ok 100 PLN/os. 

Najdłuższy na świecie wiszący most dla 
pieszych o długości 721 m, wznoszący się na wysokość 95 m (w najwyższym punkcie) 
i wiedzie przez majestatyczną górską dolinę Mlýnský Potok dając tym samym możliwość 
przeżycia niezwykłych i niezapomnianych wrażeń. Trasa mostu jest jednokierunkowa!

Ścieżka o długości 710 m, ze szczytu której rozciągają 
się zapierające dech w piersiach widoki na cały Masyw Śnieżnika z malowniczą doliną 
rzeki Moravy. Na miłośników przygody i zabawy czeka kilka pełnych adrenaliny atrakcji, 
m.in.: odpoczynkowa sieć tzw. kropla, stumetrowa zjeżdżalnia i rękaw.

Pozwala na przemieszczenie się 369 m w górę, 
na jej znajduje się masa górskich atrakcji, m.in.: most Sky Bridge 721, Ścieżka w obłokach, 
Mamucia Kolejka Górska, wypożyczalnia hulajnóg, restauracja panoramiczna Skalka, 
stylowa chata górska Slamenka oraz punkt startowy pieszych szlaków turystycznych 
i wycieczek rowerowych.

SKY BRIDGE • www.dolnimorava.cz

ŚCIEŻKA W OBŁOKACH

KOLEJKA LINOWA ŚNIEŻNIK

ŁÓDŹ

Najnowocześniejsze ZOO w Europie

Aktywna rodzinna wycieczka
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Cena obejmuje:

Cena obejmuje:

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

•  zakwaterowanie w hotelu ii (2 noclegi) – 
pokoje 2-osobowe z łazienkami, TV

•  wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
•  opiekę pilota 
•  opłaty parkingowe
•  ubezpieczenie NNW 5 000 PLN – SIGNAL IDUNA
•  podatek VAT

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

•  zakwaterowanie w hotelu ii/iii 
(2 noclegi) – pokoje 2-os. z łazienkami

•  wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
z napojem

•  opiekę pilota 
•  opłaty parkingowe
•  ubezpieczenie NNW kwota 5 000 PLN 

(SIGNAL IDUNA)
•  podatek VAT

WARSZAWA
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

Wyjazd z miejsca zbiórki wg ustalonej godziny wyjazdu – godz. 06.00.  
Przejazd do Warszawy. W programie: Pałac Kultury i Nauki – wjazd windą na taras 
widokowy na XXX piętrze, spacer przez Ogród Saski do Placu Piłsudskiego z Teatrem 
Wielkim i Grobem Nieznanego Żołnierza, Archikatedra św. Jana, Trakt Królewski 
z Kościołem św. Anny i Krakowskim Przedmieściem z Pałacem Prezydenckim, Zamek 
Królewski (z zewnątrz), Stare Miasto z Kolumną Zygmunta, spacer do Pomnika Syrenki 
Warszawskiej oraz Pomnika Małego Powstańca. Czas wolny na Starówce, przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Wyjazd z miejsca zbiórki wg ustalonej godziny wyjazdu – ok. godz. 05.00. 
Przejazd do Lublina – spotkanie z lokalnym przewodnikiem i zwiedzanie: Wzgórze 
Zamkowe – Zamek Lubelski z Kaplicą Trójcy Świętej, Brama Grodzka, klasztor o.o. 
Dominikanów, Rynek Starego Miasta, Lubelska Trasa Podziemna, Brama Krakowska, 
Kościół M.B. Zwycięskiej, Katedra, Brama Trynitarska, Muzeum na Majdanku – miejsce  
byłego obozu koncentracyjnego, Skansen Wsi Lubelskiej. Przejazd w okolice Zamościa, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg .

Śniadanie, przejazd na dalsze zwiedzanie stolicy: w programie m.in.: 
Muzeum Powstania Warszawskiego, następnie Park Łazienkowski, spacer po jednym 
z najpiękniejszych kompleksów pałacowo-parkowych: Pałac na Wodzie, Stara Oranżeria, 
Pałac Myśliwski, Amfiteatr, Belweder, Pomnik Chopina, Pomarańczarnia, Belweder, 
Pomnik Józefa Piłsudskiego, wizyta na Cmentarzu Powązkowskim – słynnej nekropolii, 
gdzie spoczywa wielu znanych Polaków, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, spotkanie z lokalnym przewodnikiem, zwiedzanie Zamościa, 
w programie: Ratusz, rynek z zabytkowymi kamieniczkami, fragmenty murów obronnych, 
Kazamaty bastionu, dawny klasztor Bonifratów, Katedra, dawny Pałac Zamoyskich, 
synagoga, Brama Lwowska i Lubelska. Czas wolny na rynku, powrót do obiektu, 
obiadokolacja i nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Wilanowa – wejście do przypałacowych 
ogrodów. Park ten zdobią liczne rzeźby, fontanny, jeziorka. Spacer po dwupoziomowych 
ogrodach w stylu angielskim, francuskim i włoskim. Czas wolny na Złotych Tarasach. 
Wyjazd w drogę powrotną. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Krasiczyna, zwiedzanie zamku 
– jednego z najpiękniejszych skarbów architektury renesansowo-manierystycznej 
w Europie, spacer po zamkowym parku z wieloma unikatowymi gatunkami drzew  
i krzewów. Następie Przemyśl – zwiedzanie miasta: Rynek z zabytkowymi kamieniczkami, 
most kamienny, Wieża Zegarowa, kościół o. Franciszkanów, Zamek Kazimierzowski, 
Archikatedra Bizantyjsko-Ukraińska, Kopiec Tatarski, zabytkowe cmentarze wojenne. 
Czas wolny, wyjazd w drogę powrotną, zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

1 dzień

1 dzień

2 dzień

2 dzień

3 dzień

3 dzień

750,- PLN

930,- PLN

Cena/os.

Cena/os.

29.04-01.05.2023 / 3 dni, 2 noclegi
08.06-10.06.2023 / 3 dni, 2 noclegi
13.08-15.08.2023 / 3 dni, 2 noclegi

15.09-17.09.2023 / 3 dni, 2 noclegi
20.10-22.10.2023 / 3 dni, 2 noclegi

Terminy | autokar

Terminy | autokar

Dopłata do pokoju 1-os. 
100,- PLN

Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. 
Program jest ramowy i może ulec zmianie.

Kolejność zwiedzanych obiektów może 
ulec zmianie, pilot nie oprowadza po 
wnętrzach obiektów.

Uwagi

Uwagi

Cena nie obejmuje:

Cena nie obejmuje:

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu: biletów wstępu, 
lokalnego przewodnika, zestawu 
słuchawkowego tour guide  
– razem ok. 120-130 PLN/os.

•  wydatków osobistych
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu – biletów wstępu, 
lokalnych przewodników, zestawu 
słuchawkowego, taksy klimatycznej – 
łącznie ok. 140 PLN/os.

LUBLIN • ZAMOŚĆ 
PRZEMYŚL 
KRASICZYN

Dopłata do pokoju 1-os. 
100,- PLN

STARE MIASTO • ŁAZIENKI I ZAMEK KRÓLEWSKI
MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
POWĄZKI • WILANÓW
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SANDOMIERZ • KAZIMIERZ DOLNY
PUŁAWY • NAŁĘCZÓW

ZŁOTY STOK • CZERMNA- 
-KUDOWA ZDRÓJ • KŁODZKO 
POLANICA ZDRÓJ • WAMBIERZYCE 
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

Cena obejmuje:

Cena obejmuje:

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

•  zakwaterowanie w hotelu ii/iii 
(2 noclegi) – pokoje 2-os. z łazienkami

•  wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
z napojem

•  opiekę pilota 
•  opłaty parkingowe
•  ubezpieczenie NNW kwota 5 000 PLN 

(SIGNAL IDUNA)
•  podatek VAT

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

•  zakwaterowanie: 2 noclegi w ośrodku 
wypoczynkowym – pokoje 2-os. 
z łazienkami

•  wyżywienie: 2 śniadania,  
2 obiadokolacje z napojem

•  opiekę pilota 
•  ubezpieczenie NNW 5 000 PLN 
•  opłaty parkingowe
•  podatek VAT

Szlakiem Renesansu

Kotlina Kłodzka

890,- PLN

Cena/os.
29.09-01.10.2023 / 3 dni, 2 noclegi
10.11-12.11.2023 / 3 dni, 2 noclegi

Terminy | autokar

Kolejność zwiedzanych obiektów może 
ulec zmianie, pilot nie oprowadza po 
wnętrzach obiektów.

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. 
Ze względu na wizytę w podziemiach 
(niska temperatura) przypominamy 
o odpowiednim, ciepłym ubiorze.

Uwagi

Uwagi

Cena nie obejmuje:

Cena nie obejmuje:

•  wydatków osobistych
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu – biletów wstępu, 
rejsu po Wiśle, lokalnych przewodników, 
zestawu słuchawkowego, taksy 
klimatycznej – łącznie ok. 140 PLN/os.

•  świadczeń nie wymienionych w 
programie

•  składki na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.

•  kosztów związanych z realizacją programu 
– lokalnych przewodników, biletów 
wstępu, taksy klimatycznej, zestawu 
słuchawkowego tour guide, łączna kwota 
orientacyjna ok. 130 PLN/os.

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

Wyjazd z miejsca zbiórki wg ustalonej godziny wyjazdu – ok. godz. 06.00. 
Przejazd do Sandomierza, miasta wpisanego do rejestru zabytków jako zespół 
urbanistyczno-architektoniczny i krajobrazowy, zwiedzanie: Katedra, Brama Opatowska, 
ratusz, Ucho Igielne, Wąwóz Piszczele, kościół św. Jakuba, Klasztor Dominikanów, 
Zamek, Podziemna Trasa Turystyczna, spacer po Rynku. Czas wolny, przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Wyjazd z miejsca zbiórki wg ustalonej godziny wyjazdu – ok. godz. 06.30, 
przejazd do Złotego Stoku, małego miasteczka u podnóża Gór Złotych, zwiedzanie 
najstarszej w Polsce kopalni złota, możliwość obejrzenia pamiątek związanych 
z 10-wiekową historią wydobycia złota w Złotym Stoku. Po zwiedzaniu przejazd w 
kierunku Kudowy Zdrój i wizyta w Kaplicy Czaszek w Czermnej, pokryta 3 tys. ludzkich 
kości kaplica robi wrażenie. Jeden z trzech tego typu obiektów w Europie. To potężny 
grobowiec ofiar licznych zaraz oraz wojen śląskich. O godne przechowanie zakopanych 
w ziemi kości zadbał ks. Wacław Tomaszek. Przejazd do Kudowy – zwiedzanie z pilotem, 
przejazd do ośrodka wypoczynkowego, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, przejazd do Kazimierza Dolnego, w programie: renesansowe 
kamieniczki, stanowiące cenny zespół architektoniczno-krajobrazowy, rynek 
z charakterystyczną studnią, ruiny zamku zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego, 
baszta i piękna panorama Kazimierza, kościół farny zbudowany w połowie XIV w., spacer 
przez Wąwóz Korzeniowy Dół, rejs statkiem wycieczkowym po Wiśle, następnie czas 
wolny na kazimierskim rynku. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, przejazd do Kłodzka i zwiedzanie słynnej Twierdzy, podziemnej 
trasy turystycznej, rynku, mostu gotyckiego, podczas zwiedzania czas wolny. Przejazd 
i spacer po parku zdrojowym w Polanicy Zdroju, Pijalnia Wód Mineralnych, następnie 
Wambierzyce – miejsce pielgrzymkowego od XIII w., zwiedzanie Bazyliki (Figurka NMP 
z Dzieciątkiem z drewna lipowego z XVI w., powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Puław, miejsca związanego 
z rodem Czartoryskich, zwiedzanie Zespołu Pałacowego z Parkiem Czartoryskich (Domek 
Gotycki, Świątynia Sybilli). Przejazd do Nałęczowa, zwiedzanie Uzdrowiska, Chaty 
Żeromskiego, oraz pałacu Małachowskich wraz z parkiem. Czas wolny, wyjazd w drogę 
powrotną, zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

 Śniadanie, wykwaterowanie, ostatnim punktem wycieczki będzie Kamieniec 
Ząbkowicki z pałacem księżniczki Marianny Orańskiej, wraz z przewodnikiem obejrzymy 
przepiękny zamek i wysłuchamy wielu ciekawostek i historii z nim związanych. Wyjazd 
w drogę powrotną, przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

1 dzień

1 dzień

2 dzień

2 dzień

3 dzień

3 dzień

Dopłata do pokoju 1-os. 
100,- PLN

850,- PLN

Cena/os.
06.10-08.10.2023 / 3 dni, 2 noclegi

Termin | autokar Dopłata do pokoju 1-os. 
100,- PLN

WYCIECZKIwww.altamira.net.pl
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Cena obejmuje:
•  przelot liniami lotniczymi Ryanair:  

Kraków-Barcelona El Prat-Kraków 
z bagażem rejestrowanym 20 kg  
+ mały bagaż podręczny 

•  transfer lotnisko-hotel-lotnisko 
•  opłaty lotniskowe i bagażowe
•  zakwaterowanie 7 noclegów  

w Hotelu Surfmar iiii

•  wyżywienie: 2 posiłki dziennie , śniadanie 
i obiadokolacja z winem i wodą

•  opiekę rezydenta
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR 

(z rozszerzeniem COVID-19 i choroby 
przewlekłe), NNW 20 000 PLN  
(SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 30 PLN/os. 
•  opłaty klimatycznej ok 1,5 EUR/os./dzień,  

dzieci do 17 lat nie płacą opłaty 
klimatycznej

•  dla chętnych ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji z COVID-19 i kwarantanna 5%

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

•  linie lotnicze (Ryanair) przy odprawie 
online dobierają miejsca w samolocie 
losowo. Gwarancja miejsc obok siebie 
– za dopłatą. Chęć gwarancji miejsc 
obok siebie należy zgłosić w biurze przy 
dokonywaniu wpłaty zaliczki

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów.  
Dokumentem upoważniającym do podróży 
jest paszport lub dowód osobisty ważny 
min. 90 dni od daty powrotu. 
Aktualne przepisy wjazdowe:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/
hiszpania

Uwagi

HISZPANIA
LLORET DE MAR • COSTA BRAVA

4 190,- PLN

Cena/os.
23.06-30.06.2023 / 8 dni, 7 noclegów 
30.06-07.07.2023 / 8 dni, 7 noclegów

Terminy | samolot

Samolotem z Krakowa

Położenie: w miejscowości Lloret de Mar, w centrum dzielnicy Fenals, w pierwszej linii 
brzegowej, ok. 30 m od szerokiej, piaszczystej plaży – przejście przez ulicę i ok. 900 m do 
centrum Lloret de Mar.
Usługi hotelowe: całodobową recepcja, restauracja, winda, lobby bar, bar przy basenie, 
basen z tarasem słonecznym i ogrodem (leżaki i parasole bezpłatnie), mini golf, tenis 
stołowy, bilard i tenis ziemny, boisko do koszykówki, mini piłki ręcznej. Dzienny 
i wieczorny program animacyjny.
Pokoje: 2-, 3-, 4-osobowe, klimatyzowane, wyposażone w: TV SAT, telefon, łazienkę 
z prysznicem i WC, suszarkę do włosów. Pokoje posiadają balkony.
Wyżywienie: śniadanie i obiadokolacje w formie bardzo bogatego bufetu, do 
obiadokolacji podawane są woda i wino. 
Możliwość 3 posiłków – chętni mogą wykupić wersję full board – 7 lunchów z winem 
i wodą (koszt 250 PLN/os )

HOTEL SURFMAR iiii www.sambahotels.com/es/hotel-surf-mar

Niewątpliwa stolica Costa Brava – centrum rozrywki 
i wspaniałej zabawy. W ciągu dnia szerokie piaszczyste plaże oraz przepiękne urokliwe 
zatoczki pozwalają spędzić czas ciekawie i aktywnie. Dodatkowo atrakcją jest położony 
na obrzeżach miasta największy na Costa Brava park wodny Waterworld.

