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Należyte wykona-
nie świadczeń zawartych w umowie uzależnione od stanu 
faktycznego – epidemiologicznego w dniu trwania imprezy 
i obowiązujących rozporządzeń (np. sposobu serwowania 
posiłków i korzystania z zaplecza rekreacyjnego hotelu).

Komunikat COVID-19
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PANORAMA JEZIORA GARDA 

Cena obejmuje:

SIRMIONE • LAZISE • MALCESINE • LIMONE 
JEZIORO COMO • MONTE BALDO 
JEZIORO GARDA • WERONA • DESENZANO
WENECJA + dla chętnych GARDALAND

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, w godz. wieczornych (ok. 23.00).  

Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.

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

Przejazd nad Jezioro Como, słynącego z niezapomnianych widoków oraz 
urokliwych miasteczek. Zwiedzanie Como – spacer po mieście, które wydało takie sławy 
jak Pliniusz Młodszy i Pliniusz Starszy oraz Alessandro Volta. Następnie wjazd kolejką 
Como-Brunate, aby podziwiać ze znacznej wysokości przepiękne krajobrazy miasta Como 
i samego jeziora. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, przejazd do Werony – panoramiczny objazd miasta, następnie 
spacer po starówce z przewodnikiem – via Capello z Domem i Balkonem Julii, Kościół Santa 
Maria Antica i grobowce rodziny Scaligerich, Piazza Erbe, Torre dei Lamberti, Piazza Signori 
z Loggią, pomnikiem Dantego i budynkami rządowymi, reprezentacyjna uliczka pełna 
sklepów via Mazzini oraz Piazza Bra, na którym stoi potężna Arena. Czas wolny. Powrót do 
hotelu, czas wolny na odpoczynek przy basenie hotelowym, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, przejazd do Desenzano Sul Garda – miasteczka położonego 
w południowej części jeziora Garda, słynącego z pięknych plaż oraz urokliwego portu 
wcinającego się w starówkę. Spacer po miasteczku oraz czas wolny na plażowanie nad 
jeziorem. Dla zainteresowanych przejazd do jednego z największych Parków Rozrywki  
– Gardalandu i całodzienna zabawa na rollercoasterach (bilet dodatkowo płatny  
– ok. 38 EUR/osoba). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie,wykwaterowanie. Przyjazd do Wenecji. Rejs statkiem turystycznym 
po Lagunie Weneckiej. Następnie zwiedzanie z przewodnikiem – Most Westchnień, 
spacer obok Pałacu Dożów, przez Plac św. Marka, Bazylika św. Marka (z zewnątrz, 
możliwość indywidualnego wejścia), następnie Most Rialto nad Kanałem Grande.  
Czas wolny. W godz. popołudniowych przejazd przez Austrię i Czechy do Polski.

Przyjazd do Polski w godz. wczesno porannych.

1 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

9 dzień

Przyjazd do hotelu w okolicy Jeziora Garda ok. godz. 14.00, zakwaterowanie, 
czas wolny, odpoczynek na basenie hotelowym, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień

Śniadanie, przejazd do Sirmione – miasteczka położonego w południowej 
części Jeziora Garda słynącego z przepięknej starówki i z bajkowego zamku rodziny 
della Scala. Rejs panoramiczny wokół całego Sirmione, następnie spacer po miasteczku. 
Czas wolny na plażowanie. Przejazd do Lazise – pięknego miasteczka otoczonego 
murami, które stało się pierwszą wolną gminą we Włoszech. Spacer po miasteczku i czas 
wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień
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Zakwaterowanie: hotel położony jest w uroczej, małej miejscowości. Pokoje są klimatyzo-
wane i wyposażone w TV z dostępem do kanałów satelitarnych. Mieści się w nich łazienka 
z suszarką do włosów i ręczniki. W hotelu przy basenie znajduje się bar. Leżaki i parasole 
są bezpłatne. Restauracja serwuje dania kuchni lokalnej i międzynarodowej oraz rozmaite 
wina. Bar amerykański zaprasza na pyszny aperitif. W lokalu znajdują się panoramiczne 
okna, przez które można podziwiać widok na odkryty basen i okolice. 
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie – śniadania i obiadokolacje w formie bufetu + wino 
i woda do obiadokolacji. 

HOTEL ANTARES SPORT BEAUTY & WELLNESS iiii 

w Villafranca di Verona

2 280,- PLN

Cena/os.
15.07-23.07.2022 / 9 dni, 6 noclegów
29.07-06.08.2022 / 9 dni, 6 noclegów

Terminy | autokar

Zniżki dla dzieci:  •  dziecko do 2 lat (bez świadczeń, wspólne spanie z rodzicem) – cena 790,- PLN 
 •  dzieci w wieku 2-11 lat – zniżka 200,- PLN    

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

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

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

•  opiekę profesjonalnego pilota
•  wycieczki uwzględnione w programie  

(bez kosztów związanych z ich realizacją) 
•  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:
•  składki na Turystyczny Fundusz Gwaran-

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

realizacją programu: opłat wjazdowych 
tzw. check point, biletów wstępu, 
słuchawek tour guide, przewodników, 
opłaty klimatycznej, statek Wenecja, 
kolejki w Como razem ok. 100 EUR

•  dla chętnych wyjazdu do Parku Rozrywki 
Gardaland (koszt biletu ok. 38 EUR)

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z COVID-19 i kwaranntanna 5%

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

Wymagany dokument tożsa-
mości – dowód osobisty ważny min. 3 m-ce 
od daty powrotu. Kolejność zwiedzania 
może ulec zmianie, pilot nie oprowadza 
po wnętrzach obiektów. Aktualne przepisy 
wjazdowe: www.gov.pl/web/dyplomacja/wlochy

Uwagi

Dopłata do pokoju 1-os.  
500,- PLN 

Włoskie wakacje nad Jeziorami GARDA i COMO

WENECJA

SIRMIONE

WERONA



 
Należyte wykonanie świadczeń zawartych 
w umowie uzależnione od stanu faktycz-
nego – epidemiologicznego w dniu trwania 
imprezy i obowiązujących rozporządzeń 
(np. sposobu serwowania posiłków i korzy-
stania z zaplecza rekreacyjnego hotelu).
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PLAŻA W LIDO
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Zniżki dla dzieci przy 2 osobach w pokoju: 
•  dziecko do 2 lat (bez świadczeń) – cena 999,- PLN 
•  dziecko w wieku 2-6 lat (na dostawce) – cena 1 599,- PLN 
•  dziecko w wieku 6-9 lat (na dostawce) – cena 1 899,- PLN
•  dziecko w wieku 9-12 lat (na dostawce) – cena 2 230,- PLN

WENECJA

WŁOCHY
CAVALLINO obok LIDO DI JESOLO  
 nad Adriatykiem

Oferta ważna do wyczerpania 
miejsc, dokument tożsamości – dowód 
osobisty lub paszport ważne min. 3 m-ce 
od daty powrotu. Aktualne przepisy: 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wlochy

Uwagi

HOTEL CAVALLINO BIANCOiii

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

standard 2-, 3-, 4-osobowych z łazienkami, 
TV i klimatyzacją – 7 noclegów

•  wyżywienie – HB śniadanie  
i obiadokolacja + woda 

•  serwis plażowy 
•  opiekę profesjonalnego pilota 
•  opiekę rezydenta podczas pobytu
•  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 20 PLN/os.
•  dodatkowych napoi do obiadokolacji
•   wycieczek fakultatywnych 
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

z COVID-19 i kwaranntanna 5%
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

Bezpłatny serwis plażowy!