LLORET DE MAR

Hotel pięknie położony, w pierwszej linii brzegowej

Wieczorne animacje dla dzieci i dorosłych

Pyszne wyżywienie Rozrywkowy kurort

Zniżki przy dwóch osobach pełnopłatnych w pokoju (na dostawce):
•  dziecko do 2 lat (infant, bez świadczeń) – cena 590,- PLN
•  dziecko 2-12 lat – zniżka 1 700,- PLN
•  drugie dziecko 2-12 lat – zniżka 700,- PLN
• trzecia lub czwarta osoba dorosła w pokoju pow. 12. roku życia – zniżka 200,- PLN

Dopłata do pokoju  
1-os. 1 200 PLN 
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Cena obejmuje:
•  przelot samolotem na trasie KTW-KVA-

KTW (z bagażem rejestrowanym 20 kg + 
bagaż podręczny 5 kg) 

•  opłaty lotniskowe i paliwowe, 
obowiązkową dopłatę transportową

•  transfer lotnisko-hotel-lotnisko promem 
i komfortowym autokarem

•  zakwaterowanie w Hotelu Aeria iii+  
(7 noclegów) 

•  wyżywienie: All Inclusive
•  opiekę polskojęzycznego rezydenta  

biura ITAKA
•  ubezpieczenie KL i NW Itaka COMPLEX 

(obejmuje koszty leczenia powstałe 
wskutek pandemii choroby zakaźnej do 
sumy ubezpieczenia oraz skutki zdarzeń 
zaistniałych pod wpływem alkoholu)

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 30 PLN/os.
•  lokalnego podatku turystycznego 

płatnego na recepcji
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe  

•  wycieczek fakultatywnych

Dokument uprawniający do podróży to 
dowód osobisty lub paszport, ważne min. 
6 miesięcy od daty powrotu. 
Aktualne przepisy wjazdowe:
https://www.gov.pl/web/grecja/informacje-
dla-podrozujacych

W A Ż N E :  oferta przygotowana 
we współpracy z Organizatorem  
tego wyjazdu – B.P. ITAKA

Uwagi

GRECJA

4 160,- PLN

Cena/os.
27.07-03.08.2023 / 8 dni, 7 noclegów
03.08-10.08.2023 / 8 dni, 7 noclegów

Terminy | samolot

Położenie: hotel Aeriaiii+ to trzygwiazdkowy obiekt zbudowany w tradycyjnym stylu, 
typowym dla wysp greckich, który położony jest w rejonie Astris na wzgórzu w otoczeniu 
gaju oliwnego, z którego rozpościera się przepiękna panorama wybrzeża i Morza 
Egejskiego. Jest to miejsce idealne dla osób poszukujących spokoju i relaksu z dala od 
zgiełku miasta. Zlokalizowany jest ok. 7 km od Potos, ok. 10 km od Limenarii i ok. 70 km 
od lotniska w Kavali (transfer autokarem i promem). Przystanek autobusowy znajduje się 
ok. 50 m od hotelu (Potos ok. 2 EUR). Goście hotelu Aeria mogą korzystać ze wszystkich 
udogodnień sąsiedniego, siostrzanego hotelu – Aeolis Thassos Palace.
Plaża: Kalami – publiczna, piaszczysto-kamienista, mała, kameralna, z łagodnym 
zejściem do morza (miejscami kamieniste zejście do morza – zalecane buty ochronne), 
położona ok. 300 m od hotelu (dojście stromą ścieżką prowadzącą przez porośnięte 
śródziemnomorską roślinnością wzgórze), parasole i leżaki bezpłatne;  
Psili Ammos – jedna z najładniejszych plaż na wyspie, publiczna, piaszczysta, z łagodnym 
zejściem do morza, położona ok. 2 km od hotelu, bezpłatny bus hotelowy, parasole 
i leżaki za opłatą (ok. 6 EUR/komplet).
Zakwaterowanie: zadbane, komfortowe pokoje 2-osobowe typu standard (z możliwością 
tylko 1 dostawki) z łazienkami (prysznic, WC, suszarka do włosów) wyposażone 
w indywidualnie sterowane klimatyzacje, dostęp do bezprzewodowego Internetu – Wi-Fi, 
TV, telefony, lodówki, sejfy oraz balkony (stolik i krzesełka). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat 
(na zamówienie przed przyjazdem) – bezpłatne. 
Na terenie hotelu: całodobowa recepcja, hol, restauracja Panorama i bar Serenity (oba 
obiekty znajdują się na terenie hotelu Aeolis Thassos Palace), taras z widokiem na morze, 
ogród, WI-FI na terenie hotelu – bezpłatne. Punkt internetowy – za opłatą (ok. 2 EUR/godz.).
Sport i rozrywka: basen ze słodką wodą (parasole i leżaki – bezpłatne, ręczniki – za 
opłatą ok. 5 EUR).
W sąsiednim hotelu Aeolis: siłownia, plac zabaw dla dzieci – bezpłatne; kort tenisowy z 
wypożyczalnią sprzętu, centrum wellness (sauna, hammam, jacuzzi, masaże) – za opłatą.
Wyżywienie (All Inclusive): śniadanie (07.30-10.00), obiad (13.00-15.00), kolacja 
(19.00-21.00) – w formie bufetu w restauracji; przekąski oraz lody dla dzieci w barze 
(15.00-17.00), napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe w barze (12.00-22.00). 
Restauracja i bar znajdują się na terenie hotelu Aeolis Thassos Palace.

HOTEL AERIA iii+

Wyspa nazywana „Szmaragdową Wyspą” i „Zielonym Diamentem Morza 
Egejskiego”, która zachwyca szeroką gamą odcieni błękitu i zieleni. Łagodne zielone 
wzgórza pokryte sosnowymi lasami malowniczo schodzą do kobaltowo-niebieskiego 
morza, srebrzyste gaje oliwne od wieków dają wspaniałą oliwę, a słodycze zanurzone 
w pachnącym miodzie kuszą przybywających na wyspę turystów. Żyje się tu ciągle 
wedle tradycyjnych greckich zwyczajów, bez pośpiechu, ciesząc się każdą chwilą.

THASSOS

Zniżki dla dziecka przy dwóch osobach pełnopłatnych w pokoju 
(hotel posiada pokoje tylko z możliwością 1 dostawki):
•  dziecko do 2 lat (infant, bez świadczeń) – cena 490,- PLN
•  dziecko 2-12 lat – zniżka 1 400,- PLN

Dopłata do pokoju  
1-os. 2 000 PLN 

Wyspa THASSOS Samolotowe wczasy All Inclusive

Piękne widoki

Spokojna miejscowość na romantyczne wakacje

Samolotem z Katowic

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
•  Beach Safari – posmak przygody! Niezapomniana wyprawa jeepami na najbardziej 

niezwykłe plaże na Thassos. W programie Giola, słynny naturalny basen w skałach 
(3 km jazdy off-road), następnie Paradise Beach, rajska plaża otoczona piniami ze 
szmaragdową wodą w zatoce i Marble Beach, śnieżnobiała marmurowa plaża, ukryta 
w najdzikszej części wybrzeża. Na każdej z plaż czas wolny (ok. 1-1,5 godz.) na kąpiele 
w krystalicznie czystych wodach. Cena ok. 65 EUR

•  Dookoła wyspy – doskonała okazja do poznania w ciągu jednego dnia 
najpiękniejszych zakątków wyspy, jej historii oraz ciekawostek związanych z życiem 
mieszkańców! W programie m.in.: Limenas, stolica wyspy, gdzie dzisiejsza zabudowa 
współgra z zabytkami sprzed 2600 lat, malownicze górskie miasteczko Panagia z 
labiryntem brukowanych uliczek i kamiennych, białych domków oraz źródełkiem 
miłości, półwysep Aliki z antycznymi świątyniami i kopalnią marmurów oraz klasztor 
Michała Archanioła ze słynną relikwią – fragmentem gwoździa z krzyża Chrystusa. Czas 
na lunch. Cena ok. 50 EUR

•  Rejs statkiem (południowe wybrzeże) – rejs wzdłuż wybrzeża wyspy Thassos. 
Okazja do odkrycia zatoczek i plaż trudnodostępnych od strony lądu i podziwiania 
niezapomnianych widoków najbardziej zróżnicowanej krajobrazowo części wyspy. 
Prawdziwie wakacyjny dzień pełen słońca, relaksu i wspaniałej zabawy. W programie 
m.in.: łowienie ryb, skoki do wody, pływanie w krystalicznie czystej wodzie. Drugie 
śniadanie (kawa, herbata) oraz grillowany grecki obiad w cenie. Na trasie rejsu 
przepiękne plaże południowego wschodu Salonikios, Aliki, Giola lub południowego 
zachodu: Salonikos, Rosogremos, Kafalas, Atspas. Cena ok. 60 EUR
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2 950,- PLN
3 250,- PLN
3 570,- PLN
3 450,- PLN
2 790,- PLN
2 590,- PLN
2 270,- PLN

Cena/os.
23.06-02.07.2023 / 10 dni, 7 noclegów
30.06-10.07.2023 / 11 dni, 8 noclegów
08.07-19.07.2023 / 12 dni, 9 noclegów
17.07-27.07.2023 / 11 dni, 8 noclegów
01.09-10.09.2023 / 10 dni, 7 noclegów
08.09–17.09.2023 / 10 dni, 7 noclegów 
15.09–23.09.2023 / 9 dni, 6 noclegów

Terminy | autokar

Zniżki dla dzieci przy dwóch osobach w pokoju (możliwość tylko 1 dostawki):
•  dziecko do 3 lat (bez świadczeń) – cena 790,- PLN
•  dziecko 3-6 lat (śpi na łóżku z rodzicami) – zniżka 900,- PLN
•  dziecko 3-6 lat (na dostawce) – zniżka 700,- PLN
• dziecko 6-12 lat (na dostawce) – zniżka 400,- PLN, drugie dziecko – zniżka 200,- PLN
•  dziecko 12-15 lat (na dostawce) – zniżka 100,- PLN

Dopłata do widoku na morze 
300,- PLN/pokój/pobyt 
– ilość pokoi ograniczona

Dopłata do pokoju 1 os.: 
•  1 000,- PLN  

turnusy 8 i 9 noclegów 
•  700,- PLN  

turnusy 7 noclegów

CHORWACJA
WYSPA KORCULA • VELA LUKA

HOTEL POSEJDON iii 

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

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

(6, 7, 8 lub 9 noclegów) – pokoje 2- i 3-os. 
z łazienkami i balkonami, TV, klimatyzacją; 
pokój od strony parku (widok na morze) 
za dopłatą)

•  transfer port-hotel-port
•  wyżywienie All Inclusive wg opisu 
•  opiekę pilota podczas przejazdu 
•  opiekę rezydenta podczas pobytu
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozsze-

rzeniem o COVID i choroby przewlekłe) 
i NNW 20 000 PLN (SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:

Uwagi

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy  
20 PLN/os.

•  taksy klimatycznej 1,7 EUR/os./dzień  
+ kosztu przeprawy promowej  
Split-Vela Luka-Split – ok. 30 EUR/os. 
(płatne u pilota/rezydenta)

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe 

•  dla chętnych: wycieczek fakultatywnych, 
serwisu plażowego

Dokument tożsamości – dowód osobisty 
lub paszport ważne min. 3 m-ce od daty 
powrotu. Trasa przejazdu: Czechy, Austria, 
Słowenia lub Słowacja, Węgry (czas prze-
jazdu ok. 14 godz., czas przepłynięcia 
promem ok. 2,5 godz.).  

Autokar nie płynie na wyspę, dowozi/
odbiera grupę z portu w Splicie (bagaże 
turyści wnoszą na prom, sugerujemy max 
wagę walizki 22 kg/os. + bagaż podręczny).
Aktualne przepisy: https://www.gov.pl/
web/dyplomacja/chorwacja

Położenie: przy żwirowej plaży w pierwszej linii brzegowej, w pobliżu wielu ścieżek 
spacerowych, nordic walking oraz rowerowych (m.in. do malowniczej groty Vela Spila 
i fortecy św. Błażeja). W pobliżu hotelu znajduje się centrum Vela Luka, do której można 
dotrzeć spacerem ok. 1 km lub dopłynąć łódką turystyczną (za niewielką odpłatnością).
Pokoje: 2-osobowe z możliwością tylko jednej dostawki (fotel/łóżko). W przypadku 
zakwaterowania rodziny gdzie będą 2 osoby dorosłe i 2 dzieci od 6-12 lat lub starsze – 
taka rodzina zostanie zakwaterowana w dwóch osobnych pokojach obok siebie. Każdy 
pokój wyposażony jest w  klimatyzację, łazienkę, TV, nie wszystkie pokoje posiadają 
balkon tradycyjny – możliwość balkonu francuskiego (widok na morze – za dopłatą 300 
PLN za pokój). Do dyspozycji Gości jest m.in. duży hol z recepcją, restauracja, bar, sala 
TV, taras słoneczny ze stolikami, bezpłatne Wi-Fi w wybranych miejscach.
Wyżywienie: All Inclusive – śniadania (07.00-10.00) w formie bufetu, lunch (12.30-14.00) 
w formie bufetu i kolacje (19.00-21.00) w formie bufetu. Napoje bezalkoholowe oraz 
alkoholowe (piwo, wino, lokalne brandy) podawane są w godzinach 10.00-22.00.  
O godz. 17.00 podawane są słodycze i drobne przekąski, kawa, herbata oraz woda.  
We wtorki i piątki muzyka na żywo. Na hotelowym tarasie Goście będą podziwiać zachód 
słońca w Vela Luce z kieliszkiem wina i tradycyjną muzyką na żywo.
Plaża: bezpośrednio przed hotelem znajduje się kamienisto-żwirowa plaża 
z krystalicznie czystą wodą (to zaleta plaży kamienistej). Dodatkowym atutem jest 
brodzik z morską wodą idealny dla małych dzieci. Leżaki i parasole na plaży dodatkowo 
płatne – ok. 8 EUR/komplet: 2 leżaki + parasol.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
•  Rejs po zatokach i wyspach Chorwacji – zapraszamy na relaksujący rejs statkiem, którego 

głównym atutem jest obcowanie z morzem oraz podziwianie wybrzeża z pokładu.  
Rejs to czysty relaks i czas na kąpiele morskie i słoneczne. Opieka polskojęzycznego 
pilota oraz obiad skomponowany z lokalnych potraw i trunków w cenie wycieczki.  
Koniecznie zabierzcie stroje kąpielowe, nakrycia głowy i krem z filtrem! Cena ok. 48 EUR

•  Zwiedzanie wyspy Korcula – wyjątkowa wycieczka, na której poznamy historię, 
kulturę i obyczaje mieszkańców wyspy oraz miasta Korcula. Wysłuchamy lokalnego 
przewodnika, który opowie jak kiedyś wyglądało życie na wyspie, a jak wygląda teraz. 
Nacieszymy oczy urokliwym miastem Korcula, które jest nazywane Małym Dubrowni-
kiem. Zasmakujemy w lokalnych przysmakach, trunkach i oliwach. Czas wolny na zakup 
pamiątek oraz samodzielne odkrywanie atrakcji. Cena ok. 48 EUR/os. dorosła.

•  Cudowny Dubrownik – wysokie domy, czerwone dachy, klasztory, pałace, fontanny i mu-
zea i oczywiście majestatyczne mury miejskie. Dubrownik – perła Adriatyku. Zapraszamy 
na zwiedzanie tego wyjątkowego miasta z lokalnym przewodnikiem, który pokaże nam 
między innymi Katedrę oraz najstarszą aptekę Franciszkanów w Europie. Czas wolny na 
zakup pamiątek oraz samodzielne odkrywanie miasta. Cena ok.75 EUR/os. dorosła.