Zakwaterowanie: rodzinny Hotel Cavallino Bianco jest położony w bliskiej odległości od 
Wenecji (dogodny transport). Od kurortu Lido di Jesolo i jego atrakcji obiekt dzieli tylko 15 
min. jazdy lokalnym środkiem transportu. Hotel oddalony jest o ok. 300 m od plaży Caval-
lino Treporti. Oferuje on gościom dużą prywatną plażę z parasolami i leżakami (bezpłatny 
serwis plażowy). Kurort Lido di Jesolo słynie ze sklepów i nocnych klubów. Hotel Cavallino 
jest dogodną bazą do wielu atrakcyjnych wycieczek. Goście mogą też zrelaksować się 
w przytulnej sali telewizyjnej lub wypić drinka i zjeść lody na dużym hotelowym tarasie.  
Na miejscu znajduje się również bar przekąskowy oraz mała strefa SPA (sauna).
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie: śniadanie – bufet kontynentalny (napoje gorące, soki, 
mleko, pieczywo, biszkopty, masło, dżem, miód, ciasta domowe, jogurt, płatki, ser 
szynka), obiadokolacja – 3 dania serwowane + woda. 
Plaża: szeroka, długa, piaszczysta, łagodne zejście do morza, serwis plażowy w cenie 
(leżaki i parasole). 
Pokoje: 2-, 3-, 4-osobowe typu standard, przestronne, komfortowo urządzone – ręczniki, 
suszarka, klimatyzacja i TV.  
Strefa SPA: sauna + jacuzzi – rezerwacja za opłatą.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE (zapisy u rezydenta) ceny podamy w terminie późniejszym
•  Wenecja – rejs statkiem turystycznym do Placu św. Marka. Spacer od Mostu 

Westchnień, obok Pałacu Dożów i Campanili, najwyższej budowli w mieście,  
przez Plac św. Marka z Bazyliką do Mostu Rialto. Czas wolny. Rejs powrotny.

•  Wenecja + wyspy Murano i Burano – rejs na wyspę Burano, znaną z kolorowych 
domów i wyrobu koronek. Spacer po wyspie. Rejs na wyspę Murano, słynącą z wyrobu 
szkła. Wizyta w warsztacie, gdzie wyrabia się szkło artystyczne. Rejs do Wenecji.  
Spacer od Mostu Westchnień, obok Pałacu Dożów i Campanili przez Plac św. Marka 
z Bazyliką do Mostu Rialto. Czas wolny. Rejs powrotny.

•  Padwa + Werona – przejazd do Padwy – słynnego miasta uniwersyteckiego, gdzie 
tworzył Dante Alighieri, nauczał Galileusz, studiowali Kopernik i Kochanowski.  
Wizyta w bazylice św. Antoniego z grobem i relikwiami świętego. Spacer po 
historycznym centrum i Piazza delle Erbe. Czas wolny. Przyjazd do Werony, miasta 
znanego z dramatu Romeo i Julia Williama Szekspira. Spacer od rzymskiego amfiteatru 
Arena przez Piazza dei Signori do Casa Capuletti ze słynnym balkonem Julii. Czas wolny.

•  Sirmione + Werona – przejazd do przepięknie położonego nad Jeziorem Garda 
miasteczka Sirmione z bajkowym zamkiem rodziny Scaglierich. Rejs po jeziorze, 
a następnie spacer po Sirmione. Czas wolny. Przyjazd do Werony. Spacer od 
rzymskiego amfiteatru Arena przez Piazza dei Signori do Casa Capuletti ze słynnym 
balkonem Julii. Czas wolny.

•  Aquapark w Lido di Jesolo – jeden z największych aquaparków we Włoszech zaprasza 
do wspaniałej zabawy małych i dużych!

Największy wakacyjny kurort regionu Weneckiego i jeden z naj-
bardziej znanych kurortów we Włoszech. Miasto słynie z szerokiej, piętnastokilometrowej 
piaszczystej plaży, wzdłuż której ciągną się hotele z basenami, wakacyjne apartamenty 
i restauracje. Wieczorem i nocą życie kurortu przenosi się na trzynastokilometrowy deptak.  
To najbardziej tętniący życiem kurort nad Adriatykiem. Jest tu ponad 600 restauracji i trattorii, 
do najlepszych ustawiają się kolejki. Na miejskich placach organizowane są koncerty, a im-
prezy w klubach trwają do samego rana. Bliskość Wenecji i piękna natura wokół sprawiają, 
że wielu turystów wraca tu co roku. Nasz hotel położony jest w sąsiedztwie głośnego Lido di 
Jesolo – w spokojnej miejscowości Cavalino (do Lido można dostać się autobusem miej-
skim), natomiast na co dzień możemy cieszyć się urokami spokojniejszej miejscowości. 

LIDO DI JESOLO

Pobyt turnusu od 
obiadokolacji w dniu 
przyjazdu do śniadania 
w dniu wyjazdu.

2 490,- PLN

Cena/os.
01.07-09.07.2022 / 9 dni, 7 noclegów
08.07-16.07.2022 / 9 dni, 7 noclegów
15.07-23.07.2022 / 9 dni, 7 noclegów
22.07-30.07.2022 / 9 dni, 7 noclegów

Terminy | autokar

RAMOWY PROGRAM
Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach późnowieczornych (Katowice ok. 

godz. 22.00), przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.
1 dzień

Przyjazd do Cavalino ok. godz. 10.00, złożenie bagaży. Czas na odpoczynek. 
Zakwaterowanie od godz. 14.00, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd w kierunku Polski ok. godz. 11.00. 
Przejazd przez Austrię i Czechy. Powrót w godzinach nocnych ok. godz. 01.00.

Wypoczynek w kurorcie, śniadania, obiadokolacje, wycieczki fakultatywne 
dla chętnych.

2 dzień

9 dzień

3-8 dzień

Wenecja na wyciągnięcie ręki! Krótki czas przejazdu z Polski!



 
Należyte wykonanie świadczeń zawartych 
w umowie uzależnione od stanu faktycz-
nego – epidemiologicznego w dniu trwania 
imprezy i obowiązujących rozporządzeń 
(np. sposobu serwowania posiłków i korzy-
stania z zaplecza rekreacyjnego hotelu).

Komunikat COVID-19
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WŁOCHY • SYCYLIA
Dużo wypoczynku + wycieczki:  
ETNA • TAORMINA • SYRAKUZY • NOTO  
MONREALE • PALERMO • CEFALU • KATANIA 

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

do Katanii na Sycylii, transfer do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wycieczka do Syrakuz, miasta słynnego Archimedesa – spacer 
po Ortigii, świątynia Apollina z VI w. p.n.e., Plac Archimedesa (to właśnie w Syrakuzach 
słynny uczony wykrzyknął słynne „Eureka”, kiedy sformułował prawo określające 
siłę wyporu), Piazza Duomo. Czas wolny. Przejazd do Noto, urokliwego miasteczka 
położonego na południu wyspy, którego zabudowania są w kolorze miodowym. Spacer 
po mieście słynnym ze wspaniałej barokowej architektury pałaców i kościołów. Czas 
wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

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

Śniadanie, wyjazd do Monreale – zwiedzanie Katedry Normańskiej o 
przepięknych mozaikowych dekoracjach wnętrza oraz spacer malowniczymi uliczkami 
miasta. 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 Palermo. Następnie przejazd do 
Palermo, zwiedzanie miasta, m.in. Katedra – pierwotnie gotycka, dziś łącząca różne 
style architektoniczne, zachwyci każdego turystę, z zewnątrz robi imponujące wrażenie, 
Fontanna Pretoria, Plac Quatro Canti, Teatro Massimo. Czas wolny. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, przejazd na plażowanie w okolicach Palermo na słynną plażę 
Mondello. Chętni mogą zostać w Palermo na indywidualne smakowanie tego miasta. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

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

WYCIECZKA DO KATANII – fakultatywnie (zapisy u rezydentki – koszt ok 35 EUR/os.)
Ostatniego dnia wycieczki – miasto św. Agaty, zbudowane z kamienia wulkanicznego. 
Zwiedzanie: Plac Katedralny, Katedra św. Agaty z relikwiami patronki, ratusz miejski, Fon-
tanna Słonia, ruiny teatru rzymskiego z II w.p.n.e. i greckiego amfiteatru, spacer po Via 
Etnea – najdłuższa ulica nie tylko w Katanii lecz także na Sycylii, wybrukowana bazaltem 
z Etny, pełniąca funkcje salonu miasta, czas wolny na kawę i spróbowanie lokalnych słod-
kości m.in. minne di Sant’Agata – ciasteczek świętej Agaty czy słodkiej cannoli siciliani.

1 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

Śniadanie, plażowanie, odpoczynek na plaży i na basenie, obiadokolacja, 
nocleg.
2 dzień

Śniadanie, przejazd na punkt widokowy wulkanu Etna – najwyższego 
i najbardziej czynnego wulkanu Europy. Etna jest jednym z największych wulkanów 
na świecie i jest widoczny z odległości nawet 250 km. Przejazd na wysokości 1900 m, 
spacer wokół jednego z kraterów oraz degustacja miodów, nalewek i słodkości. 
Następnie przejazd do Taorminy – jednego z najbardziej urokliwych starych miast 
Sycylii, luksusowego kurortu, położonego na zboczu góry Monte Tauro nad Morzem 
Jońskim, spacer po mieście, zobaczymy m.in. Corso Umberto – główną ulicę miasta, 
starówkę, Pałac Corvaja, Piazza del Duomo, dobrze zachowany Teatr Grecki z III w. p.n.e. 
z przepięknym widokiem na Zatokę, ruiny zamku górującego nad miastem i Plac 
Vittorio Emanuele. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień

Doba hotelowa od godz.16.00 
do 10.00. Dokument tożsamości dowód 
osobisty. Dni wylotu/przylotu nie należy 
traktować jako dni wypoczynkowych. 
Aktualne przepisy wjazdowe:  
www.gov.pl/web/dyplomacja/wlochy

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

3 090,- PLN  z  WIZZ PRIORITY – 2 szt.  
bagażu podręcznego w cenie, w tym 10 kg

Cena/os.
18.09-25.09.2022 / 8 dni, 7 noclegów

Termin | samolot

Cena obejmuje:
•  przelot samolotem linii WIZZAIR 

Pyrzowice–Catania–Pyrzowice
•  opłaty lotniskowe, bagażowe WIZZ 

PRIORITY – 2 sztuki bagażu podręcznego 
w cenie w tym 10 kg/os. (bagaż rejestrowany 
20 kg płatny dodatkowo 300 PLN) 

•  zakwaterowanie – 7 noclegów łącznie 
(4 noclegi okolice Taorminy/Katanii + 3 
noclegi w Palermo), hoteleiii – pokoje 
2-os. z łazienkami

•  wyżywienie – 2 posiłki dziennie + woda  
do obiadokolacji

•  wycieczki uwzględnione w programie: 
Syrakuzy-Noto-Monreale-Palermo-Cefalu 
(bez kosztów lokalnego transportu, prze-
wodników lokalnych, biletów wstępu)

•  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:
•  składki na Turystyczny Fundusz 

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

z realizacją programu (lokalnego 
transportu, przewodników, biletów, 
systemu słuchawkowego tour guide, taksy 
klimatycznej) – kwota około 160 EUR/os.

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  serwisu plażowego (opłata lokalna)
•  dodatkowych napoi do obiadokolacji 
•  fakultatywnej wycieczki (Katania) – ok. 

35 EUR (dla chętnych, wymagana min. 
ilość); w przypadku późnego wylotu 
do Polski 25.09 – możliwość realizacji 
fakultatywnego zwiedzania Katanii w 
dniu wylotu – informacje na miejscu u 
pilotki

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z COVID-19 i kwaranntanna 5%

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

Dopłata do pokoju 1-os. – 400,- PLN 

Bagaż rejestrowany 20 kg płatny dla chętnych dodatkowo 300 PLN – deklaracja przy zapisie

Samolotem z Pyrzowic



 
Należyte wykonanie świadczeń zawartych 
w umowie uzależnione od stanu faktycz-
nego – epidemiologicznego w dniu trwania 
imprezy i obowiązujących rozporządzeń 
(np. sposobu serwowania posiłków i korzy-
stania z zaplecza rekreacyjnego hotelu).

Komunikat COVID-19

5

Dopłata do pokoju 1-os. – 500,- PLN 

WYPOCZ YNEK + ZWIEDZ ANIE2w1www.altamira.net.pl

Bagaż rejestrowany 20 kg płatny dla chętnych dodatkowo 270 PLN – deklaracja przy zapisie

STOLICA MALTY – VALETTA

MARSAXLOKK

GOZO

Cena obejmuje:
•  bilet lotniczy linii WIZZAIR  

Pyrzowice–Malta–Pyrzowice
•  opłaty lotniskowe, 2 sztuki bagażu pod-

ręcznego w tym 10 kg (WIZZ PRIORITY), 
bagaż rejestrowany 20 kg za dopłatą 270 PLN

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

•  wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji, 
napoje płatne dodatkowo

•  opiekę profesjonalnego pilota 
•  wycieczki zgodnie z programem, bez 

kosztów związanych z jego realizacją 
•  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 Gwaran-

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

z realizacją programu: transportu na 
wycieczki, transferów, lokalnych prze-
wodników, biletów wstępu, rejsu, łódek, 
promu, taksy klimatycznej, systemu tour 
guide – razem ok. 150-160 EUR/os.

•  napoi do obiadokolacji
•   wycieczek fakultatywnych
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

z COVID-19 i kwaranntanna 5%
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

Organizator zastrzega sobie 
możliwość zmian w programie, program 
jest ramowy. Kolejność zwiedzania może  
ulec zmianie, pilot nie oprowadza po wnę-
trzach obiektów, dokument uprawniający 
do podróży: dowód osobisty lub paszport. 
Waluta na Malcie – EURO. Aktualne przepisy 
wjazdowe: https://www.gov.pl/web/dyplo-
macja/malta

Uwagi

3 250,- PLN    z WIZZ PRIORITY – 2 szt. ba-
gażu podręcznego w cenie

Cena/os.
05.06-12.06.2022 / 8 dni, 7 noclegów

Termin | samolot

Słoneczna MALTA
VALETTA • WYSPA GOZO (siostra Malty)  
Trzy miasta: SENGLEA, VITTORIOSA, COSPICUA 
• MARSAXLOKK + Wypoczynek nad morzem!

8 DNI

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

bagażowo biletowa. Przylot na Maltę. Transfer do hotelu Oriana at the Topaziiii  
(w Buggibie). Zakwaterowanie, obiadokolacja (w przypadku późnego przylotu lunch 
packiet na recepcji lub posiłek przeniesiony na inny dzień), nocleg.

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

Śniadanie, czas na plażowanie i relaks nad morzem (możliwość wyjazdu 
na najpiękniejsze piaszczyste plaże Malty, np. na Błękitną Lagunę – za dodatkową 
odpłatnością lokalnym środkiem transportu lub wynajętym przez pilota busem, koszt 
w zależności od ilości chętnych osób), obiadokolacja, nocleg.

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

Śniadanie, czas na relaks na basenie lub plażowanie i relaks nad morzem w 
Buggibie lub możliwość wyjazdu na najpiękniejsze piaszczyste plaże Malty, np. na Błękitną 
Lagunę – za dodatkową opłatą lokalnym środkiem transportu lub wynajętym przez pilota 
busem – koszt w zależności od ilości chętnych osób i zainteresowania. Obiadokolacja, nocleg.

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

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

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

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

Oszałamiajace widoki, liczne zabytki

Ciepłe morze, gorące słońce

Wszystkie noclegi w jednym hotelu

Pyszna kuchnia

Samolotem z Pyrzowic



Należyte wykonanie świadczeń zawartych w umowie 
uzależnione od stanu faktycznego – epidemiologicznego w dniu trwania imprezy i obo-
wiązujących rozporządzeń (np. sposobu serwowania posiłków i korzystania z zaplecza 
rekreacyjnego hotelu).

Komunikat COVID-19
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Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

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

2 noclegi tranzytowe we Włoszech – jeden 
w drodze „do”, drugi w drodze powrotnej 
w hotelachiii + 5 noclegów w Hiszpanii 
w hotelu STELLA MARISiii, pokoje 2-, 
3-os. z łazienkami 

•  wyżywienie: 7 śniadań (w tym jedno 
w formie lunch pakietu), 7 obiadokolacji 
z winem i wodą (w Hiszpanii w formie 
bogatego bufetu)

•  wycieczki uwzględnione w programie 
(Marsylia, Monaco – Monte Carlo, 
Barcelona, Tossa, Blanes) – bez kosztów 
związanych z jego 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
•  składki na Turystyczny Fundusz Gwaran-

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

z realizacją programu: opłat wjazdowych 
tzw. check point, parkingowych, 
taksy klimatycznej, biletów wstępu, 
zestaw słuchawkowego tour guide, 
przewodników lokalnych, rejsu do Tossy  
– razem ok. 90 EUR/os.

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  wydatków osobistych
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

z COVID-19 i kwaranntanna 5%
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

Kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie, pilot nie oprowadza po 
wnętrzach obiektów. Dokument upoważ-
niający do podróży paszport lub dowód 
osobisty ważny min 90 dni od daty po-
wrotu. Waluta: EURO. Aktualne przepisy 
dotyczące Covid: https://www.gov.pl/web/
dyplomacja/hiszpania

Uwagi

HISZPANIA
z odrobiną Francji
MARSYLIA • BARCELONA • TOSSA DE MAR 
BLANES • MONACO • MONTE CARLO

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z miejsca zbiórki w godz. wczesnowieczornych wg rozkładu jazdy 

(Katowice 18.00), nocny przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch.