Przedstawia niezwykłe połączenie przepięknej przyrody,  
tysiącletniej kultury i historii. Niezliczone urocze plaże i zatoki, stuletnie gaje oliwne 
i winnice, prastare rezydencje letniskowe i starożytne osady, które wydają się być zagu-
bione w jakichś dawno minionych czasach, wabią na wyspę przybyszów z całego świata.  
Jest postrzegana przez turystów jako jeden z najpiękniejszych zakątków Chorwacji.

WYSPA KORCULA

Obiekt przy plaży

Pyszne jedzenie

Formuła All Inclusive
HIT SEZONÓW
2021/22
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3 290,- PLN
2 570,- PLN
3 080,- PLN

Cena/os.
23.05-03.06.2023 / 12 dni, 9 noclegów
04.06-11.06.2023 / 8 dni, 5 noclegów
17.09-26.09.2023 / 10 dni, 7 noclegów

Długi weekend czerwcowy

Terminy | autokar

Zniżki dla dzieci przy dwóch osobach pełnopłatnych w pokoju:
•  dziecko do 3 lat (bez świadczeń) – cena 990,- PLN (5 noclegów), cena 1 290,- PLN (7 i 9 noclegów)
•  dziecko 3-7 lat na dostawce jako trzecia osoba w pokoju – zniżka 300,- PLN
•  dziecko 7-12 lat na dostawce jako trzecia osoba w pokoju – zniżka 200,- PLN
•  dziecko 12-15 lat na dostawce jako trzecia osoba w pokoju – zniżka 100,- PLN

CHORWACJA
Półwysep PELJEŠAC

HOTEL FARAON iii   www.hoteli-jadran.com

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, klimatyzacja, barek, DVD)
•  zakwaterowanie w Hotelu Faraoniii  

(9, 5 lub 7 nocy) 
•  wyżywienie – All Inclusive wg opisu 
•  opiekę pilota-rezydenta
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozsze-

rzeniem o COVID-19 i choroby przewlekłe) 
NNW 20 000 PLN – SIGNAL IDUNA

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:

Uwagi

• świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy  
20 PLN/os.

•  taksy klimatycznej ok. 1,7 EUR/dzień/os.
•  dla chętnych: wycieczek fakultatywnych
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

Transport autokarem trwa około 17 godz. 
Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry do 
Chorwacji – dojazd na Półwysep skróconą 
trasą przez piękny widokowo, otwarty 
w lipcu 2022 r. peljeski most. Dokument 
tożsamości dowód osobisty lub paszport 
ważne min 3 m-ce od daty powrotu. 
Aktualne przepisy wjazdowe: https://www.
gov.pl/web/dyplomacja/chorwacja

Położenie: malowniczo położony na półwyspie Pelješac, w urokliwej miejscowości 
Trpanj, z widokiem na wyspę Hvar, jest idealnym miejscem na wypoczynek w kameralnej 
atmosferze i pięknym otoczeniu. Tuż obok plaża, w okolicy bary i restauracje serwujące 
lokalne przysmaki. Odległości: ok. 150 m od centrum Trpanj, ok. 100 m od sklepów 
i restauracji, ok. 12 km od wyspy Korčula, ok. 19 km od Orebićia, ok. 200 m od przystani 
promowej i portu, ok. 300 m od postoju taksówek.
Plaża: publiczna, żwirowo-kamienista, o długości ok. 600 m, łagodne zejście do morza, 
bezpośrednio przy hotelu, parasole i leżaki płatne dodatkowo. Sugerujemy zabranie 
butów do kąpieli w morzu.
Pokoje: comfort z bocznym widokiem na morze: 2-os. (możliwość 1 dostawki), pokoje 
rodzinne – na zapytanie; klimatyzowane, łazienka (prysznic, WC, suszarka), internet 
bezprzewodowy, telewizja satelitarna; za opłatą: lodówka (ok. 5 EUR/dzień), łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem (płatne: ok. 5 EUR/noc).
Sport i rozrywka: 2 baseny, przy basenach bezpłatne parasole i leżaki; tenis stołowy, 
rzutki, bule, miniklub (4-12 lat), animacje dla dorosłych i dzieci.Za opłatą: bilard, kręgle, 
wypożyczalnia kajaków.
Wyżywienie: All Inclusive – śniadanie (7.30-10.00), obiad (13.00-15.00), kolacja  
(19.00-21.00) w formie bufetu w restauracji; przekąski, kawa, herbata w barze przy 
basenie (16.00-17.00); napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe w barze przy 
basenie (10.00-23.00). 
Animacja dla dzieci: program poranny od 10.00 do 12.00, program popołudniowy 
od 16.00 do 18.00, program wieczorny od 20.30 do 23.00. Muzyka na żywo 2 razy 
w tygodniu. Mini disco od 20.30 do 21.30.

Półwysep na Morzu Adriatyckim, w południowej części dalmatyńskiego 
wybrzeża Chorwacji, to jedno z najpiękniejszych miejsc w całym kraju. Przepięknie 
położony ok. 100 km od Dubrownika, sąsiaduje z jedną z najurokliwszych wysp na 
Adriatyku, Korčulą, a naprzeciwko – w bliskiej odległości – jest malownicza wyspa Hvar. 
Szafirowy kolor wody, doskonały klimat, piękne plaże, świetne jedzenie i wino – idealne 
miejsce na wypoczynek. Nowo otwarty (w lipcu 2022 r.) peljeski most znacznie skraca 
dotychczasowy czas podróży w to magiczne miejsce.

Miasteczko słynące ze średniowiecznych twierdz i zabytkowych kościołów, 
położone wśród bujnej zieleni i winnic. Usytuowane u stóp zielonych wzgórz, na północ-
nym wybrzeżu półwyspu Peljašac. Z obiektu niedaleko jest do centrum i do zabytkowej 
starówki. Przyjemne plaże, liczne restauracje i knajpki oferujące wyśmienite dania z ryb 
morskich i lokalne wina stwarzają atrakcyjne warunki do spędzenia udanego urlopu.

PELJEŠAC

TRPANJ

All Inclusive

Przejazd na półwysep nowootwartym Peljeskim mostem!

www.altamira.net.pl WCZ ASY Z AGR ANICZNE

WYCIECZKI FAKULTATYWNE – dla chętnych • informacje i zapisy u rezydenta  
• ceny zostaną podane w terminie późniejszym:
•  Dubrownik – średniowieczne miasto, klejnot południowej Dalmacji, dumnie zwany 

Perłą Adriatyku. To jedno z najpiękniejszych miast chorwackich, które swe tajemnice 
skrywa za monumentalnymi murami obronnymi. Liczne restauracje i kawiarnie cudownie 
wkomponowały się w scenerię historycznych zabytków. 

•  Fish Picnic – wycieczka dla tych którzy lubią morze, jego wyjątkowych charakter 
i typową atmosferę dalmatyńską: słońce, dobre wino lokalne i świeżą rybę.  
Statkiem popłyniemy wzdłuż wybrzeża do pobliskich wysp. Zakotwiczymy na czas 
kąpieli w pięknej zatoce, gdzie również podany będzie obiad.

•  Korcula – całodniowa wycieczka na wyspę Korcula. Pobyt w miasteczku, w którym 
urodził się legendarny podróżnik Marco Polo, zwiedzimy m.in.: zabytkową, otoczoną 
kamiennymi fortyfikacjami starówkę, katedrę św. Marka, dom Marco Polo, kościół 
św. Michała. Będzie również czas wolny na samodzielne odkrywanie korczulańskich 
uliczek. Przejazd przez malowniczy półwysep Peljesac, królestwo winogron i wina,  
oraz wizyta w jednej z miejscoswych winiarni na degustację lokalnych wyrobów.
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Nowoczesny obiekt

Blisko plaży i centrum miejscowości

Idealna baza wypadowa do zwiedzania

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, klimatyzacja, DVD)
•  zakwaterowanie w eleganckim Hotelu 

Sato Conference & Spa Resort iiii 
z prywatną plażą (7 noclegów)

•  wyżywienie – 2 posiłki dziennie,  
śniadanie i obiadokolacja

•  opiekę pilota-rezydenta
•  bezpłatne ręczniki plażowe na  

basenie/plaży 
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR 

(z rozszerzeniem o COVID-19 i choroby 
przewlekłe), NNW 20 000 PLN – SIGNAL 
IDUNA

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy  
20 PLN/os.

•  obowiązkowej opłaty klimatycznej  
1,80 EUR/os./doba

•  opłaty parkingowej w przypadku  
dojazdu własnego 

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

• napoi do obiadokolacji

Dokument tożsamości dowód osobisty 
lub paszport ważny min. 3 m-ce od daty 
powrotu. Dojazd własny zniżka 400 PLN/os.
Zapytaj o ofertę samolotową.
Aktualne przepisy wjazdowe:  
https://www.gov.pl/web/czarnogora/
informacje-dla-podrozujacych

Uwagi

CZARNOGÓRA

3 550,- PLN

Cena/os.
18.08-27.08.2023 / 10 dni, 7 noclegów

Termin | autokar

Położenie: Hotel Sato Conference & Spa Resort iiii położony jest w odległości ok. 100 m 
od centrum turystycznej miejscowości Sutomore, przy promenadzie z licznymi barami, 
restauracjami i sklepikami, ok. 10 km od Baru, ok. 30 km od Budvy i ok. 45 km od stolicy 
Czarnogóry – Podgoricy. W odległości ok. 100 m od hotelu znajduje się przystanek 
autobusowy, a w odległości ok. 200 m stacja kolejowa.
Plaża: publiczna z wydzieloną częścią dla gości hotelu, piaszczysto-żwirkowa z łagodnym 
zejściem do morza, ok. 50 m od hotelu (przejście przez promenadę), parasole i leżaki 
płatne ok. 10 EUR/dzień, ręczniki bezpłatne.
Pokoje: nowoczesne pokoje 2-osobowe typu superior z łazienkami (prysznic, WC, suszarka 
do włosów), z balkonami (stolik i krzesełka), wyposażone w indywidualnie sterowaną 
klimatyzację, biurka, TV, sejfy, minibary, telefony oraz dostęp do bezprzewodowego 
Internetu Wi-Fi. Bezpłatne ręczniki na basen/plażę. Łóżeczko dla dziecka na zamówienie 
przed przyjazdem, płatne – 8 EUR/dzień. Pokoje 1-os. za dopłatą.
Do dyspozycji gości: całodobowa recepcja, lobby, 2 windy, restauracja Mediterraneo 
(dania w formie bufetu, kuchnia lokalna i międzynarodowa), restauracja a’la carte i bar  
Lungo Mare, odkryty basen ze słodką wodą (parasole i leżaki bezpłatne), bar przy basenie, 
Sky Bar na 10 piętrze hotelu z tarasem i widokiem na morze, rozległy ogród, siłownia.  
Za opłatą: pralnia, room-service, wypożyczalnia samochodów, parking.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.  
Napoje do obiadokolacja płatne dodatkowo.

HOTEL SATO CONFERENCE & SPA RESORT iiii

Miasto w południowej części Czarnogóry, w gminie Bar, położone 
na zboczach gór Rumija. Znany ośrodek wczasowy czarnogórskiego wybrzeża Morza 
Adriatyckiego i jeden z głównych kurortów turystycznych Riwiery Barskiej. Posiada 
jedną, główną plażę piaszczysto-żwirową o długości ponad 1 km. Wzdłuż – biegnącej 
równolegle do niej – nadmorskiej promenady znajdują się liczne punkty gastronomiczne 
(restauracje, bary, kawiarnie) i handlowo-usługowe (pasaże handlowe, sklepy, butiki). 
Ciekawym zabytkiem, wartym obejrzenia są ruiny zamku weneckiego – Haj-Nehal.

SUTOMORE

Zniżki dla dzieci przy dwóch osobach pełnopłatnych w pokoju:
•  dziecko do 2 lat (bez świadczeń) – cena 999,- PLN
•  dziecko lub dwoje dzieci 2-12 lat (na dostawce) – cena 2 190,- PLN

Dopłata do pokoju  
1-os. 1 100 PLN 

SUTOMORE

www.satoresort.com



31

Cena nie obejmuje:
•  składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Pomocowy 20 PLN/os.
•  obowiązkowej taksy klimatycznej 1 EUR/

os./dzień (dzieci do 12 lat nie płacą taksy)
•  serwisu plażowego dla chętnych (lokalna 

drobna opłata w denarach – ok.300 
denarów /dzień – tj ok. 4 EUR

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  wycieczek fakultatywnych – możliwość 

wykupienia u rezydenta np. – Ochryda 
ok. 28 EUR, rejs do Zatoki Kości (wioski 
archeologicznej na wodzie i Klasztoru 
Św Nauma) ok. 48 EUR, rejs statkiem 
wieczorową pora łodzią Armada ok. 17 EUR, 
Skopje – stolica Macedonii ok. 55 EUR

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

28.07-07.08.2023 / 11 dni, 8 noclegów

Termin | autokar

Zniżki dla dzieci przy 2 osobach pełnopłatnych w pokoju:
•  dziecko do 2 lat (bez świadczeń) – cena 890,- PLN
•  dziecko 2-6 lat na łóżku rodziców – cena 1 490,- PLN
•  dziecko 2-6 lat na dostawce – zniżka 800,- PLN
•  dziecko 6-12 lat na dostawce – zniżka 700,- PLN

Dopłata do pokoju 
1-os. 750 PLN

Zniżka za dojazd 
własny 300 PLN

MACEDONIA
OCHRYDA

HOTEL SILEKS iiii     www.hotelsileks.mk

HOTEL EGER PARK iiii     www.hotelegerpark.hu

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

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

pokajach z łazienkami, klimatyzacją, TV, 
balkonem (8 noclegów)

•  wyżywienie: wg wybranej opcji (HB – 2 

posiłki z napojem, FB – 3 posiłki z napojem)
•  opiekę pilota podczas podróży
•  opiekę rezydenta podczas pobytu
•  leżaki, parasole – na basenie
•  ubezpieczenie KL 25 000 Euro (z rozsze-

rzeniem o COVID-19 i choroby przewlekłe), 
NNW 20 000 PLN – SIGNAL IDUNA

•  podatek VAT

Uwagi
Dokument upoważniający do podróży 
paszport lub dowód osobisty ważny min 
3 miesiące od daty powrotu. Doba hotelowa 
od 14.00, kończy się o 10.00. Czas przejazdu 
w 1 stronę ok. 22 godz. (trasa przejazdu: 
Czechy, Słowacja, Węgry, Serbia). 

Położenie: elegancki hotel z doskonałą obsługą, położony nad brzegiem krystalicznie 
czystego Jeziora Ochrydzkiego, tylko 40 m od plaży oraz ok. 4 km od centrum miasta 
Ochryda. 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 odpłatnością).  Pokoje: 2-osobowe z możliwością 1 lub 2 dostawek, pokoje 
wyposażone w łazienkę, TV, balkon, klimatyzację, mini bar (zawartość za odpłatnością). 
Wyżywienie: 2 warianty do wyboru: HB – śniadania i obiadokolacje 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.
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. 

Położenie: Hotel Eger to nowoczesny budynek, a Hotel Park – zabytkowy w stylu neobaroku. 
Oba hotele stanowią jeden elegancki kompleks hotelowy i konferencyjny oddalony tylko 
ok. 500 m od centralnego zabytkowego Placu Dobo wraz z ruinami zamku egerskiego oraz 
dużego kompleksu basenów termalnych, z kąpieliskiem Świat Wodny oraz nowootwartą 
Łaźnią Turecką. Hotele posiadają ładne duże wspólne centrum wellness z basenem, jacuzzi,  
saunami, kabiną parową, kabiną lodową, komorą solną, klimatyzowanym centrum 
fitness, urządzeniami kardio i kondycyjnymi, centrum masaży solnych, aromatycznych 
i z miodem, wannami z hydromasażem, okładziny błotne. Można równie skorzystać z innych 
zabiegów dla ciała. Baseny maja temperaturę 26-270C, baseny gejzerowe ok. 330C, kąpiele 
bąbelkowe od 330C. Dobrze rozbudowana baza gastronomiczna dostępna jest dla 
gości obu hoteli wewnętrznymi przejściami i windami. Do dyspozycji Gości: restauracja 
przy recepcji z drink barem oraz restauracje: Biała Sala, Żółta Sala, Zielona Sala, Ogród 
Zimowy, Restauracja Taras Pod Kasztanami. Obok kawiarni są dwa tory kręgielni oraz dwa 
bilardy. Za hotelem znajduje się ogrodzony parking na 150 samochodów, w recepcji – 
centralny sejf. Pokoje: Hotel Eger dysponuje pokojami 2-, 3-, 4-osobowymi. W większości 
pokoje z balkonami. Nowoczesne wyposażenie – łazienka z wanną lub prysznicem, 
suszarki, TV, telefon, minibar. Główne zalety hotelu: siedziba kompleksu hotelowego 
położona jest w centrum miasta, zaledwie 500 m od placu Dobó, obok Teatru Gárdonyi 
Géza. Do zamku Eger, oraz innych zabytków historycznych i obiektów rozrywkowych 
można dotrzeć na piechotę. W pobliżu znajduje się ogród Biskupi, który jest największym 
parkiem miasta, może również służyć jako atrakcja. Kąpieliska termalne i łaźnia turecka, 
która słynie z leczniczej wody, znajdują się tuż obok parku (bezpłatne wejścia na pod-
stawie karty pokojowej/hotelowej).

„Wieczne Miasto” południowo zachodniej Macedonii tętniące życiem od 
czasów antycznych aż do dziś. „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.

 „Perła północnych Węgier”, miasto usytuowane między malowniczymi 
pasmami gór Matra i Buk, znajdujące się w odległości ok. 140 km od Budapesztu. 
Najokazalsze budynki w Egerze pochodzą z okresu baroku i czasów tureckich. Eger 
i okolice słyną z produkcji wina oraz gorących źródeł. Z uprawianych dziś gatunków 
winorośli produkuje się na szeroką skalę białe i czerwone wina wytrawne.

OCHRYDA

EGER

Idealne miejsce na wakacje

sezon w ofercie! Gwarancja zadowolenia!9.

2 950,- PLN 3 250,- PLN
HB •2 posiłki z napojem FB •3 posiłki z napojem

Cena/os.

WĘGRY AGGTELEK • EGER 
TOKAJ + Dolina Pięknej  
Pani z degustacją i folklorem

Wczasy zdrowotne

RAMOWY PROGRAM IMPREZY
Wyjazd z miejsca zbiórki wg rozkładu jazdy – Katowice ok. godz. 05.00. 

Przejazd do Aggtelek gdzie znajduje się wpisany na liste UNESCO kompleks jaskiniowy. 
Zwiedzanie jaskini Baradla (czas trwania 1 godz.). Po zwiedzaniu wyjazd do Egeru. 
Zakwaterowanie w Eger Park Hoteliiii, obiadokolacja, nocleg. 

1 dzień

Śniadania i obiadokolacje. Wypoczynek w Eger Parkiiii i na  
basenach termalnych. Podczas wypoczynku zwiedzanie Egeru z pilotem i wyjazd do 
Doliny Pięknej Pani na degustację wina połączoną z występem folklorystycznym (do 
wina przekąski, sery, pieczywo). 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przyjazd do Tokaju. Zwiedzanie 
najsłynniejszego regionu winiarskiego na Węgrzech – spacer po miasteczku, ujście 
Bodrogu do Cisy, spacer po uliczkach, pomnik św. Stefana, Bachus, Piwnica Rakocziego. 
Po zwiedzaniu czas wolny. Przejazd na obiad i degustację win tokajskich. Wyjazd w drogę 
powrotną do domu, przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach nocnych. 

2-5 (lub 6*) dzień

6 (lub 7*) dzień

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

(WC, klimatyzacja, DVD)
•  zakwaterowanie w Hotelu Eger Parkiiii 

w skrzydle Eger, (6 lub 5 noclegów) 
– w pokojach 2 os.( w zależności od 
terminu), pokoje 1 os. z dopłatą 

•  wyżywienie: HB – śniadanie i obiadokolacja 
(bogaty bufet), pobyt rozpoczyna się 
obiadokolacją i kończy śniadaniem

•  wycieczki zgodnie z programem – bez 
kosztów związanych z ich realizacją 

•  nielimitowane korzystanie z Wellness & 
Beauty – basen kryty, basen z atrakcjami, 
jacuzzi, sauna, różne kabiny (lodowa, 
parowa, aroma-, światło-, infra- i kabina 
solna

•  bezpłatne korzystanie z kąpielisk 
termalnych w Egerze

•  opiekę pilota rezydenta 
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozsze-

rzeniem o COVID-19 i choroby przewlekłe) 
i NNW 20 000 PLN (SIGNAL IDUNA)

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowej składki na Turystyczny Fun-

dusz Pomocowy i Gwarancyjny 20 PLN/os.
•  napoi do obiadokolacji
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu: bilety wstępu do 
Jaskini Aggtelek, degustacja i obiad w 
Tokaju, degustacja win przy występie folk-
lorystycznym w Dolinie Pięknej Pani, opłata 
klimatyczna razem łącznie ok. 60 EUR/os.

•  zabiegów w Wellness & Beauty w hotelu
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

5% lub7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

Dokument tożsamości – dowód osobisty 
lub paszport ważne min. 3 m-ce od daty 
powrotu. Aktualne przepisy wjazdowe:  
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wegry

Uwagi

2 470,- PLN
2 270,- PLN

Cena/os.
*08.06-14.06.2023 / 7 dni, 6 noclegów
02.09-07.09.2023 / 6 dni, 5 noclegów

Terminy | autokar Dopłata do pokoju  
1-os. 600 PLN 

www.altamira.net.pl WCZ ASY Z AGR ANICZNE
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POGORZELICA

Położenie: bezpośrednio w lesie sosnowym, 10 min. spacerem od centrum Pogorzelicy, 
ok. 300 m od plaży w linii prostej (przejście przez ulicę i las). Przejazd do kościoła w Pogorzelicy  
w niedzielę na mszę świętą jest bezpłatny (ośrodek dowozi klientów Melexem).
Pokoje: 2-, 3-osobowe z możliwością dostawki. Komfortowe, z pełnym węzłem 
sanitarnym i balkonami. Wyposażenie pokoi: telewizor, lodówka, suszarka na bieliznę, 
sprzęt plażowy (leżaki, parawan), czajnik elektryczny, szklanki. Ośrodek zastrzega sobie 
możliwość drzwi przejściowych do innego pokoju, co wynika z zabudowy ośrodka.  
Brak ręczników w pokojach.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu), 
pobyt rozpoczyna się od obiadokolacji w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu 
wyjazdu. Posiłki domowe, smaczne i urozmaicone. Obowiązuje bezwzględny zakaz 
wynoszenia posiłków z restauracji.
Do dyspozycji Gości na terenie obiektu: bar letni, basen, jacuzzi, kompleks ogniskowy 
z miejscem na grilla, sala kinowo-konferencyjna, sala dyskotekowa,  przytulna kawiarnia 
z drink barem; dla dzieci: aquapark (na który składają się: zadaszony basen, trzy zjeżdżalnie, 
brodzik z podgrzewaną wodą, spray park z mnóstwem zabawek i armatek wodnych), 
dwie bawialnie dla dzieci w budynku głównym, dwa monitorowane i atestowane place 
zabaw usytuowane na świeżym powietrzu, sala gier i zabaw, park siatkowy.
Dodatkowe atrakcje: mini golf (50% zniżki dla gości ośrodka), boisko do siatkówki, stół 
do tenisa, miejsce do gry w kosza, siłownia.
UWAGA: na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (poza 
wyznaczonymi do tego miejscami – specjalne domki ), zwłaszcza w pokojach i na 
balkonach. Kara finansowa za złamanie zakazu to 500 PLN.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY FAMILIJNI

Zniżki dla dzieci przy dwóch 
osobach dorosłych:
•  dziecko 0-3 lat (bez świadczeń, 

wspólne spanie z rodzicem)    
cena 590,- PLN

•  dziecko 3-5 lat (na dostawce)    
cena 1 200,- PLN

•  dzieci 5-10 lat (na dostawce)    
cena 1 490,- PLN

Zniżki dla dzieci przy dwóch 
osobach dorosłych:
•  dziecko 0-3 lat (bez świadczeń, 

wspólne spanie z rodzicem)    
cena 590,- PLN

•  dziecko 3-5 lat (na dostawce)    
cena 1 490,- PLN

•  dzieci 5-10 lat (na dostawce)    
cena 1 790,- PLN

•  wyjazd z miejsca zbiórki ok godz. 4.00* nad ranem, przejazd nad Bałtyk, przyjazd do 
ośrodka ok. godz.13.00/14.00*, zakwaterowanie od godz. 17.00*

•  w dniu wyjazdu wykwaterowanie do godz. 10.00* (złożenie bagaży), wyjazd z ośrodka 
ok. godz. 14.00/15.00*, powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych

*godziny orientacyjne, mogą ulec zmianie

Cena obejmuje
•  transport autokarem klasy LUX
•  zakwaterowanie w eleganckim ośrodku, 

w pokojach z łazienkami, TV – 7/9 nocle-
gów w zależności od wykupionej oferty

•  wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadanie 
i obiadokolacja) – pobyt rozpoczyna się od 
obiadokolacji w dniu przyjazdu i kończy 
śniadaniem w dniu wyjazdu

•  ognisko z pieczeniem kiełbasek
•  bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe 

(basen, zjeżdżalnie) – wg opisu
•  bogaty program animacyjny
•  opiekę pilota podczas przejazdu
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA  

5 000 PLN)
•  podatek VAT

 Dojazd własny zniżka 50 PLN/os. Doba 
hotelowa i zakwaterowanie od godz. 
17.00, wykwaterowanie z pokoi w dniu 
wyjazdu do godz. 10.00.

Uwagi

Basen, zjeżdżalnie, małpi gaj, place zabaw, animacje, 

mini golf – z e r o  n u d y ! 

Mnóstwo atrakcji i szaleństw  dla dzieci i rodziców !

Nadmorska, urokliwa miejscowość wypoczynkowa, położona 
w województwie zachodniopomorskim, w bezpośrednim sąsiedztwie Niechorza, 10 km 
od Rewala, 40 km od Kołobrzegu. Malownicze położenie, bliskość lasów sosnowych oraz 
sąsiedztwo Jeziora Liwia Łuża, należącego do rezerwatu ornitologicznego, sprawiają, że 
wypoczynek w tym miejscu to prawdziwa radość i niezwykłe przeżycie. Piękne szerokie 
plaże oraz mnóstwo miejscowych atrakcji, to gwarancja udanych, rodzinnych wakacji 
nad polskim morzem.

POGORZELICA

www.pogorzelica.familijni.com

Cena nie obejmuje
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowej opłaty klimatycznej ok. 

3 PLN/os./dzień płatnej na miejscu 
w gotówce

•  obowiązkowej składki na Turystyczny Fun-
dusz Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

•  w przypadku dojazdu własnego 
dodatkowo płatny parking 20 PLN/auto/
doba (ilość miejsc ograniczona)

2 190,- PLN

2 100,- PLN

2 590,- PLN

HB 2 posiłki/dzien.
Cena/os.

HB 2 posiłki/dzien.
Cena/os.

01.07-08.07.2023
08.07-15.07.2023
15.07-22.07.2023
22.07-29.07.2023
29.07-05.08.2023
05.08-12.08.2023
12.08-19.08.2023 
19.08-26.08.2023

01.07-10.07.2023
10.07-19.07.2023
19.07-28.07.2023
28.07-06.08.2023
06.08-15.08.2023
15.08-24.08.2023

Terminy | autokar

Terminy | autokar

8 dni / 7 noclegów

10 dni / 9 noclegów

HITHITFantastyczny rodzinny wypoczynek!
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ŁEBA

Położenie: obiekt zlokalizowany jest ok. 800 m od morza, ok. 600 m od centrum miasta 
i ok. 1 km od Jeziora Sarbsko. Usytuowanie ośrodka wśród zieleni strefy uzdrowiskowej, 
z dala od miejskiego zgiełku, gwarantuje spokojny wypoczynek, a znajdująca się 
nieopodal piaszczysta plaża zachęca do spacerów i aktywnego wypoczynku.
Zakwaterowanie: w murowanych, jednopiętrowych pawilonach. Przytulne, kameralne 
pokoje 2-, 3-, 4 -osobowe typu economy z łazienkami (prysznic, suszarka do włosów) 
i balkonami, wyposażone w TV, sejfy, zestawy do parzenia kawy i herbaty oraz 
sprzęt plażowy (koce, leżaki, parawany). Wszystkie pokoje są przeznaczone dla osób 
niepalących. W pokojach brak ręczników!
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. 
Do dyspozycji Gości: sala zabaw dla dzieci w wieku 4-12 lat, Klub Młodego Wczasowicza, 
dwa zewnętrzne place zabaw dla dzieci, kort tenisowy z nawierzchnią syntetyczną, 
boisko do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki, pięć stołów do tenisa stołowego, 
piaskownica z morskim piaskiem o powierzchni ok. 1 000 m2, klub bilardowy z kilkoma 
stołami, wypożyczalnia rowerów, wypożyczalnia kijków do nordic walking, bezpłatny 
bezprzewodowy Internet w pomieszczeniach ogólnodostępnych, sala wielofunkcyjna  
ze sceną, sala fitness, sala cardio, ogródek grillowy. Bezpłatny parking.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY STAR www.wczasyleba.pl

Ceny dla dzieci przy dwóch 
osobach dorosłych:
•  dziecko do 3 lat (bez świadczeń, 

wspólne spanie z rodzicem)    
cena 590,- PLN

•  dziecko 3-14 lat  
cena 1 490,- PLN

•  wyjazd z miejsca zbiórki ok godz. 4.00* nad ranem, przejazd nad Bałtyk, przyjazd do 
ośrodka ok. godz.13.00/14.00*, zakwaterowanie od godz. 16.00*

•  w dniu wyjazdu wykwaterowanie do godz. 10.00* (złożenie bagaży), wyjazd z ośrodka 
ok. godz. 14.00/15.00*, powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych

* godziny orientacyjne, mogą ulec zmianie

Cena obejmuje
•  transport autokarem klasy LUX
•  zakwaterowanie w pokojach typu 

Economy z łazienkami i balkonami, TV  
– 7 noclegów

•  wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadanie 
i obiadokolacja) – pobyt rozpoczyna się od 
obiadokolacji w dniu przyjazdu i kończy 
śniadaniem w dniu wyjazdu

•  biesiada grillowa przy muzyce na żywo 
•  klub dla dzieci z bogatą ofertą zajęć 

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

kwota 5 000 PLN)
•  podatek VAT

Dojazd własny zniżka 50 PLN/os.  
Doba hotelowa i zakwaterowanie od  
godz. 16.00, wykwaterowanie z pokoi 
w dniu wyjazdu do godz. 10.00. 

Uwagi

Dla rodzin z dziećmi 

Pyszne jedzenie

Obiekt otoczony bujną roślinnością

Jedna z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych na polskim 
wybrzeżu. Swą renomę zawdzięcza wspaniałym walorom naturalnym, klimatycznym 
i bogatej infrastrukturze turystycznej. Okolice Łeby słyną z unikalnych na skalę 
europejską wydm ruchomych, szerokich plaż z wyjątkowo jasnym, miękkim i czystym 
piaskiem oraz mikroklimatem o podwyższonej zawartości soli i jodu, działającym 
leczniczo na układ oddechowy. Jest to idealne miejsce zarówno do uprawiania 
aktywnego wypoczynku, jak i spacerów wzdłuż brzegu morza.