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

Przyjazd do Włoch, czas wolny na odpoczynek, plażowanie, zakwaterowanie 
w hoteluiii okolice Savony (bliska odległość do granicy z Francją), obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do kosmopolitycznej Marsylii 
największego portu Francji, o którym Aleksander Dumas pisał, że jest „miejscem, gdzie 
spotyka się świat”. Gwarna prowansalska atmosfera i wielokulturowość nadaje Marsylii 
specyficzny klimat. Zwiedzanie: wjazd pociągiem turystycznym do górującej nad 
miastem bazyliki Notre Dame de la Garde, która jest jedną z najpiękniejszych budowli 
sakralnych w mieście, malowniczy i gwarny Stary Port strzeżony przez Fort św. Jana 
i Fort św. Mikołaja. Spacer głównym bulwarem miasta – ulicą Canebière. Czas wolny na 
zakup słynnych wyrobów mydlarskich. Dalszy przejazd do Hiszpanii na wybrzeże Costa 
Brava do HOTELU STELLA MARISiii w Blanes, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadania i obiadokolacje. Pobyt w miejscowości Blanes, urozmaicony 
plażowaniem i wycieczkami. Całodniowa wycieczka do Barcelony, zwiedzanie z prze-
wodnikiem: Sagrada Familia z zewnątrz, Park Guell, wzgórze Montjuic, tereny olimpij-
skie, Las Ramblas, Dzielnica Gotycka, Paseo de Gracia, Camp Nou (wejście na stadion  
FC Barcelona dodatkowo płatne – ok. 30 EUR/os. dla chętnych).  
Wycieczka do Tossy De Mar – szczególnie urokliwa część wybrzeża rozciąga się pomię-
dzy 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 ob-
warowane wzgórze oraz zanurzyć się w wąskich uliczkach starej części miasteczka Vila 
Vella. Znajdziemy tutaj mnóstwo małych sklepów i restauracji. Wycieczka organizowana 
statkiem w jedną stronę, powrót autokarem. Wizyta w Ogrodach Marimurtra w Blanes – 
palmy, bananowce i las bambusowy umiejscowiony wzdłuż morskiego wybrzeża.

Wczesne śniadanie w formie lunch pakietu, wykwaterowanie, przejazd 
do Monaco nazywanego Hongkongiem Morza Śródziemnego i będącego drugim po 
Watykanie najmniejszym niepodległym państwem świata. Trasa wiedzie widokowymi 
drogami, tzw. Corniches. Zwiedzanie zabytkowej części Monako, zajmującej wysunięty 
na 800 m w morze skalny cypel: Rampe Major, Place du Palais przed Pałacem Książęcym 
– siedziba rodu Grimaldich od XIV w., katedra św. Mikołaja, gdzie spoczywają m.in. 
Grace Kelly i książę Rainier III. Spacer po Monte Carlo z reprezentacyjnym Place du Casino, 
przy którym znajdują się kasyna, a najsłynniejsze to Grand Casino – jeden z symboli 
miasta. Czas wolny na zwiedzanie i przejazd do hotelu we Włoszech, tuż za granicą 
z Francją – okolice Savony. Obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną.

Przyjazd do Polski w godzinach wczesnoporannych.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4-7 dzień

8 dzień

9 dzień

10 dzień

Zniżki dla dzieci przy dwóch osobach pełnopłatnych w pokoju:
•  dziecko do 2 lat (na łóżku rodzica) – cena 890,- PLN
•  dziecko 2-11 lat – zniżka 100,- PLN

HOTEL STELLA MARIS iii  w Blanes

Zakwaterowanie 5 noclegów

2 190,- PLN

Cena/os.
10.06-19.06.2022 / 10 dni, 7 noclegów

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

BARCELONA – SAGRADA FAMILIA

MONTE CARLO

5 noclegów w Blanes + 2 noclegi tranzytowe



 
Należyte wykonanie świadczeń zawartych w umowie uzależnione od stanu faktycznego  
– epidemiologicznego w dniu trwania imprezy i obowiązujących rozporządzeń  
(np. sposobu serwowania posiłków i korzystania z zaplecza rekreacyjnego hotelu).

Komunikat COVID-19
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Zniżki dla dziecka przy 2 os. w pokoju (możliwość tylko 1 dostawki) | Turnusy I-IV
• do 2 lat bez świadczeń – cena 790,- PLN 
• 2-6 lat (śpi na łóżku z rodzicami) – zniżka 1200,- PLN
• 2-6 lat (na dostawce) – zniżka 900,- PLN
• 6-12 lat (na dostawce) – zniżka 500,- PLN
• 12-15 lat (na dostawce) – zniżka 100,- PLN

Zniżki dla dziecka przy 2 os. w pokoju (możliwość tylko 1 dostawki) | Turnusy V-VI
• do 2 lat bez świadczeń – cena 790,- PLN 
• 2-6 lat (śpi na łóżku z rodzicami) – zniżka 900,- PLN
• 2-6 lat (na dostawce) – zniżka 700,- PLN
• 6-12 lat (na dostawce) – zniżka 400,- PLN
• 12-15 lat (na dostawce) – zniżka 100,- PLN

CHORWACJA
WYSPA KORCULA • VELA LUKA

Oferta ważna do wyczerpania miejsc, dokument tożsamości: dowód 
osobisty lub paszport ważny min 3 m-ce od daty powrotu. Aktualne przepisy:  
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/chorwacja
Trasa przejazdu: Czechy, Austria, Słowenia lub Słowacja, Węgry – czas przejazdu ok. 
14 godz., czas przepłynięcia promem – ok. 2,5 godz. Autokar nie płynie na wyspę, dowozi/
odbiera grupę z portu w Splicie, bagaż zabiera zamówiona przez biuro bagażówka.

Uwagi

HOTEL POSEJDON iii 

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

bowych z dostawką i łazienkami, TV, 
klimatyzacją – 7, 8 lub 9 noclegów

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

rzeniem o COVID-19 i choroby przewle-
kłe), NNW 20 000 PLN SIGNAL IDUNA

•  podatek VAT

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

cyjny i Pomocowy 20 PLN/os.
•  taksy klimatycznej 1,5 EUR/dzień + kosztu 

przeprawy promowej SPLIT–VELA LUKA 
–SPLIT – 25 EUR/os. (płatne u pilota/
rezydenta)

•   wycieczek fakultatywnych
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

z COVID-19 i kwaranntanna 5%
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

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). Każdy pokój 
wyposażony jest w klimatyzację, łazienkę, TV. Nie wszystkie pokoje mają balkon tradycyjny 
– możliwość balkonu francuskiego (widok na morze – za dopłatą 300 PLN/pokój).
Do dyspozycji Gości: duży hol z recepcją, restauracja, bar, sala TV, taras słoneczny 
ze stolikami, kryty basen (funkcjonowanie basenu uzależnione od sytuacji Covid-19), 
bezpłatne WI-FI w wybranych miejscach.
Wyżywienie: All Inclusive – śniadania (07.00-10.00) w formie bufetu, lunch (12.30-14.00) 
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). Leżaki i parasole na plaży dodatkowo płatne 
(6-7 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. 38 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. 38 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. 65 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

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

Dopłata do pokoju 1 os.  
900,- PLN

Dopłata do pokoju 1 os.  
700,- PLN

2 750,- PLN
2 850,- PLN
2 980,- PLN
2 880,- PLN
2 380,- PLN
2 050,- PLN

Cena/os.
Turnus I – 30.07-08.08.2022 / 10 dni, 7 noclegów
Turnus II – 06.08-16.08.2022 / 11 dni, 8 noclegów
Turnus III – 14.08-25.08.2022 / 12 dni, 9 noclegów
Turnus IV – 23.08-03.09.2022 / 12 dni, 9 noclegów
Turnus V – 01.09-11.09.2022 / 11 dni, 8 noclegów
Turnus VI – 09.09-18.09.2022 / 10 dni, 7 noclegów

Terminy | autokar

HIT SEZONU
2021

www.altamira.net.pl W C Z A S Y
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01.07-12.07.2022 / 12 dni, 9 noclegów
10.07-21.07.2022 / 12 dni, 9 noclegów

MACEDONIA
OCHRYDA – JEZIORO OCHRYDZKIE

Cena nie obejmuje:
•  składki na Turystyczny Fundusz Gwaran-

cyjny i Pomocowy 20 PLN/os.
•  obowiązkowej taksy klimatycznej 1,5 EUR/ 

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

(lokalna drobna opłata w denarach  
– ok. 200 denarów/dzień, tj. ok. 3 EUR) 

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  wycieczek fakultatywnych – możliwość 

wykupienia u rezydenta, np.: Ochryda – 
ok. 25 EUR, rejs do Zatoki Kości (wioski 
archeologicznej na wodzie) i klasztoru św. 
Nauma ok. 40 EUR, Skopje, stolica Mace-
donii ok. 40 EUR, Grecja Meteory ok. 63 EUR, 
wieczór macedoński ok. 25 EUR, itp.