ŁEBA

Cena nie obejmuje
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowej opłaty klimatycznej ok. 

3 PLN/os./dzień płatnej na miejscu 
w gotówce

•  obowiązkowej składki na Turystyczny Fun-
dusz Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

2 190,- PLN

2 290,- PLN

2 290,- PLN

2 350,- PLN

2 000,- PLN

HB 2 posiłki/dzien.
Cena/os.

01.07-08.07.2023
08.07-15.07.2023
15.07-22.07.2023
22.07-29.07.2023
29.07-05.08.2023
05.08-12.08.2023
12.08-19.08.2023 
19.08-26.08.2023

Terminy | autokar
8 dni / 7 noclegów
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REWAL

DOM WYPOCZYNKOWY ALCEST  www.alcest.pl

•  wyjazd z miejsca zbiórki ok godz. 4.00* nad ranem, przejazd nad Bałtyk, przyjazd do 
ośrodka ok. godz.13.00/14.00*, zakwaterowanie od godz. 16.00*

•  w dniu wyjazdu wykwaterowanie do godz. 10.00* (złożenie bagaży), wyjazd z ośrodka 
ok. godz. 14.00/15.00*, powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych

* godziny orientacyjne, mogą ulec zmianie

Ceny dla dzieci przy dwóch 
osobach dorosłych:
•  dziecko do 3 lat (bez świadczeń)    

cena 590,- PLN
•  dziecko 3-12 lat cena 1 290,- PLN
•  dziecko 12-15 lat cena 1 790,- PLN

Położenie: Dom Wypoczynkowy Alcest położony jest nad samym morzem w miejscowości 
Rewal, która słynie z czystego powietrza bogatego w jod i pięknych plaż.  
Ośrodek charakteryzuje się malowniczym położeniem na wysokim brzegu klifowym.  
Zachęca do korzystania z uroków plaży, na którą można zejść schodami usytuowanymi 
ok. 50 m od ośrodka lub oddalonym o ok. 350 m zejściem przystosowanym dla osób 
z wózkami i z utrudnionym poruszaniem się.
Pokoje: 2-, 3-, 4-osobowe, komfortowe i przestronne. W pokojach znajdują się: łazienka 
(umywalka, prysznic, WC), TV. Na wyposażeniu każdego pokoju: czajnik, szklanki, koc 
plażowy, ręczniki (do odbioru w recepcji). Większość pokoi posiada balkon wyposażony 
w krzesełka i stolik. Parawany i leżaki plażowe dostępne w recepcji ośrodka – bezpłatnie. 
Wi-Fi dostępne w pomieszczeniach ogólnodostępnych. 
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadanie i obiadokolacja). Śniadanie w formie bufetu, 
obiadokolacja – danie główne serwowane do stołu + bufet z deserami, napojami, 
surówkami/sałatkami i innymi dodatkami. Pobyt rozpoczyna się od obiadokolacji w dniu 
przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu. 
Do dyspozycji Gości na terenie obiektu: kawiarnia, basen zewnętrzny z leżakami, 
wanna z hydromasażem (zewnętrzna), sprzęt plażowy, wypożyczalnia rowerów, plac 
zabaw dla dzieci na zewnątrz, sala zabaw (wewnątrz), siłownia zewnętrzna, tarasy 
wypoczynkowe z widokiem na morze.

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX
•  zakwaterowanie w pokojach 2-, 3-, 

4-osobowych z łazienkami, TV  
(7 noclegów)

•  wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadanie 
i obiadokolacja) – pobyt rozpoczyna 
się od obiadokolacji w dniu przyjazdu 
i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu

•  opieka pilota podczas przejazdu 
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA  

kwota 5 000 PLN )
•  podatek VAT

Dojazd własny zniżka 50 PLN/os.  
Doba hotelowa i zakwaterowanie w dniu  
przyjazdu od godz. 16.00, wykwaterowanie 
z pokoi do godz. 10.00. 

Uwagi

Wysoki standard obiektu

Pyszne wyżywienie

Obiekt z basenem bezpośrednio przy morzu!

Cena nie obejmuje
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowej opłaty klimatycznej ok. 

3 PLN/os./dzień płatnej na miejscu 
w gotówce

•  obowiązkowej składki na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 
4 PLN/os.

•  ubezpieczania od kosztów rezygnacji 
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

•  w przypadku dojazdu własnego 
dodatkowo płatny parking 20 PLN/auto/
doba (ilość miejsc ograniczona)

Znana miejscowość wypoczynkowa, mieszcząca się w województwie 
zachodniopomorskim nad brzegami Morza Bałtyckiego, ciesząca się ogromnym 
zainteresowaniem wśród turystów krajowych, jak i zagranicznych ze względu na 
wspaniałe położenie, przepiękną plażę, malowniczy klif, z którego roztacza się 
niezapomniany widok, a także czyste, działające prozdrowotnie powietrze.  
Jest doskonałą bazą wypadową do innych atrakcyjnych turystycznie miejscowości,  
takich jak Trzęsacz, Niechorze czy Pogorzelica. Rewal jest jedną z najpiękniejszych 
miejscowości całego Pomorza Zachodniego.

REWAL

2 290,- PLN

2 200,- PLN

01.07-08.07.2023
08.07-15.07.2023
19.08-26.08.2023

HB 2 posiłki/dzien.
Cena/os.

Terminy | autokar
8 dni / 7 noclegów
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JASTRZĘBIA GÓRA

Położenie: Dom Wczasowy Malvis położony jest w samym centrum Jastrzębiej Góry, 
niespełna 450 m od piaszczystej plaży. Dostęp do plaży możliwy jest dwiema drogami 
– z wysokiego klifu z pięknym widokiem na morze oraz łagodnym zejściem poprzez las 
wydmowy.
Pokoje: Dom Wczasowy Malvis to nowoczesny trzypiętrowy budynek z windą. Obiekt 
dysponuje pokojami 2-osobowymi, 3 osobowymi (2 łóżka + 1 fotel) oraz 4-osobowymi 
(2 łóżka + sofa 2-osobowa). Pokoje są klimatyzowane z pełnym węzłem sanitarnym 
wyposażone w TV, czajnik bezprzewodowy, filiżanki, sztućce, leżak, koc oraz parawan. 
Ośrodek nie posiada pokoi z balkonami! 
Dla dzieci: plac zabaw z morskim piaskiem, boisko do gry w piłkę nożną, kącik gier – 
dodatkowo płatne (stół do bilarda, tenisa stołowego, piłkarzyki, cymbergaj).
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad serwowany 
do stolików. Posiłki podawane w restauracji Domu Wczasowego VIS (odległość od 
miejsca zakwaterowania ok 100 m). Pobyt rozpoczyna się od obiadu w dniu przyjazdu 
i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Do dyspozycji Gości: restauracja, kawiarnia z TV (zaopatrzona w słodycze, przekąski, 
napoje i lody), piękny ogród letni z kręgiem ogniskowym przy przepięknie ukwieconych 
alejach z rabatami, skalniakami i oczkiem wodnym oraz bezpłatny parking.

Zniżki dla dzieci przy dwóch 
osobach dorosłych:
•  dziecko do 3 lat (bez świadczeń, 

wspólne spanie z rodzicem)   
cena 590,- PLN

•  dzieci do 3-5 lat (bez świadczeń, 
wspólne spanie z rodzicem)   
cena 890,- PLN

•  dziecko 3-5 lat na własnym łóżku   
cena 1 090,- PLN

•  dzieci 5-10 lat     zniżka 70,- PLN

Zniżki dla dzieci przy dwóch 
osobach dorosłych:
•  dziecko do 3 lat (bez świadczeń, 

wspólne spanie z rodzicem)   
cena 590,- PLN

•  dzieci do 3-5 lat (bez świadczeń, 
wspólne spanie z rodzicem)   
cena 1 090,- PLN

•  dziecko 3-5 lat na własnym łóżku   
cena 1 290,- PLN

•  dzieci 5-10 lat  zniżka 90,- PLN

1 890,- PLN

2 290,- PLN

FB 3 posiłki/dzien.
Cena/os.

FB 3 posiłki/dzien.
Cena/os.

01.07-08.07.2023
17.07-24.07.2023
02.08-09.08.2023

08.07-17.07.2023
24.07-02.08.2023
09.08-18.08.2023

Terminy | autokar

Terminy | autokar

8 dni / 7 noclegów

10 dni / 9 noclegów

Cena obejmuje
•  transport autokarem klasy LUX
•  zakwaterowanie w Domu Wczasowym 

Malvis w pokojach 2-, 3-, 4 os. z łazienkami, 
TV (7 lub 9 noclegów)

•  wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, 
obiad i kolacja) – pobyt rozpoczyna się 
od obiadu w dniu przyjazdu i kończy 
śniadaniem w dniu wyjazdu

•  imprezę grillową
•  wieczorek taneczny przy muzyce w formie 

kolacji bankietowej (w ramach zwykłej 
kolacji)

•  opiekę pilota podczas przejazdu
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

kwota 5 000 PLN)
•  podatek VAT

Dojazd własny zniżka 50 PLN/os. Doba 
hotelowa i zakwaterowanie od godz. 
14.00, wykwaterowanie z pokoi do godz. 
10.00. Dopłata do pokoju 1-os. 600 PLN 
(turnus 7 nocy ), 700 PLN (turnus 9 nocy).

Uwagi

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

Cena nie obejmuje
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowej opłaty klimatycznej ok. 

3 PLN/os./dzień płatnej na miejscu 
w gotówce

•  obowiązkowej składki na Turystyczny Fun-
dusz Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

Pyszne 3 posiłki dziennie

Rodzinny, elegancki ośrodek

Idealny dla rodzin z dziećmi

nadmorska miejscowość wypoczynkowa położona 
na wysokim, klifowym urwisku, otoczona Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym. 
Walory przyrodnicze miejscowości oraz mnóstwo innych atrakcji gwarantują udany  
wypoczynek. Bliska odległość od Trójmiasta, tj. Gdyni, Gdańska i Sopotu, oraz Mierzei 
Helskiej czy Łeby pozwala na realizację atrakcyjnego wypoczynku nad morzem.

JASTRZĘBIA GÓRA

•  wyjazd z miejsca zbiórki ok godz. 4.00* nad ranem, przejazd nad Bałtyk, przyjazd do 
ośrodka ok. godz.13.00/14.00*, zakwaterowanie od godz. 14.00*

•  w dniu wyjazdu wykwaterowanie do godz. 10.00* (złożenie bagaży), wyjazd z ośrodka 
ok. godz. 14.00/15.00*, powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych

* godziny orientacyjne, mogą ulec zmianie
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Dojazd własny zniżka 50 PLN/os.  
Doba hotelowa i zakwaterowanie  
od godz. 16.00, wykwaterowanie z pokoi 
w  dniu wyjazdu do godz. 10.00. 

Uwagi

ŁAZY

Położenie: Holiday Golden Resort to idealne miejsce na wakacje nad morzem.  
Ośrodek znajduje się w odległości 50 m od pięknej piaszczystej plaży. Różnorodność 
atrakcji, animacji dla dużych i małych oferowanych Gościom, jak i niezapomniana 
atmosfera sprawiają, że pobyt w Holiday Golden Resort pozwala w pełni zrelaksować się 
nad polskim morzem. Obiekt od 12 lat słynie z najlepszych animacji w Polsce.  
Oferuje pierwszy w Polsce wodny plac zabaw z multimedialną zjeżdżalnią oraz baseny 
rekreacyjne z brodzikami dla dzieci.
Zakwaterowanie: różny wariant w zależności od terminu i dostępności – w pokojach 
LUX w zabudowie szeregowej 2-, 3-, 4-osobowych, oraz holenderskich domkach 
campingowych typu standard (4-, 5-, 6-os). Wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym. 
Przy każdym domku i pokoju LUX – na zewnątrz stolik i krzesła. Każdy pokój/domek 
otrzymuje 1 miejsce parkingowe gratis. Wymiana kompletu ręczników podczas pobytu 
– za odpłatnością. 
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadanie i obiadokolacja w formie bufetów). Pobyt 
rozpoczyna się od obiadokolacji w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu. 
Dodatkowo lunch dla dzieci do 15 lat (nie obowiązuje w dniu przyjazdu i wyjazdu).
Do dyspozycji Gości: 
•  nielimitowany dostęp do: Strefy Aquaparku z podgrzewaną wodą – zjeżdżalnia 

multimedialna i rodzinna, brodzik dla dzieci, armatki wodne, dmuchana kopuła,  
basen rekreacyjny, jacuzzi zewnętrzne

•  dostęp do nowej strefy saun, tężni solankowej i wewnętrznych jacuzzi
•  codzienne animacje dla każdej grupy wiekowej 
•  wieczorne mini disco, show dla całej rodziny, aqua party, kino letnie
•  nielimitowany dostęp do Sali Zabaw z figlo parkiem, basenem z piłkami,  

mini ścianką wspinaczkową
•  siłownia zewnętrzna 
•  strefa chill
•  boisko do piłki plażowej
•  pole do minigolfa
•  trzy place zabaw
•  trzy restauracje: First, Cristal i Golden Restaurant (posiłki spożywamy w restauracji przy-

pisanej najbliżej miejsca zakwaterowania) oraz 2 bary: Arena Ice Bar oraz Golden Coffee

Dodatkowe atrakcje: Spa & Cosmetology (strefa masaży i gabinetów kosmetologicznych)

HOLIDAY GOLDEN RESORT  www.holidaygoldenresort.pl

•  wyjazd z miejsca zbiórki ok godz. 4.00* nad ranem, przejazd nad Bałtyk, przyjazd  
do ośrodka ok. godz.13.00/14.00*, zakwaterowanie od godz. 16.00*

•  w dniu wyjazdu wykwaterowanie do godz. 10.00* (złożenie bagaży), wyjazd z ośrodka 
ok. godz. 14.00/15.00*, powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych

* godziny orientacyjne, mogą ulec zmianie

Cena obejmuje
•  transport autokarem klasy LUX
•  zakwaterowanie w kompleksie Holiday 

Golden Resort w zależności od wybranej 
opcji (pokoje LUX, domki campingowe)  
– 7/9 noclegów

•  wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadanie 
i obiadokolacja) – pobyt rozpoczyna się od 
obiadokolacji w dniu przyjazdu i kończy 
śniadaniem w dniu wyjazdu, dodatkowo 
dla dzieci do 15 lat – lunch

•  dostęp do: Strefy Aquaparku 
z podgrzewaną wodą – zjeżdżalnia 
multimedialna i rodzinna, brodzik dla 
dzieci, armatki wodne, dmuchana kopuła, 
basen rekreacyjny, jacuzzi zewnętrzne

•  bogaty program animacyjny – gry i zabawy
•  opiekę pilota podczas przejazdu 
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

kwota 5 000 PLN)
•  końcowe sprzątanie
•  podatek VAT

Mała, nadmorska miejscowość ok. 10 km od Mielna, o niezwykle atrakcyjnym 
położeniu: na mierzei pomiędzy Morzem Bałtyckim (północny-zachód), a Jeziorem 
Jamno (zachód), w sąsiedztwie sosnowych lasów (południe i wschód), które oddzielają 
miejscowość od kolejnego pięknego Jeziora Bukowo. Czysta, szeroka plaża, lasy 
sosnowe oraz jeziora umożliwiające wędkowanie stwarzają wspaniałe warunki 
do wypoczynku. Łazy posiadają swoisty mikroklimat szczególnie dla dzieci i osób 
ze schorzeniami górnych dróg oddechowych.