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z COVID-19 i kwaranntanna 5%

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

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). Waluta: denar macedoński MKD 
(na miejscu wymiana z waluty EURO – 1 EUR 
= 60 MKD). 1 denar (MKD) to ok. 0,07 PLN 
(100 denarów to 7 PLN). Orientacyjne ceny 
w Macedonii – niższe niż ceny w Polsce: 
kawa w kawiarni od 40 MKD, piwo od 80 
MKD, butelka wina w sklepie ok. 150 MKD, 
lody gałka 30 MKD, drink – koktajl ok. 
180 MKD. Aktualne przepisy wjazdowe: 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/
macedoniapolnocna

Uwagi

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX  

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

z łazienkami,  klimatyzacją, TV, balkonem  
(9 noclegów )

•  wyżywienie: wg wybranej opcji  
(HB z napojem, FB z napojem ) 

•  opiekę profesjonalnego pilota 
•  opiekę rezydenta podczas pobytu
•  leżaki, parasole – na basenie
•  ubezpieczenie KL 25 000 EUR (z rozszerze-

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

•  podatek VAT

2 290,- PLN 2 550,- PLN

HB •2 posiłki z napojem FB •3 posiłki z napojem
Cena/os.Terminy | autokar

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 
Ochrydy (koszt taksówki spod hotelu do miasta – ok. 3 EUR). Jeszcze tańsze są lokalne 
busy (koszt biletu ok. 0,50 EUR). W pobliżu hotelu: sklep spożywczy, restauracja, 
kawiarnia-drink bar. 
W mieście: duża ilość kawiarń, restauracji, klubów muzycznych, pubów. 
Plaża: żwirkowa, drobny kamyk z łagodnym zejściem do jeziora. Leżaki i parasole na 
plaży za niewielką odpłatnością. Możliwość wypożyczenia rowerków wodnych (za 
niewielką odpłatnością).
Pokoje: 2-osobowe z możliwością 1 lub 2 dostawek, wyposażone w łazienkę, TV, balkon,  
klimatyzację, mini bar (zawartość za odpłatnością). 
Wyżywienie: 2 warianty do wyboru – HB: śniadania 07.00-10.00 i obiadokolacje 19.00-
21.00 w formie bufetu. Do śniadań: kawa, herbata, mleko, soki, do obiadokolacji – do 
wyboru – lampka wina, sok lub woda, lub FB: (3 posiłki, bufet z napojem do wyboru.  
Sposób serwowania posiłków uzależniony od sytuacji i restrykcji spowodowanych COVID-19.
Do dyspozycji Gości: odkryty basen z leżakami, fitness room, restauracja, drink bar, winda, 
sejf, bezpłatny parking, całodobowa recepcja, bezpłatny internet bezprzewodowy, 
wieczorami muzyka na żywo przy basenie. 
Sport i rozrywka: basen odkryty z leżakami, plac zabaw dla dzieci, odpłatnie: sauna, 
masaże, wynajem rowerów. 

HOTEL SILEKS iiii    www.hotelsileks.mk

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

OCHRYDA

sezon w ofercie! Gwarancja zadowolenia!9.

Zniżki dla dzieci przy 2 osobach pełnopłatnych: 
•  dziecko do 2 lat bez świadczeń – cena 590,- PLN
•  dziecko 2-6 lat na łóżku rodziców – cena 890,- PLN 
•  dziecko 2-6 lat na dostawce – cena 1 490,- PLN
•  dziecko 6-12 lat na dostawce – cena 1 590,- PLN (przy HB i FB)

Dopłata do pokoju 
1-os. – 400,- PLN

Hotel przy plaży, z dużym basenem!

2 wersje wyżywienia do wyboru

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

Oferta idealna dla: rodzin z dziećmi, par i seniorów

Doskonała obsługa Rodzinna atmosfera

WCZ ASY www.altamira.net.pl

 
Należyte wykonanie świadczeń zawartych 
w umowie uzależnione od stanu faktycz-
nego – epidemiologicznego w dniu trwania 
imprezy i obowiązujących rozporządzeń 
(np. sposobu serwowania posiłków i korzy-
stania z zaplecza rekreacyjnego hotelu).

Komunikat COVID-19
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MACEDONIA • ALBANIA
OCHRYDA • JEZIORO OCHRYDZKIE 
ZATOKA KOŚCI • ALBANIA: Tirana i Kruje 
TRPEJCA

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z miejsca zbiórki ok. godz. 07.00, przejazd przez Czechy, Słowację, 

Węgry i Serbię. 

Śniadanie, spotkanie z lokalnym przewodnikiem, zwiedzanie Ochrydy uwa-
żanego za najpiękniejsze miasto Macedonii i jedno z piękniejszych na całym Półwyspie 
Bałkańskim, wpisanego na listę UNESCO, określane mianem „słowiańskiej Jerozolimy”; 
w programie: Katedra św. Zofii – najstarsza katedra w Macedonii, twierdza cara Samuela 
z przełomu X-XI w., skąd roztacza się niesamowity widok na miasto i jezioro, antyczny 
teatr, pracownia-muzeum, w której od wieków produkowany jest papier czerpany, Pozdro-
wienia z Ochrydu – to niesamowity widok cerkiewki św. Jovana, usytuowanej na wysokim 
klifie ponad wodami jeziora, przepłynięcie do portu małymi łódkami caneo, czas wolny 
w mieście, powrót do hotelu, odpoczynek, kąpiele w jeziorze, obiadokolacja nocleg.

Śniadanie, urzekający rejs statkiem do Zatoki Kości i zwiedzanie 
prehistorycznej osady na wodzie, zwiedzanie Monastyru św. Nauma – mistycznego 
miejsca, gdzie według legendy przykładając ucho do grobowca można usłyszeć bicie 
serca świętego, degustacja miejscowych specjałów w wiosce Ostrovo – rakii, sera, 
wina, przepłynięcie małymi łódkami do źródeł Czarnego Drinu,  powrót do hotelu, 
odpoczynek, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, odpoczynek, możliwość skorzystania z innych wycieczek 
fakultatywnych (nurkowanie w Zatoce Kości, jazda konna w wiosce Vevcani, winiarnia 
Popova Kula w regionie Tikves + miasto Bitola, Góry Galicicia i Jezioro Prespa, Kanion 
Matki), obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wycieczka do Albanii – Tirany, stolicy i jednocześnie 
największego miasta w Albanii. W programie: Plac Skanderbega – największego 
bohatera narodowego Albanii, XVIII-wieczny meczet Ethnem Beya, który jest jednym 
z najcenniejszych zabytków miasta, wpisany na listę religijnych zabytków kultury 
Albanii. Ponadto zobaczymy: Piramidę (kiedyś mauzoleum Hodży), Pałac Prezydencki 
i Kongresowy, Muzeum Historii Narodowej. Przejazd do Kruje – miasta malowniczo 
położonego na wzgórzu, urodził się tu bohater narodowy Albańczyków – Skanderbeg. 
W miasteczku zobaczymy muzeum etnograficzne mieszczące się w zabytkowym 
domostwie zamożnej rodziny, znajdującym się w obrębie twierdzy – Zamek 
Skanderbega. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, czas wolny, wypoczynek, plażowanie, kąpiele w jeziorze, 
obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wyjazd na plażowanie do Trpejcy, zwanym Macedońskim Saint 
Tropez – plaża kamienista, woda krystaliczna, widoki piękne i możliwość spróbowania 
najlepszego pstrąga w Macedonii w lokalnej tawernie, powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.

Śniadanie, plażowanie, czas wolny na ostatnie zakupy, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną w godz. porannych.