ŁAZY

Cena nie obejmuje
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowej opłaty klimatycznej ok. 

3 PLN/os./dzień płatnej na miejscu 
w gotówce

•  obowiązkowej składki na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 
4 PLN/os.

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

Udany rodzinny wypoczynek

Tylko 50 m do plaży!

Bogaty program animacyjny

Aquapark, 2 baseny rekreacyjne i brodzik dla dzieci

Zniżki dla dzieci przy 
2 osobach dorosłych:
•  dziecko 0-3 lat (bez 

świadczeń, wspólne  
spanie z rodzicem)  
– cena 590,- PLN

•  dziecko lub dzieci 3-9 lat 
(na dostawce)  
– zniżka 200,- PLN

Pokoje LUX
2 750,- PLN

Domki camping., 
pensjonat
2 650,- PLN

3 150,- PLN

HB  Cena/os.
01.07-08.07.2023 / 8 dni, 7 noclegów
08.07-15.07.2023 / 8 dni, 7 noclegów
15.07-22.07.2023 / 8 dni, 7 noclegów
05.08-12.08.2023 / 8 dni, 7 noclegów
12.08-19.08.2023 / 8 dni, 7 noclegów
19.08-26.08.2023 / 8 dni, 7 noclegów
01.07-10.07.2023 / 10 dni, 9 noclegów
11.07-20.07.2023 / 10 dni, 9 noclegów

Terminy | autokar

POKOJE LUX W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ

DOMKI CAMPINGOWE STANDARD



37

Cena nie obejmuje:
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowej opłaty klimatycznej ok. 

3 PLN/os./dzień płatnej na miejscu 
w gotówce

•  obowiązkowej składki na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 
4 PLN/os.

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

•  w przypadku dojazdu własnego 
dodatkowo płatny parking 20 PLN/auto/
doba (ilość miejsc ograniczona)

NIECHORZE

DOM WCZASOWY KLIPER  www.kliper-niechorze.pl
Położenie: obiekt zlokalizowany jest w zacisznej, otoczonej zielonymi lasami okolicy 
Niechorza, w odległości ok. 200 m od bezpośredniego zejścia na szeroką, piaszczystą 
plażę oraz ok. 30 m od brzegu niezwykle malowniczego Jeziora Liwia Łuża.
Zakwaterowanie: nowoczesne i komfortowe pokoje 2 os. typu standard; 3-, 4-os. typu 
standard plus. W pokojach znajdują się: łazienka (umywalka, prysznic, WC, ręczniki), 
balkon oraz TV, internet Wi-Fi. Pokoje 1-os. bez balkonów. Dodatkowo pokoje standard 
plus wyposażone są w lodówki oraz mini aneksy kuchenne – naczynia (kubki, szklanki, 
talerze), sztućce, czajniki, leżaki, parawany, koce, ręczniki (1 mały i 1 duży/os.).
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadania w formie bufetu i obiadokolacje serwowane 
do stolików + bufet z deserami, napojami, surówkami/sałatkami i innymi dodatkami. 
Pyszne i domowe jedzenie. Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu 
i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu. 
Do dyspozycji Gości: jadalnia, kawiarnia, miejsce do grillowania, basen odkryty, plac 
zabaw, sala zabaw, parking (płatny) oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu – Wi-Fi.

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w Domu Wczasowym 

Kliper w pokoju standard/standard plus  
– 7 noclegów

•  wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadanie 
i obiadokolacja) – pobyt rozpoczyna się od 
obiadokolacji w dniu przyjazdu i kończy 
śniadaniem w dniu wyjazdu

•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 
kwota 5 000 PLN)

•  opiekę pilota podczas przejazdu 
•  podatek VAT

Dojazd własny zniżka 50 PLN/os.  
Doba hotelowa i zakwaterowanie  
od godz. 16:00, wykwaterowanie z pokoi 
w dniu wyjazdu do godz. 10:00.  
Ilość pokoi standard plus ograniczona.

Uwagi

2 750,- PLN08.07-15.07.2023
15.07-22.07.2023

HB 2 posiłki/dzien.
Cena/os.

Terminy | autokar
8 dni / 7 noclegów

POKÓJ STANDARD

POKÓJ STANDARD+

Blisko centrum

Elegancki obiekt z basenem

Wysoki standard

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

NIECHORZE

•  wyjazd z miejsca zbiórki ok godz. 4.00* nad ranem, przejazd nad Bałtyk, przyjazd do 
ośrodka ok. godz.13.00/14.00*, zakwaterowanie od godz. 16.00*

•  w dniu wyjazdu wykwaterowanie do godz. 10.00* (złożenie bagaży), wyjazd z ośrodka 
ok. godz. 14.00/15.00*, powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych

* godziny orientacyjne, mogą ulec zmianie

Ceny dla dzieci przy dwóch 
osobach dorosłych:
•  dziecko do 3 lat (bez świadczeń, 

wspólne spanie z rodzicem)    
cena 590,- PLN

•  dziecko 3-12 lat  cena 1 490,- PLN
•  dziecko 12-13 lat  zniżka 200,- PLN

www.altamira.net.pl WCZ ASY KR A JOWE
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POGORZELICA

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „FAMILIJNI”

Położenie: bezpośrednio w lesie sosnowym, 10 min spacerem od centrum miejscowości, 
ok. 150 m od plaży w linii prostej (przejście przez ulicę i las). Przejazd do kościoła w Pogo-
rzelicy w niedzielę na Mszę Świętą jest bezpłatny – ośrodek dowozi klientów Melexem.
Zakwaterowanie: komfortowe pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami wyposażone w: TV, 
lodówki, czajniki elektryczne, szklanki, ręczniki, suszarki na bieliznę, sprzęt plażowy 
(leżaki, parawany). Każdy pokój posiada balkon, na którym jest stolik i dwa krzesła. 
Ośrodek zastrzega sobie możliwość zamkniętych drzwi przejściowych do innego pokoju 
co wynika z zabudowy ośrodka. Brak ręczników w pokojach.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane 
do stolików. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia posiłków z restauracji.  
Posiłki domowe, smaczne i urozmaicone. Pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu 
i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Do dyspozycji Gości: bar letni, basen, jacuzzi, kompleks ogniskowy z miejscem na grilla, 
sala kinowo-konferencyjna, sala dyskotekowa i przytulna kawiarnia z drink barem.

Cena obejmuje
•  transport autokarem klasy LUX
•  zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynko-

wym Familijni w pokoju 2-, 3-osobowym 
– 11 noclegów

•  wyżywienie: 3 posiłki dziennie – śniadania 
i kolacje w formie bufetu, obiady 
serwowane do stolików; pobyt rozpoczyna 
się kolacją w dniu przyjazdu i kończy się 
śniadaniem w dniu wyjazdu

•  ognisko z pieczeniem kiełbasek
•  korzystanie z zadaszonego basenu 

z podgrzewaną wodą
•  program animacyjny: wieczorki taneczne 

i karciane, dancingi, zabawy i gry ruchowe
•  całodniową wycieczkę autokarową 

z przewodnikiem – Kamień Pomorski 
i Krajobrazy Wyspy Wolin z koncertem 
wokalno-organowym 

•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 
kwota 5 000 PLN)

•  opiekę pilota podczas przejazdu
•  podatek VAT

Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu 
przyjazdu o godz. 17.00 i kończy się 
w dniu wyjazdu o godz. 10.00.
Dojazd własny – zniżka 50 PLN/os.
Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity 
zakaz palenia tytoniu (poza wyznaczonymi 
do tego miejscami – specjalne domki), 
zwłaszcza w pokojach i na balkonach.  
Kara finansowa za złamanie zakazu to 
500 PLN!

Uwagi

Ośrodek z basenem i jacuzzi

Pyszne domowe jedzenie

Cena nie obejmuje:
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy  
4 PLN/os.

•  obowiązkowej opłaty klimatycznej  
3 PLN/os./doba

•  opłaty parkingowej 20 PLN/auto/doba  
w przypadku dojazdu własnego

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

Nadmorska, urokliwa miejscowość wypoczynkowa położona 
w woj. zachodniopomorskim, w bezpośrednim sąsiedztwie Niechorza, 10 km od Rewala, 
40 km od Kołobrzegu. Malownicze położenie, bliskość lasów sosnowych oraz sąsiedztwo 
Jeziora Liwia Łuża sprawiają, że wypoczynek w tym miejscu to prawdziwa radość 
i niezwykłe przeżycie. Piękne szerokie plaże oraz mnóstwo miejscowych atrakcji  
– to gwarancja udanych wakacji nad polskim morzem.

POGORZELICA

www.pogorzelica.familijni.com

2 490,- PLN

2 450,- PLN

20.06-01.07.2023
26.08-06.09.2023
06.09-17.09.2023

FB 3 posiłki/dzien.
Cena/os.

Terminy | autokar
12 dni / 11 noclegów

Dopłata do pokoju 1-os. 800,- PLN 
Ilość pokoi ograniczona
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MRZEŻYNO

Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu 
przyjazdu o godz. 16.00  
i kończy się w dniu wyjazdu o godz. 10.00.
Dojazd własny zniżka 50 PLN/os.
Zapisy na basen oraz kort w recepcji 
ośrodka – wejścia o pełnych godzinach. 
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
Ośrodek nie zapewnia ręczników w pokojach 
– możliwość bezpłatnego wypożyczenia 
ręczników w recepcji ośrodka.

Cena obejmuje:

Położenie: obiekt zlokalizowany jest na dużym zalesionym terenie ok. 80 m od morza 
przy promenadzie prowadzącej na szeroką, piaszczystą plażę. 
Zakwaterowanie: pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami (prysznic) i balkonami, 
wyposażone w TV, sejfy, czajniki bezprzewodowe, kubeczki oraz sprzęt plażowy (koce, 
parawany, leżaki).
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane 
do stolików. Pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu 
wyjazdu.
Do dyspozycji Gości: jadalnia, kawiarnia, miejsce na ognisko/grill, 2 baseny 
(zewnętrzny i kryty), jacuzzi, sauna, kabina Infrared, siłownia zewnętrzna, sala fitness, 
bilard, tenis stołowy, sala TV, taras widokowy z leżakami i mega szachami, dostęp do 
bezprzewodowego Internetu (Wi-Fi) na recepcji ośrodka.
Odpłatnie: basen kryty (dodatkowe wejścia), sauna, kabina Infrared, kort tenisowy, 
rowery, kajaki, siłownia, bilard.
W sobotę wypożyczalnia sprzętu – NIECZYNNA!
Możliwość wypożyczenia lodówki – ZA OPŁATĄ – 48 PLN/tydzień!

•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w Ośrodku 

Wypoczynkowym Alga Activ w pokoju 2-, 
3-osobowym – 10/11 noclegów

•  wyżywienie: 3 posiłki dziennie – śniadania 
i kolacje w formie bufetu, obiady 
serwowane do stolików; pobyt rozpoczyna 
się kolacją w dniu przyjazdu i kończy się 
śniadaniem w dniu wyjazdu

•  grill z pieczeniem kiełbasek
•  wstęp na basen kryty z jacuzzi  

– 2 x 1 godz./turnus
•  korzystanie z basenu odkrytego
•  całodniową wycieczkę autokarową 

z przewodnikiem – Kołobrzeg
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

kwota 5 000 PLN)
•  opiekę pilota podczas przejazdu 
•  podatek VAT

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „ALGA ACTIV”

2 450,- PLN
2 690,- PLN
2 550,- PLN

FB | Cena/os.
01.06-11.06.2023 / 11 dni, 10 noclegów
12.06-22.06.2023 / 11 dni, 10 noclegów
26.08-06.09.2023 / 12 dni, 11 noclegów

Terminy | autokar

Nieduża, spokojna miejscowość wypoczynkowa nad Bałtykiem, 
położona na zachodnim wybrzeżu w gminie Trzebiatów, ok. 15 km na zachód od 
Kołobrzegu. Miłośnicy plażowania znajdą tu czyste, szerokie, piaszczyste plaże, 
a zwolennicy aktywnego wypoczynku liczne szlaki turystyczne i rowerowe.  
Tutejsza rzeka Rega oraz Jezioro Resko Przymorskie stwarzają idealne warunki do 
uprawiania wędkarstwa czy sportów wodnych. Główną atrakcją turystyczną Mrzeżyna 
jest znajdujący się przy ujściu rzeki Regi port będący bardzo częstym celem letnich 
spacerów.

MRZEŻYNO

Cena nie obejmuje:
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy  
4 PLN/os.

•  obowiązkowej opłaty klimatycznej  
3 PLN/os./doba

•  opłaty parkingowej 20 PLN/auto/doba 
w przypadku dojazdu własnego

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

Ośrodek blisko plaży

2 baseny – kryty i odkryty

www.algaactiv.pl

Uwagi

Dopłata do pokoju 1-os. 
500,- PLN 
Ilość pokoi ograniczona
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Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu 
przyjazdu o godz. 16.00 i kończy się 
w dniu wyjazdu o godz. 10.00.
Dojazd własny zniżka 50 PLN/os.

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w Domu Wczasowym 

Alcest w pokoju 2-, 3-, 4-osobowym – 
9/10/11 noclegów

•  wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadania 
w formie bufetu i obiadokolacje 
serwowane do stolików, pobyt rozpoczyna   
się obiadokolacją w dniu przyjazdu 
i kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu

•  całodniową wycieczkę autokarową 
z przewodnikiem – Kamień Pomorski 
i Krajobrazy Wyspy Wolin z koncertem 
wokalno-organowym 

•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 
kwota 5 000 PLN)

•  opiekę pilota podczas przejazdu 
•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy  
4 PLN/os.

•  obowiązkowej opłaty klimatycznej  
3 PLN/os./doba

•  opłaty parkingowej 20 PLN/auto/doba 
w przypadku dojazdu własnego

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

REWAL

Położenie: obiekt zlokalizowany jest nad samym morzem, na wysokim brzegu klifowym,  
zaledwie ok. 5 min spacerem od centrum miejscowości. Plaża znajduje się na wyciągnięcie 
ręki – wystarczy zejść schodami usytuowanymi ok. 100 m od ośrodka lub zejściem 
przystosowanym dla osób z wózkami i trudniej poruszających się oddalonym o ok. 350 m.
Zakwaterowanie: komfortowe, przestronne pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami 
(prysznic, umywalka, WC, brak ręczników – możliwość pobrania w recepcji), wyposażone 
w TV, czajniki bezprzewodowe, szklanki oraz koce plażowe. Większość pokoi z balkonami, 
część pokoi z niezależnym wyjściem bezpośrednio na zewnątrz. Parawany, leżaki 
plażowe, suszarki do włosów, żelazko i deska do prasowania dostępne bezpłatnie 
w recepcji ośrodka. Dostęp do bezprzewodowego Internetu – Wi-Fi, w pomieszczeniach 
ogólnodostępnych. Wewnątrz obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia!
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadania w formie bufetu i obiadokolacje serwowane 
do stolików + bufet z deserami, napojami, surówkami/sałatkami i innymi dodatkami. 
Pyszne i domowe jedzenie. Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i 
kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Do dyspozycji Gości: kawiarnia, basen zewnętrzny z leżakami, wanna zewnętrzna 
z hydromasażem, siłownia zewnętrzna oraz taras wypoczynkowy z widokiem na morze. 
Odpłatnie: wypożyczalnia rowerów (7 PLN/1 godz.), usługa sejfowa (10 PLN/dzień), 
ręczniki kąpielowe na basen (20 PLN/szt.), szlafroki (20 PLN/szt.) i parking.