 Dalsza podróż, 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

Przyjazd rano do Ochrydy, złożenie bagaży, odpoczynek po podróży na 
plaży i basenie, zakwaterowanie od 14.00 lub wcześniej w przypadku dostępności 
pokoi, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień

Śniadanie, odpoczynek na plaży i basenie, obiadokolacja, nocleg.3 dzień

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX
•  zakwaterowanie 9 noclegów w Hotelu 

SILEKSiiii – pokoje 2-, 3-osobowe 
z łazienkami, klimatyzacją, TV 

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

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

•  opiekę profesjonalnego pilota 
•  opiekę rezydenta podczas pobytu
•  leżaki, parasole – na basenie
•  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:
•  kosztów związanych z realizacją programu 

– kosztu przewodników lokalnych, łódek 
caneo, statku, taksy klimatycznej, łącznie 
ok. 90 EUR, pilot rozlicza się z grupą z ze-
branej kwoty po realizacji programu

•  wieczoru macedońskiego dla chętnych – 
ok. 30 EUR– zapisy u pilota

•  składki na Turystyczny Fundusz Gwaran-
cyjny 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. 200 MKD/
dzień – tj. ok. 3 EUR)

•  dla chętnych na miejscu szeroka oferta 
innych wycieczek fakultatywnych 
– możliwość zapisów u rezydenta 
(nurkowanie w Zatoce Kości, jazda konna 
w wiosce Vevcani, winiarnia Popova Kula 
w regionie Tikves + miasto Bitola, Góry 
Galicicia i Jezioro Prespa, stolica kraju – 
Skopje + Kanion Matki, Aquapark Izgrev)

•  świadczeń nie wymienionych
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

z COVID-19 i kwaranntanna 5%
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

Posiłek rozpoczynający 
obiadokolacja, kończący śniadanie. 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
Wymagany dokument tożsamości – 
paszport lub dowód osobisty (ważne  
min. 3 m-ce od daty powrotu).  
Trasa przejazdu: Czechy, Słowacja, 
Węgry, Serbia. Waluta na miejscu denar 
macedoński (MKD), ceny lodów, piwa, 
kawy niższe niż w Polsce.  
Doba hotelowa w godz. 14.00-10.00.  
Aktualne przepisy wjazdowe:  
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/
macedoniapolnocna

Uwagi

2 340,- PLN

Cena/os.
01.07-12.07.2022 / 12 dni, 9 noclegów
10.07-21.07.2022 / 12 dni, 9 noclegów

Termin | autokar

 
Należyte wykonanie świadczeń zawartych 
w umowie uzależnione od stanu faktycz-
nego – epidemiologicznego w dniu trwania 
imprezy i obowiązujących rozporządzeń 
(np. sposobu serwowania posiłków i korzy-
stania z zaplecza rekreacyjnego hotelu).

Komunikat COVID-19

Dopłata do pokoju  
1-os. – 350,- PLN 
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COIMBRA

NAZARE

PORTO

FATIMA BATALHA

PORTUGALIA
LIZBONA • CABO DA ROCA • FATIMA • NAZARE
BATALHA • COIMBRA • PORTO

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

-biletowa, wylot do Lizbony. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Coimbry, dawnej stolicy 
Portugalii, by zobaczyć najstarszy ośrodek uniwersytecki Portugalii położony nad rzeką 
Mondego: wieża zegarowa Torre, Stary Uniwersytet, Biblioteca Joanina, arkadowe 
budynki Sala Grande dos Actos, Largo da Portagem. Przejazd do hotelu w 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 Figueria 
da Foz, uroczego miasteczka idealnego na wakacyjny wypoczynek, zakwaterowanie 
w hotelu Atlantida Sol, odpoczynek na plaży, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wypoczynek nad oceanem/basenem, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wypoczynek nad oceanem/basenem, obiadokolacja, nocleg.

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

1 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

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 obecności. Brzeg na 
przylądku jest skalisty i wznosi się 144 m ponad poziom Oceanu Atlantyckiego, widoki 
oszałamiające. Przejazd do Fatimy, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień

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, obiadoko-
lacja, (wieczorem dla chętnych możliwość uczestnictwa w procesji świateł), nocleg.

3 dzień

Oferta ważna do wyczerpania 
miejsc. Kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie. Dokument tożsamości – dowód 
osobisty lub paszport. Doba hotelowa od  
14.00 do 10.00. Aktualne przepisy wjazdowe: 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/portugalia

Uwagi

HOTEL ATLANTIDA SOL iii   

Cena obejmuje:
•  przelot liniami Ryanair Kraków–Lizbona–

Kraków z 2 szt. bagażu podręcznego 
w tym 10 kg (bagaż rejestrowany 20 kg 
dopłata 300 PLN)

•  opłaty lotniskowe, opłaty bagażowe
•  zakwaterowanie w hotelachiii wg 

programu: pokoje 2-os. z łazienkami  
– 7 noclegów (1 nocleg w Lizbonie,  
2 w Fatimie, 1 w Porto, 3 nad oceanem)

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

•  opiekę profesjonalnego pilota 
•  program wg oferty (bez kosztów 

związanych z jego realizacją)
•  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 Gwaran-

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

z realizacją programu (kosztu lokalnego 
transportu, biletów wstępu, kosztu 
lokalnych przewodników, taksy klimatycznej,  
systemu słuchawkowego tour guide – 
razem około 160 EUR/os.) 

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z COVID-19 i kwaranntanna 5%

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

Dla chętnych: bagaż rejestrowany 20 kg za dopłatą 300,- PLN – deklaracja przy zapisie

3 dni wypoczynku w hotelu nad oceanem

Położenie: hotel usytuowany jest w miejscowości Figueria da Foz przy plaży z widokiem 
na Atlantyk. Posiada przestronne, klimatyzowane pokoje oraz 2 baseny. Na miejscu jest 
restauracja, w której podawane będą posiłki. Serwis plażowy dodatkowo płatny.

Należyte wykonanie świadczeń zawartych w umowie 
uzależnione od stanu faktycznego – epidemiologicznego w dniu trwania imprezy 
i obowiązujących rozporządzeń (np. sposobu serwowania posiłków i korzystania 
z zaplecza rekreacyjnego hotelu).

Komunikat COVID-19

3 390,- PLN  z 2 szt. bagażu podręcznego, w tym 10 kg

Cena/os.
11.09-18.09.2022 / 8 dni, 7 noclegów

Termin | samolot

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

Samolotem z Krakowa

Dopłata do pokoju 1-os. – 800,- PLN
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TOMAR

 
Należyte wykonanie świadczeń zawartych 
w umowie uzależnione od stanu faktycz-
nego – epidemiologicznego w dniu trwania 
imprezy i obowiązujących rozporządzeń 
(np. sposobu serwowania posiłków i korzy-
stania z zaplecza rekreacyjnego hotelu).

Komunikat COVID-19

LIZBONA

Oferta ważna do wyczerpania 
miejsc. Kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie. Dokument tożsamości– dowód 
osobisty lub paszport. Doba hotelowa od 
14.00 do 10.00.   
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/
portugalia

Uwagi

CABO DA ROCA

SINTRA

COIMBRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

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 pilotem wycieczki na lotnisku w Balicach, odprawa bagażowo- 

-biletowa, wylot do Lizbony. 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: 
wieża zegarowa Torre, Stary Uniwersytet, Biblioteca Joanina, arkadowe budynki Sala 
Grande dos Actos, Largo da Portagem. Przejazd do hotelu w Fatimie, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg. Dla chętnych możliwość uczestnictwa w procesji świateł o 21.00.