DOM WCZASOWY „ALCEST”    www.alcest.pl

2 390,- PLN

2 690,- PLN

HB | Cena/os.
21.05-31.05.2023 / 11 dni, 10 noclegów
01.06-11.06.2023 / 11 dni, 10 noclegów
12.06-21.06.2023 / 10 dni, 9 noclegów
06.09-17.09.2023 / 12 dni, 11 noclegów

Terminy | autokar

Znana miejscowość wypoczynkowa, mieszcząca się w województwie 
zachodniopomorskim nad brzegami Morza Bałtyckiego, ciesząca się ogromnym 
zainteresowaniem wśród turystów krajowych, jak i zagranicznych ze względu na 
wspaniałe położenie, przepiękną plażę, malowniczy klif, z którego roztacza się 
niezapomniany widok, a także czyste, działające prozdrowotnie powietrze.  
Jest doskonałą bazą wypadową do innych atrakcyjnych turystycznie miejscowości,  
takich jak Trzęsacz, Niechorze czy Pogorzelica. Rewal jest jedną z najpiękniejszych 
miejscowości całego Pomorza Zachodniego.

REWAL

Obiekt z basenem bezpośrednio przy morzu!

Pyszne wyżywienie

Wysoki standard obiektu

Uwagi

Dopłata do pokoju 1-os. 
800,- PLN 
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USTRONIE MORSKIE

Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu 
przyjazdu o godz. 16.00 i kończy się 
w dniu wyjazdu o godz. 11.00.
Dojazd własny zniżka 50 PLN/os.

Uwagi

Cena obejmuje:

Położenie: obiekt zlokalizowany jest we wschodniej części Ustronia Morskiego, 
ok. 150 m od morza i piaszczystej plaży oraz ok. 100 m od parku. Bliskie sąsiedztwo 
nadmorskiego parku leśnego i licznych ścieżek rowerowych sprzyja wypoczynkowi 
w kontakcie z naturą.
Zakwaterowanie: komfortowe, przestronne pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami 
(prysznic, suszarka do włosów, szlafroki, ręczniki), wyposażone w TV, telefony, sejfy, 
czajniki bezprzewodowe, zestawy do parzenia kawy i herbaty, wody mineralne, klimatyzacje, 
deski i żelazka do prasowania oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu – Wi-Fi.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, 
wzbogacone o produkty ekologiczne od lokalnych przedsiębiorców. Pobyt rozpoczyna 
się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Do dyspozycji Gości: baza zabiegowa, basen rekreacyjny z jacuzzi, sauna fińska, sauna 
solna, sauna Infrared, aromatyczna łaźnia parowa, grota solna z tężnią solankową 
i generatorem aerozolu solnego, restauracja Cynamon, restauracja Szarlotka, tenis 
stołowy, gry planszowe, sala fitness, wypożyczalnia rowerów, kije Nordic Walking, parking 
oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu – Wi-Fi.

Dostępne zabiegi
Elektroterapia:
• prądy diademiczne
• prądy Tens
• prąd Treaberta
• prąd galwaniczny (jonoforeza)
• prądy inferencyjne

Masaże:
• masaż częściowy
•  masaż gorącymi  

kamieniami
• refleksologia stóp

Balneologia:
• okłady borowinowe
• okłady fango
• kąpiele solankowe
• grota solna
• gimnastyka w basenie

•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w Hotelu Skal Resort & Spa 

w pokoju 2-, 3-osobowym – 10 noclegów
•  wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadania 

i obiadokolacje w formie bufetu, pobyt 
rozpoczyna się obiadokolacją w dniu 
przyjazdu i kończy się śniadaniem w dniu 
wyjazdu

•  wstęp do strefy wellness w wybranych 
godzinach (sauna fińska, sauna solna, 
łaźnia parowa aromatyczna, lodopad, 
jacuzzi)

•  korzystanie z infrastruktury hotelu
•  15 zabiegów leczniczych na turnus
•  1 konsultacja lekarska
•  1 seans w grocie solnej z nawilżającą 

inhalacją i tężnią solankową 
•  1 całodzienne wypożyczenie kijków 

Nordic Walking
•  1 wieczorek muzyczno-taneczny przy 

muzyce na żywo
•  profesjonalną opiekę medyczną
•  wykwalifikowaną kadrę do obsługi 

turnusu
•  całodniową wycieczkę autokarową 

z przewodnikiem – Kołobrzeg 
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

kwota 5 000 PLN)
•  opiekę pilota podczas przejazdu 
•  podatek VAT

HOTEL „SKAL” RESORT & SPA iiii www.skal-hotel.pl

Miejscowość położona na Pomorzu Zachodnim, 10 km 
na wschód od Kołobrzegu. Piaszczysta, czysta plaża, molo spacerowe, nadmorski klimat 
i malowniczy klif to atuty Ustronia Morskiego. Ustronie Morskie jest znaną i lubianą 
miejscowością wypoczynkową polskiego wybrzeża – organizowanych jest tutaj wiele 
imprez kulturalnych i sportowych. Zarówno przystań rybacka, jak i stojące na plaży 
kolorowe kutry są niewątpliwą atrakcją turystyczną. Aktywni, oprócz kąpieli słonecznych 
i morskich, skorzystać mogą z wycieczek pieszych i rowerowych, jazdy konnej oraz lotów 
widokowych. 

USTRONIE MORSKIE

Cena nie obejmuje:
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy  
4 PLN/os.

•  obowiązkowej opłaty klimatycznej  
3 PLN/os./doba

•  opłaty parkingowej od 20 do 60 PLN/
auto/doba w przypadku dojazdu 
własnego (obowiązuje rezerwacja miejsc)

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

2 590,- PLN
28.05-07.06.2023
07.09-17.09.2023

HB 2 posiłki/dzien.
Cena/os.

Terminy | autokar
11 dni / 10 noclegów

Zabiegi w cenie
NOWOŚĆ
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ŁEBA

Położenie: obiekt zlokalizowany jest ok. 800 m od morza, ok. 600 m od centrum miasta 
i ok. 1 km od Jeziora Sarbsko. Usytuowanie ośrodka wśród zieleni strefy uzdrowiskowej, 
z dala od miejskiego zgiełku, gwarantuje spokojny wypoczynek, a znajdująca się 
nieopodal piaszczysta plaża zachęca do spacerów i aktywnego wypoczynku.
Zakwaterowanie: przytulne, kameralne, komfortowe pokoje 2-osobowe typu economy 
z łazienkami (prysznic, suszarka do włosów) i balkonami, wyposażone w TV, sejfy, 
zestawy do parzenia kawy i herbaty oraz sprzęt plażowy (koce, leżaki, parawany), 
znajdujące się w jednopiętrowych pawilonach. W pokojach brak ręczników!
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane 
do stolików. Pyszne i domowe jedzenie. Pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu 
i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Do dyspozycji Gości: jadalnia, kort tenisowy, klub bilardowy z dwoma stołami, 
wypożyczalnia rowerów, 5 stołów do tenisa stołowego, sala cardio, sala fitness, Nordic 
Walking, sala wielofunkcyjna ze sceną, ogródek grillowy, sztuczna rzeka z wodospadem 
i oczkiem wodnym, gabinet kosmetyki i masażu oraz bezpłatny parking.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „STAR” www.wczasyleba.pl

Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu 
przyjazdu o godz. 16.00 i kończy się 
w dniu wyjazdu o godz. 10.00.
Dojazd własny zniżka 50 PLN/os.
W pokojach i na balkonach na terenie 
ośrodka obowiązuje bezwzględny 
zakaz palenia papierosów tradycyjnych 
i elektronicznych!
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w Ośrodku 

Wypoczynkowym Star w pokoju 
2-osobowym typu economy – 10 noclegów

•  wyżywienie: 3 posiłki dziennie – śniadania 
i kolacje w formie bufetu, obiady 
serwowane do stolików; pobyt rozpoczyna 
się kolacją w dniu przyjazdu i kończy się 
śniadaniem w dniu wyjazdu

•  grill z pieczeniem kiełbasek
•  wieczorek przy muzyce mechanicznej
•  całodniową wycieczkę autokarową 

z przewodnikiem – Ustka
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

kwota 5 000 PLN)
•  opiekę pilota podczas przejazdu 
•  podatek VAT

Jedna z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych na polskim 
wybrzeżu, tętniąca życiem również poza sezonem wakacyjnym. Swą renomę zawdzięcza 
wspaniałym walorom naturalnym, klimatycznym i bogatej infrastrukturze turystycznej. 
Okolice Łeby słyną z unikalnych na skalę europejską wydm ruchomych, szerokich plaż 
z wyjątkowo jasnym, miękkim i czystym piaskiem oraz mikroklimatem o podwyższonej 
zawartości soli i jodu, działającym leczniczo na układ oddechowy. Jest to idealne miejsce 
zarówno do uprawiania aktywnego wypoczynku, jak i spokojnych spacerów wzdłuż 
brzegu morza.

ŁEBA

Komfortowe warunki zakwaterowania

Pyszne wyżywienie

Doskonała lokalizacja

Cena nie obejmuje:
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy  
4 PLN/os.

•  obowiązkowej opłaty klimatycznej  
3 PLN/os./doba

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

2 350,- PLN
2 270,- PLN

13.06-23.06.2023
02.09-12.09.2023

FB 3 posiłki/dzien.
Cena/os.

Terminy | autokar
11 dni / 10 noclegów

Uwagi

Dopłata do pokoju 1-os. 800,- PLN 
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Zabudowa szeregowa

Pokoje LUX w zabudowie szeregowej Pokoje LUX w zabudowie szeregowej

Pokoje LUX w zabudowie szeregowej Domki campingowe STANDARD

Domki campingowe STANDARDDomki campingowe STANDARD

Położenie: Holiday Golden Resort to idealne miejsce na wakacje nad morzem.  
Ośrodek znajduje się w odległości 50 m od pięknej piaszczystej plaży. Różnorodność 
atrakcji, animacji oferowanych Gościom, jak i niezapomniana atmosfera sprawiają, że 
pobyt w Holiday Golden Resort pozwala w pełni zrelaksować się nad polskim morzem.  
Zakwaterowanie: różny wariant w zależności od terminu i dostępności – w pokojach 
LUX w zabudowie szeregowej 2-, 3-, 4-osobowych oraz w holenderskich domkach 
campingowych typu standard 4-, 5-, 6-osobowych. Wszystkie z pełnym węzłem 
sanitarnym. Przy każdym domku i pokoju LUX – na zewnątrz – stolik i krzesła.  
Każdy pokój/domek otrzymuje 1 miejsce parkingowe gratis. Wymiana kompletu 
ręczników podczas pobytu – za odpłatnością. Pakiet startowy (z workiem na śmieci 
i papierem na początek pobytu w cenie, pozostałe worki czy papier – zakup już we 
własnym zakresie).
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Pobyt 
rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Do dyspozycji Gości: nielimitowany dostęp do Strefy Aquaparku z podgrzewaną wodą, 
basen rekreacyjny, jacuzzi; codzienne animacje; wieczorne mini disco, kino letnie; 
siłownia zewnętrzna; strefa chill; boisko do piłki plażowej; pole do minigolfa; trzy 
restauracje: First, Cristal i Golden Restaurant (posiłki spożywamy w restauracji przypisanej 
najbliżej miejsca zakwaterowania) oraz 2 bary: Arena Ice Bar oraz Golden Coffee.
Dodatkowe atrakcje: sauna sucha, Wellsystem Relax.

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w kompleksie Holiday 

Golden Resort w zależności od wybranej 
opcji (pokoje LUX lub domki campingowe) 
– 6/9 noclegów

•  wyżywienie: 2 posiłki dziennie wraz 
z napojami – śniadania i obiadokolacje 
w formie bufetu; pobyt rozpoczyna się 
obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy 
się śniadaniem w dniu wyjazdu

•  dostęp do strefy Aquaparku z podgrzewaną 
wodą, basen rekreacyjny, jacuzzi

•  program animacyjny – gry i zabawy
•  całodniową wycieczkę autokarową 

z przewodnikiem – Kołobrzeg
•  końcowe sprzątanie
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

kwota 5 000 PLN)
•  opiekę pilota podczas przejazdu 
•  podatek VAT

ŁAZY

HOLIDAY GOLDEN RESORT   www.holidaygoldenresort.pl

Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu 
przyjazdu o godz. 16.00 i kończy się 
w dniu wyjazdu o godz. 10.00.
Brak zniżki za dojazd własny!

Uwagi

Aktywny wypoczynek

Animacje i baseny rekreacyjne

Mała, nadmorska miejscowość, ok. 10 km od Mielna, o niezwykle atrakcyjnym 
położeniu: na mierzei pomiędzy Morzem Bałtyckim (północny-zachód), a Jeziorem 
Jamno (zachód), w sąsiedztwie sosnowych lasów (południe i wschód), które oddzielają 
miejscowość od kolejnego pięknego Jeziora Bukowo. Czysta, szeroka plaża, lasy 
sosnowe oraz jeziora umożliwiające wędkowanie stwarzają wspaniałe warunki do 
wypoczynku. Łazy posiadają swoisty mikroklimat, który jest szczególnie ważny dla osób 
ze schorzeniami górnych dróg oddechowych. 

ŁAZY

Cena nie obejmuje:
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy  
4 PLN/os.

•  obowiązkowej opłaty klimatycznej  
3 PLN/os./doba

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

1 890,- PLN
2 550,- PLN

HB | Cena/os.
18.06-24.06.2023 / 7 dni, 6 noclegów
26.08-04.09.2023 / 10 dni, 9 noclegów

Terminy | autokar
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JASTRZĘBIA GÓRA

Położenie: Dom Wczasowy VIS położony jest w samym centrum Jastrzębiej Góry 
niespełna 450 m od piaszczystej plaży. Dostęp do plaży możliwy jest dwiema drogami – 
z wysokiego klifu z przepięknym widokiem na morze bądź łagodnym zejściem przez las 
wydmowy.
Pokoje: zakwaterowanie w budynku głównym VIS na I piętrze. VIS – budynek główny 
bez windy, pokoje 2- lub 3-osobowe. Każdy pokój posiada trzy pojedyncze łóżka, które 
dzięki funkcjonalności można swobodnie ze sobą łączyć, bądź rozstawiać, łazienkę 
z prysznicem, telewizor w trybie hotelowym, telefon stacjonarny oraz czajnik 
bezprzewodowy. Nie każdy pokój posiada balkon.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – śniadania i kolacje w formie bufetu oraz obiady 
serwowane do stolików. Pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu. 
Posiłki w restauracji Domu Wczasowego VIS.
Do dyspozycji gości: restauracja, kawiarnia z TV (zaopatrzona w słodycze, przekąski, 
napoje i lody), piękny ogród letni z kręgiem ogniskowym przy przepięknie ukwieconych 
alejach z rabatami, skalniakami i oczkiem wodnym oraz parking.

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

Dojazd własny zniżka 50 PLN/os.
Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu 
przyjazdu o godz. 14.00, a kończy w dniu 
wyjazdu o godz. 10.00.

Uwagi

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w Domu Wczasowym VIS  

w pokojach z łazienkami, TV – 10 noclegów
•  wyżywienie: 3 posiłki dziennie – śniadania  

i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane;  
pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu 
przyjazdu i kończy się śniadaniem w dniu 
wyjazdu

•  imprezę grillową
•  wieczorek taneczny przy muzyce w formie 

kolacji bankietowej (w ramach zwykłej 
kolacji)

•  całodniową wycieczkę autokarową 
z przewodnikiem – Gdańsk

•  opiekę pilota podczas przejazdu
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

kwota 5 000 PLN)
•  podatek VAT

Nadmorska miejscowość wypoczynkowa położona 
na wysokim, klifowym urwisku, otoczona Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym. 
Walory przyrodnicze miejscowości oraz mnóstwo innych atrakcji gwarantują udany 
wypoczynek. Bliska odległość od Trójmiasta, tj. Gdyni, Gdańska i Sopotu, oraz Mierzei 
Helskiej czy Łeby pozwala na realizację atrakcyjnego wypoczynku nad morzem.

JASTRZĘBIA GÓRA

Elegancki ośrodek z pysznym jedzeniem!

Cena nie obejmuje:
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 4 PLN/os.
•  opłaty klimatycznej płatnej przy zakwate-

rowaniu w gotówce 3 PLN/doba/os.
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

2 450,- PLN
2 290,- PLN

17.08-27.08.2023
10.09-20.09.2023

FB 3 posiłki/dzien.
Cena/os.

Terminy | autokar
11 dni / 10 noclegów

Dopłata do pokoju 1-os.  
1 000,- PLN 
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ŚWINOUJŚCIE

Położenie: obiekt zlokalizowany jest w cichej i spokojnej części Świnoujścia naprzeciwko 
sosnowego lasu w odległości ok. 750 m od morza i ok. 600 m od granicy niemieckiej. 
Składa się z trzech budynków hotelowych oraz budynku gastronomicznego. Na terenie 
ośrodka jest mnóstwo zieleni i miejsc gdzie można spokojnie wypocząć. 
Zakwaterowanie: komfortowe pokoje 2-osobowe (na I i II piętrze) – 2 pojedyncze łóżka 
z możliwością złączenia, z łazienkami (WC, umywalka, prysznic), wyposażone w TV, 
dostęp do bezprzewodowego Internetu – Wi-Fi, lodówki, czajniki bezprzewodowe, 
podstawowe zestawy naczyń oraz komplety ręczników dla każdej z osób.
Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia!
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.  
Pyszne i domowe jedzenie. Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu 
i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Do dyspozycji Gości: jadalnia, restauracja Notabene, altana z grillem, miejsce na 
ognisko, kryty basen ze strefą SPA, parking.

OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY „GRAAL”

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w Ośrodku 

Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Graal 
w pokoju 2-osobowym – 10 noclegów

•  wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadania 
i obiadokolacje w formie bufetu, pobyt 
rozpoczyna się obiadokolacją w dniu 
przyjazdu i kończy się śniadaniem w dniu 
wyjazdu

•  ognisko z kiełbaskami
•  wieczorek przy muzyce mechanicznej
•  BON o wartości 50 PLN do wykorzystania 

w ośrodku na zabiegi rehabilitacyjne
•  całodniową wycieczkę autokarową 

z przewodnikiem – Kamień Pomorski 
i Krajobrazy Wyspy Wolin z koncertem 
wokalno-organowym 

•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 
kwota 5 000 PLN)

•  opiekę pilota podczas przejazdu 
•  podatek VAT

Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu 
przyjazdu o godz. 17.00 i kończy się 
w dniu wyjazdu o godz. 12.00.
Dojazd własny zniżka 50 PLN/os.

Uwagi

Smaczna i urozmaicona kuchnia polska

Cena nie obejmuje:
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy  
4 PLN/os.

•  obowiązkowej opłaty uzdrowiskowej  
5 PLN/os./doba

•  opłaty parkingowej 40 PLN/auto/doba w 
przypadku dojazdu własnego

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

Z bazą rehabilitacyjną

www.graalspa.com

2 690,- PLN
13.06-23.06.2023
26.08-05.09.2023

HB 2 posiłki/dzien.
Cena/os.

Terminy | autokar
11 dni / 10 noclegów

Jedno z najatrakcyjniejszych miast polskiego wybrzeża, położone 
na północno-zachodnim krańcu Polski. Jest miastem idealnym na wakacje dla każdego 
turysty, tego aktywnego, jak i leniucha, dla szukającego ciszy i spokoju, jak i pragnącego 
gwaru kurortu oraz wesołej zabawy. Jest  jedynym miastem w Polsce leżącym na 44 
wyspach, z których tylko trzy są zamieszkałe przez ludzi.  
To miejscowość bardzo malownicza z doskonałym mikroklimatem oraz złotą, szeroką, 
piaszczystą plażą z szumem Morza Bałtyckiego w tle.

ŚWINOUJŚCIE

Dopłata do pokoju 1-os. 800,- PLN 
Ilość pokoi ograniczona



46 WCZ ASY DL A SENIOR A www.altamira.net.pl

2 500,- PLN
26.08-02.09.2023
02.09-09.09.2023

HB 2 posiłki/dzien.
Cena/os.

Terminy | autokar
8 dni / 7 noclegów

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  opłaty uzdrowiskowej płatnej na miejscu 

w gotówce na recepcji po przyjeździe 
5 PLN/os./doba

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

AUGUSTÓW

POJEZIERZE  
AUGUSTOWSKIE

Położenie: Pensjonat U Marianny BIS położony jest w malowniczej okolicy, zaledwie 
500 m od Jeziora Necko, w odległości około 4 km od centrum Augustowa.
Pokoje: 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. W każdym pokoju: lodówka,  
TV oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu (WI-FI).
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadania w formie bufetu i obiadokolacje  
(zupa, drugie danie, kompot/kawa/herbata, deser).
Do dyspozycji Gości: parking, kort tenisowy, ping-pong, bilard, rowery górskie, sauna, 
dostęp do prywatnej plaży ze sprzętem pływającym (łódka, rowery wodne, kajaki), 
miejsce do organizacji grilla, multimedialny kiosk informacyjno-turystyczny.

WYCIECZKI W CENIE POBYTU
•  Augustów – rejs statkiem z portu Żeglugi Augustowskiej do Studzienicznej ze 

śluzowaniem na Kanale Augustowskim (Szlak Papieski, czas trwania rejsu 1 godz. 20 min). 
  Studzieniczna – zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego: studnia z uzdrawiającą wodą, 
kaplica, zabytkowy kościół, pomnik Papieża Jana Pawła II, (ok. 30-40 min.).  
Augustów – spacer po Rynku Zygmunta Augusta z pomnikiem króla, ulica Mostowa  
ze słynną restauracją Albatros i ławeczka z „Beatą”.

•  Suwałki – spacer po mieście zwanym polskim biegunem zimna: Park Konstytucji 
3 Maja, ul. Chłodna – deptak z Aleją Bluesa, Plac Marii Konopnickiej z jej pomnikiem. 
  Wigry – zwiedzanie dawnego Klasztoru Kamedułów nad Jeziorem Wigry, miejsce, gdzie 
w 1999 r. wypoczywał Papież Jan Paweł II (apartament papieski, krypty, wieża zegarowa 
– punkt widokowy). Sejny – miasteczko na pograniczu polsko-litewskim z barokową 
Bazyliką NMP i cudowną figurą Matki Boskiej Sejneńskiej. Giby – symboliczny pomnik 
ofiar Obławy Augustowskiej.

•  Wigierski Park Narodowy – położony na północnym skraju Puszczy Augustowskiej. 
Na terenie Parku znajdują się 42 jeziora z czego największe – Wigry oraz jedna z 
najpopularniejszych rzek pod względem tras kajakowym – Czarna Hańcza. Najbardziej 
charakterystycznym zwierzęciem, będącym jednocześnie symbolem Parku jest bóbr. 
Przez cały Park przebiegają oznakowane ścieżki edukacyjne, dzięki którym można 
spacerować i poznawać walory terenu. Poza bogatą przyrodą i pięknym krajobrazem 
można zobaczyć tutaj także pamiątki kultury materialnej – zespół poklasztorny 
w Wigrach. Warto rozpocząć zwiedzanie Wigierskiego Parku Narodowego od jego 
siedziby w Krzywem. Drugim ośrodkiem edukacyjnym jest Muzeum Wigier im. Alfreda 
Lityńskiego w Starym Folwarku. Na terenie Parku znajdują się także liczne punkty 
widokowe, plaże i kąpieliska. Czas wolny na odpoczynek.

PENSJONAT „U MARIANNY BIS”  www.umarianny.oit.pl

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w Pensjonacie 

Marianna BIS w pokojach 2-osobowych 
z łazienkami – 7 noclegów

•  wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadania 
w formie bufetu i obiadokolacje (zupa, 
drugie danie, kompot/kawa/herbata, 
deser); pobyt rozpoczyna się obiadokolacją 
i kończy śniadaniem

•  ognisko z kiełbaskami, herbatą + dodatki
•  wieczorek taneczny połączony 

z obiadokolacją i zimną płytą (w ramach 
zwykłej obiadokolacji)

•  3 wycieczki z przewodnikiem – Augustów,  
Suwałki, Wigierski Park Narodowy wraz 
z kosztem przewodników lokalnych, 
rejsem statkiem

•  opiekę pilota podczas przejazdu
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

kwota 5 000 PLN)
•  podatek VAT

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 
16.00 w dniu przyjazdu i kończy się  
o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. 

3 wycieczki w cenie pobytu

Cena nie obejmuje:

Miasto otoczone 9 jeziorami i rozległą Puszczą Augustowską. Wodna 
stolica północno-wschodniej części Polski, doskonałe miejsce na spływ kajakowy, żeglo-
wanie, rejs statkiem, katamaranem czy gondolą. Aktywnie czas spędzą tu biegacze, ro-
werzyści, pasjonaci jazdy konnej i Nordic Walking. Malownicze widoki, czyste powietrze 
i woda w jeziorach, relaksujące lasy sosnowo-świerkowe, nienaruszona natura i życzliwi 
mieszkańcy – to wszystko czeka na turystów w Augustowie.

AUGUSTÓW

Uwagi

Dopłata do pokoju 1-os. 800,- PLN 
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Cena nie obejmuje:
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy  
4 PLN/os.

•  obowiązkowej opłaty klimatycznej  
3 PLN/os./doba

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

BUKOWINA TATRZAŃSKA
Położenie: obiekt zlokalizowany jest z dala od miejskiego zgiełku, na dużym, 
ogrodzonym terenie, w odległości ok. 3 km od Term Bukovina, ok. 10 km od Term 
Bania i ok. 17 km od Zakopanego, w bliskiej odległości od regionalnych karczm, stoisk 
z pamiątkami czy wypożyczalni rowerów.  
Zakwaterowanie: komfortowe pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami (prysznic, WC, 
umywalka) wyposażone w TV.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane 
do stolików. Smaczna i domowa kuchnia. Pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu 
i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Do dyspozycji Gości: jadalnia, duży parking (bezpłatny), boisko sportowe, altana, duży 
grill, świetlica, sala telewizyjna, ping-pong, pilkarzyki oraz izba regionalna z kominkiem. 
Dodatkowo dostęp do basenu, sauny i jacuzzi w sąsiednim obiekcie Hotel Zbójnicówka 
w wyznaczonych przez ośrodek godzinach.

WILLA „ZBÓJNICÓWKA”    www.willazbojnicowka.pl

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie w Willi Zbójnicówka 

w pokoju 2-, 3-, 4-osobowym – 10 noclegów
•  wyżywienie: 3 posiłki dziennie – śniadania 

i kolacje w formie bufetu, obiady 
serwowane do stolików, pobyt rozpoczyna 
się kolacją w dniu przyjazdu i kończy się 
śniadaniem w dniu wyjazdu

•  ognisko z pieczeniem kiełbasek  
(w ramach kolacji)

•  zabawę przy muzyce mechanicznej 
(w ramach kolacji)

•  całodniową wycieczkę autokarową 
z przewodnikiem – Zakopane

•  wyjście na Termy Bukovina – 3,5 godzinna 
zabawa 

•  wycieczkę do Doliny Strążyskiej
•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 

kwota 5 000 PLN)
•  opiekę pilota podczas przejazdu 
•  podatek VAT

Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu 
przyjazdu o godz. 15.00 i kończy się 
w dniu wyjazdu o godz. 10.00.
Dojazd własny zniżka 50 PLN/os.

Cena nie obejmuje:
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  obowiązkowej składki na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy  
4 PLN/os.

•  obowiązkowej opłaty klimatycznej  
3 PLN/os./doba

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  
5% lub 7% w przypadku rozszerzenia 
o choroby przewlekłe

2 250,- PLN
12.06-22.06.2023
02.09-12.09.2023

FB 3 posiłki/dzien.
Cena/os.

Terminy | autokar
11 dni / 10 noclegów

2 480,- PLN12.06-21.06.2023

FB 3 posiłki/dzien.
Cena/os.

Termin | autokar
10 dni / 9 noclegów

Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu 
przyjazdu o godz. 14.00 i kończy się  
w dniu wyjazdu o godz. 10.00.  
Dojazd własny zniżka 50 PLN/os.  
Zabiegi odbywają się każdego dnia pobytu 
z wyjątkami: dnia przyjazdu, gdy jest wizyta 
u lekarza zlecającego zabiegi, dnia wyjazdu, 
niedzieli i świąt.

Cena obejmuje:

Położenie: obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie licznych restauracji i pubów, 
w których wieczorami można posłuchać bieszczadzkiej muzyki na żywo. W pobliżu także 
sporo kawiarni oraz sklepów z pamiątkami. W odległości 150 m znajduje się park zdrojowy, 
w którym można odpocząć w ciszy z widokiem na jedną z wielu malowniczych zatoczek 
Jeziora Solińskiego. Dla osób lubiących aktywny wypoczynek atutem będzie fakt, iż 
w pobliżu hotelu rozpoczynają się liczne turystyczne szlaki piesze i Nordic Walking.  
W odległości 250 m od hotelu znajduje się amfiteatr, w którym odbywają się różne kon-
certy i występy (część dodatkowo płatna). W podobnej odległości znajduje się najwięk-
szy port na Jeziorze Solińskim, z którego możemy wybrać się na rejs po jeziorze. Hotel 
posiada przestronny parking, który jest bezpłatny w przypadku dojazdu własnego.
Zakwaterowanie: nowoczesny, duży hotel, wyposażony w windę posiada kilkadziesiąt 
pokoi z pełnym węzłem sanitarnym (z możliwością 1 dostawki). Na wyposażeniu ręczniki 
i szklanki, TV, większość pokoi z balkonem. Czajniki elektryczne dostępne dla gości na 
korytarzu. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie – śniadania, obiady i kolacje serwowane do stolików. 
Pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Plaże: mała plaża z miejscem do kąpieli znajduje się w odległości 5 min spacerkiem od 
hotelu. Polecamy także dużą miejską plażę, która znajduje się na końcu półwyspu, space-
rem 20 min. Przestronna plaża miejska, na której są ratownicy, oraz liczne wypożyczalnie 
sprzętu wodnego, a także boisko do siatkówki plażowej przyciąga wielu turystów.
Rehabilitacja: 3 zabiegi dziennie – jeden zabieg podstawowy (z użyciem surowców 
naturalnych np. okłady borowinowe, kąpiel borowinowa, kąpiel solankowa, kąpiel  
perełkowa, kąpiel kwasowęglowa lub masaż) + 2 zabiegi uzupełniające (np. laseroterapia,  
elektroterapia, ultradźwięki, magnetoterapia lub kinezyterapia). Istnieje możliwość 
dokupienia zabiegów. 

•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie Domu Wczasowym Atrium 

w pokojach 2-,3 -osobowych – 9 noclegów   
•  wyżywienie: 3 posiłki dziennie – śniadania, 

obiady i kolacje serwowane do stolików; 
pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przy-
jazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu

•  2 x wejście na wieczorek taneczny
•  3 x dziennie zabiegi
•  całodniową opiekę medyczną

•  rejs statkiem do Soliny i spacer po 
Solinie z przewodnikiem lub całodniowa 
wycieczka autokarowa z przewodnikiem  
– Wielka Pętla Bieszczadzka

•  ubezpieczenie NNW (SIGNAL IDUNA 
kwota 5 000 PLN)

•  opiekę pilota podczas przejazdu 
•  podatek VAT

DOM WCZASOWY „ATRIUM”   www.dwatrium.pl

BIESZCZADY
POLAŃCZYK 

Wczasy rehabilitacyjne – 3 zabiegi dziennie w cenie pobytu

Uwagi

Uwagi

WCZ ASY DL A SENIOR Awww.altamira.net.pl

Dopłata do pokoju 1-os. 800,- PLN 
Ilość pokoi ograniczona
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