Śniadanie. W programie: Fatima – zwiedzanie Sanktuarium: Capelinha, 
kaplica stojąca w miejscu objawień Matki Bożej małym pastuszkom: Łucji, Franciszkowi 
i Hiacyncie; Bazylika Matki Boskiej Różańcowej z grobami Franciszka i Hiacynty. Przejazd 
do Batalha – wspaniały przykład późnego gotyku portugalskiego, z grobowcami władców 
portugalskich, wpisany na światową listę UNESCO. Wyjazd nad Atlantyk do Nazare, 
dawnej uroczej wioski rybackiej i starego sanktuarium maryjnego, dziś najbardziej 
znanego kurortu w tej części wybrzeża. Odpoczynek na szerokiej, pięknej malowniczej 
plaży nad oceanem, w czasie wolnym 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 liniami Ryanair, Kraków–Lizbona–Kraków
•  2 sztuki bagażu podręcznego w tym jeden 

do 10 kg, w droższej wersji dodatkowo 
bagaż rejestrowany 20 kg – wg opisu

•  opłaty lotniskowe, opłaty bagażowe
•  wynajem lokalnego autokaru w Portugalii 

wg programu wraz z transferami na/z 
lotniska

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

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

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

rzeniem o COVID-19 i choroby przewle-
kłe), NNW 20 000 PLN SIGNAL IDUNA

•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:
•  składki na Turystyczny Fundusz Gwaran-

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

z realizacją programu (biletów wstępu, 
kosztu lokalnych przewodników, 
degustacji, rejsu po rzece Douro, taksy 
klimatycznej, systemu słuchawkowego 
tour guide – razem ok. 160 EUR) 

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z COVID-19 i kwaranntanna 5%

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

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

WYPOCZ YNEK + ZWIEDZ ANIE2w1www.altamira.net.pl

PORTO

Dla chętnych: bagaż rejestrowany 20 kg za dopłatą 300,- PLN – deklaracja przy zapisie

3 690,- PLN    (z bagażem podręcznym na kółkach do 
10 kg, wymiary max 50 x 40 x 20 cm + dodatkowo mała saszetka 
lub torebka o wymiarach max 40 x 20 x 25 cm)

Cena/os.
19.06-26.06.2022 / 8 dni, 7 noclegów
18.09-25.09.2022 / 8 dni, 7 noclegów

Terminy | samolot

Dopłata do pokoju 1-os. – 880,- PLN

Samolotem z Krakowa



 
Należyte wykonanie świadczeń zawartych 
w umowie uzależnione od stanu faktycz-
nego – epidemiologicznego w dniu trwania 
imprezy i obowiązujących rozporządzeń 
(np. sposobu serwowania posiłków i korzy-
stania z zaplecza rekreacyjnego hotelu).

Komunikat COVID-19

12

Niesamowita gościnność

Dokument tożsamości: 
dowód lub paszport ważny min. 6 m-cy. 
Zgodnie z zaleceniami MSZ oprócz 
dowodu warto zabrać paszport z powodu 
wymagań lokalnych urzędów/punktów.  
Bieżące informacje, przepisy (Covid-19): 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/gruzja

Uwagi

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

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. 
Transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

1 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Gori, zwiedzanie muzeum 
Stalina. Muzeum składa się z trzech jednostek: muzeum, budynek i osobisty wagon 
kolejowy Stalina. Przerwa na kawę, przejazd do Tbilisi, zakwaterowanie w hotelu, krótki 
odpoczynek, kolacja powitalna w restauracji na mieście, nocleg.

Tbilisi • Mcheta – Śniadanie, 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 światyni-klasztoru Dżwari (VI w.). Obiad w restauracji, powrót 
do Tblisi i zwiedzanie. Stolica Gruzji jest unikatowa, położona na kilku górskich wzgórzach. 
Prawie wszystkie budynki w Starym Mieście są historycznymi i kulturowymi zabytkami. 
Stare Miasto w dzień i w nocy tętni życiem, a Tbilisi jest jednym z niewielu miejsc na świecie, 
w którym pokojowo współistnieją: kościół prawosławny, katedra katolicka, synagoga 
i meczet. Spacer po alei Szota Rustaweli i po Starówce. 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. n.p.m.). Oszałamiająca podróż 
słynną gruzińską drogą wojenną, wzdłuż rzeki Tergi przez przełęcz Krzyżową (2400 m. 
n.p.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. n.p.m.). Powrót do Tbilisi, nocleg.

Bodbe • Signagi • Manawi • Kachetia – Śniadanie, odwiedziny we wsi Bodbe, 
klasztornego kompleksu św. Jerzego i grobu św.Nino, która przyniosła chrześcijaństwo 
do Gruzji. Przejazd do „miasta wiecznej miłości” Signagi, które znajduje się na górze 
grzbietu górskiego z widokiem na dolinę Alazani. W drodze powrotnej wizyta o 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. 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 do Kutaisi, zwiedzanie starożytnego 
miasta, które ma już ponad trzy tysiące lat. Odwiedziny klasztoru i akademii Gelati 
(XII w.), założonych przez wielkiego gruzińskiego króla Dawida IV Budowniczego, 
przejazd do jaskini Prometeusza lub Sataplia. Kolacja, przejazd na lotnisko ok. 19.00. 
Wylot do Katowic. Przylot do Pyrzowic, zakończenie wycieczki.

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

8 dzień

Cena obejmuje:
•  bilet lotniczy Katowice Pyrzowice-Kutaisi-

Katowice (WIZZ PRIORITY: 2 sztuki bagażu 
podręcznego w tym 10 kg – w cenie + 
pierwszeństwo wejścia na pokład), bagaż 
20 kg dla chętnych za dopłatą 450 PLN) 

•  zakwaterowanie w hotelachiii zgodnie 
z programem: 1 nocleg w Kutaisi, 
4 w Tbilisi, 1 w Acałcyche, 1 w Batumi; 
standardowe pokoje 2-os.

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

•  opiekę lokalnego przewodnika 
•  realizację programu, bilety wstępu, jeepy 

na Gergeti
•  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:
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu – 250 USD (płatne 
na miejscu u przewodnika, nie podlega 
rozliczeniu, stanowi integralną część ceny)

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

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

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

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z COVID-19 i kwaranntanna 5%

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

Samolotem z Pyrzowic

Oszałamiające widoki gór Kaukazu , zabytków i miast!

Słynne supry i długie toasty Najlepsze wino i kuchnia

2 850,- PLN + 250,- USD płatne na 
miejscu, cena z 2 szt. bagażu podręcznego 
(WIZZ PRIORITY).

Cena/os.
02.09-09.09.2022 / 8 dni, 7 noclegów
09.09-16.09.2022 / 8 dni, 7 noclegów
16.09-23.09.2022 / 8 dni, 7 noclegów

Terminy | samolot

Dla chętnych: bagaż rejestrowany 20 kg za dopłatą 450,- PLN 
– deklaracja przy zapisie

Dopłata do pokoju  
1-os. – 140,- USD 



13www.altamira.net.pl W C Z A S Y

UKRAINA
UZDROWISKA TRUSKAWIEC

Dokument tożsamości  
– paszport ważny min. 6 miesięcy od daty 
powrotu do kraju. Ukraina nie należy 
do strefy Schengen. Aktualne przepisy 
wjazdowe: https://www.gov.pl/web/
dyplomacja/ukraina

Uwagi

SANATORIUM „POŁUDNIOWY”  

SANATORIUM „SZACHTAR”  

Cena obejmuje (dot. obu):
•  transport autokarem klasy LUX
•  zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych 

z pełnym węzłem sanitarnym – 10 noclegów
•  wyżywienie 3 x dziennie – posiłki serwo-

wane (zorganizowane według systemu 
zamówień dzień wcześniej, zgodnie 
z wyznaczonymi dietami i cechami kuchni 
narodowej), rozpoczęcie pobytu obiadem, 
zakończenie śniadaniem

•  podstawowe badania
•  zabiegi zgodnie ze wskazaniami lekarza 

3-5 razy dziennie
•  picie wód mineralnych 6-9 razy dziennie 

w pijalni sanatorium (dotyczy tylko 
Sanatorium Szachtar)

•  1 godz. basenu codziennie, w tym 30 min. 
gimnastyka wodna z instruktorem (dotyczy 
tylko Sanatorium Szachtar)

•  opiekę profesjonalnego pilota + opiekę 
rezydenta-menagera sanatorium – stała 
pomoc w kwestii konsultacji medycznych 
i grafiku zabiegów

•  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 (dot. obu):
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  składki na Turystyczny Fundusz Gwaran-

cyjny i Pomocowy 4 PLN/os.
•  wycieczek fakultatywnych: Lwów, 

Borysław – Shodnica – Twierdza 
Tustań z XIII z w. w górach – kolacja 
w restauracji Barabski Most, wieczór 
ukraiński i Drohobycz

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z COVID-19 i kwaranntanna 5%

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

Położenie: Sanatorium położone jest w górnej części kurortu Truskawiec w parku zdro-
jowym, w harmonii komfortu i spokoju. Ten obiekt o niezwykłej architekturze został 
zbudowany dla astronautów w 1976 r. Południowy przyjmuje tylko 130 gości, co pozwala 
stworzyć bardzo ciepłą, niemal rodzinną atmosferę. Panują tu cisza i spokój 24 godz. na 
dobę. Unikalny ogród zimowy z egzotycznymi ptakami – niezapomniane miejsce  
w sanatorium, przeznaczony do relaksu i duchowego uzdrawiania. Same sanatorium 
Południowy oferuje bardzo dużą ilość badań i zabiegów leczniczych w cenie pobytu.  
Stali klienci twierdzą, że medycyna w tym sanatorium nigdy nie zamieni się w biznes 
i komercję. Sanatorium Południowy wyróżnia się też dobrym standardem zakwaterowa-
nia: przestronne pokoje, balkony od strony południowej. Wszystkie pokoje wyposażone 
są w TV, lodówkę, balkon, pełny węzeł sanitarny, czajnik, naczynia, ręczniki.  
Wyżywienie: 3 x dziennie – posiłki serwowane zorganizowane według systemu zamó-
wień dzień wcześniej, zgodnie z wyznaczonymi dietami i cechami kuchni narodowej.
Specjalizacja sanatorium: leczenie chorób układu pokarmowego oraz moczowego, 
chorób wątroby, nerek, trzustki, gruczołu krokowego, metabolizmu, cukrzycy, układu 
mięśniowo-szkieletowego.

Położenie: Sanatorium leży w południowej części Truskawca, nieopodal malowniczego 
jeziora, u podnóża Beskidów Skolskich (części Karpat Ukraińskich), ok. 2 km od dworca 
kolejowego i autobusowego, 650 m od głównego deptaku, spacer do pijalni wód mineralnych 
lub do centrum zajmuje maksymalnie 15 min. Do najbliższego sklepu jest ok. 100 m. 
Sanatorium powstało w latach 60. XX w. W 2016 r. były przeprowadzone remonty, co po-
zwala na pobyt ok. 400 osób oraz zapewnia zakwaterowanie i kurację na dobrym poziomie. 
Sanatorium Szachtar to siedmiopiętrowy budynek, funkcjonujący jako jeden zespół, 
w skład którego wchodzi: część sypialna, centrum medyczne i diagnostyczne, stołówka, 
pijalnia wód leczniczych. Klienci bezpłatnie mogą korzystać z: basenu, sauny, siłowni. 
Pokoje: 2-osobowe, balkon, TV, lodówka, WC, czajnik, naczynia, suszarka dla włosów, 
ręczniki. Wyżywienie: 3 x dziennie – dietetyczne, serwowane, ukraińskie, bazujące na 
lokalnych sezonowych produktach.

Jedno z najstarszych i najbardziej znanych uzdrowisk na Ukrainie. 
Posiada unikalne w skali światowej pokłady wód mineralnych takich jak: Naftusia, Zofia, 
Maria, Bronisława, Józia, Edward i inne. Klimat Truskawca oraz zabiegi dają bardzo dobre 
wyniki leczenia w chorobach nerek (kamica), układu moczowego, wątroby, trzustki, 
pęcherzyka żółciowego, chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy, chorobach 
ginekologicznych i zapaleniach prostaty.

TRUSKAWIEC

2 090,- PLN 2 290,- PLN

Cena/os. (Południowy) Cena/os. (Szachtar)

25.04-05.05.2022 / 11 dni, 10 noclegów
06.06-16.06.2022 / 11 dni, 10 noclegów
16.06-26.06.2022 / 11 dni, 10 noclegów 
26.06-06.07.2022 / 11 dni, 10 noclegów

Terminy | autokar

Po zdrowie do

SANATORIUM „POŁUDNIOWY”

SANATORIUM „SZACHTAR”

 
Należyte wykonanie świadczeń zawartych 
w umowie uzależnione od stanu faktycz-
nego – epidemiologicznego w dniu trwania 
imprezy i obowiązujących rozporządzeń 
(np. sposobu serwowania posiłków i korzy-
stania z zaplecza rekreacyjnego hotelu).

Komunikat COVID-19



14

Zniżki dla dziecka przy 2 os. w pokoju (możliwość tylko 1 dostawki):
• do 2 lat bez świadczeń – cena 890,- PLN 
• 2-6 lat (śpi na łóżku z rodzicami) – zniżka 500,- PLN
• 2-6 lat (na dostawce) – zniżka 400,- PLN
• 6-12 lat (na dostawce) – zniżka 200,- PLN

WYCIECZK A www.altamira.net.pl

CHORWACJA
WYSPA KORCULA • VELA LUKA

Oferta ważna do wyczerpania 
miejsc, dokument tożsamości – dowód 
osobisty lub paszport ważny min 3 m-ce 
od daty powrotu. Serwis plażowy – leżaki, 
parasole – płatne. Trasa przejazdu: Czechy, 
Austria, Słowenia – czas przejazdu ok. 
14 godz., czas przepłynięcia promem  
– ok. 2,5 godz. Aktualne przepisy wjazdowe: 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/chorwacja

Uwagi

HOTEL POSEJDON iii 

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie  w hotelu POSEJDONiii 

(5 lub 6 noclegów), pokoje 2-os. i 2-os. 
z możliwością dostawki – z łazienkami, 
TV, klimatyzacją – pokój od strony parku 
(widok na morze za dopłatą)

•  transfer port-hotel-port
•  wyżywienie – All Inclusive wg opisu 
•  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:
•  składki na Turystyczny Fundusz Gwaran-

cyjny i Pomocowy 20 PLN/os.
•  taksy klimatycznej 1,5 EUR/dzień + kosztu 

przeprawy promowej SPLIT-VELA LUKA- 
-SPLIT – 25 EUR/os. (łącznie 35 EUR/os. 
płatne u pilota) 

•  dla chętnych – wycieczek fakultatywnych
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie 
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

z COVID-19 i kwaranntanna 5%
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

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). Każdy pokój 
wyposażony jest w klimatyzację, łazienkę, TV. Nie wszystkie pokoje mają balkon tradycyjny 
– możliwość balkonu francuskiego (widok na morze – za dopłatą 300 PLN/pokój).
Do dyspozycji Gości: duży hol z recepcją, restauracja, bar, sala TV, taras słoneczny 
ze stolikami, kryty basen (funkcjonowanie basenu uzależnione od sytuacji Covid-19), 
bezpłatne WI-FI w wybranych miejscach.
Wyżywienie: All Inclusive – śniadania (07.00-10.00) w formie bufetu, lunch (12.30-14.00) 
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). Leżaki i parasole na plaży dodatkowo płatne 
(6-7 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. 38 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. 38 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. 65 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

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

Dopłata do pokoju 1-os.  
500,- PLN

1 790,- PLN

Cena/os.
12.06-19.06.2022 / 8 dni, 5 noclegów
16.09-24.09.2022 / 9 dni, 6 noclegów

Terminy | autokar

Przywitanie i pożegnanie lata 
Długi weekend czerwcowy i wrześniowy

 
Należyte wykonanie świadczeń zawartych 
w umowie uzależnione od stanu faktycz-
nego – epidemiologicznego w dniu trwania 
imprezy i obowiązujących rozporządzeń 
(np. sposobu serwowania posiłków i korzy-
stania z zaplecza rekreacyjnego hotelu).

Komunikat COVID-19
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WENECJA

WATYKAN

RZYM

WENECJA • RZYM • WATYKAN

FLORENCJA

WYCIECZKIwww.altamira.net.pl

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

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

Cena obejmuje:

Cena obejmuje:

•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie (4 noclegi) w hoteluiii, 

pokoje 2-osobowe z łazienkami 
•  wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje 

z lampką wina i wodą
•  opiekę profesjonalnego pilota 
•  wycieczki uwzględnione w programie 

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

rzeniem o COVID-19 i choroby przewle-
kłe), NNW 20 000 PLN SIGNAL IDUNA

•  podatek VAT

•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie (3 noclegi) 

w hotelachiii, pokoje 2-os. z łazienkami
•  wyżywienie: 3 śniadania kontynentalne 

wzmocnione i 3 obiadokolacje 
•  opiekę profesjonalnego 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:

•  składki na Turystyczny Fundusz Gwaran-
cyjny i Pomocowy 20 PLN/os.

•  obowiązkowych kosztów związanych 
z realizacją programu: opłat wjazdowych 
tzw. check point, opłat parkingowych, biletów 
wstępu, słuchawek tour guide, przewod-
ników, opłaty klimatycznej, degustacji 
w winnicach w San Gimignano oraz degu-
stacji w Pienzie – razem ok.: 125 EUR/os.

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z COVID-19 i kwaranntanna 5%

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

•  składki na Turystyczny Fundusz Gwaran-
cyjny i Pomocowy 20 PLN/os.

•  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 We-
necji, rejsu statkiem razem ok. 80 EUR/os.

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z COVID-19 i kwaranntanna 5%

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

 
Należyte wykonanie świadczeń zawartych 
w umowie uzależnione od stanu faktycz-
nego – epidemiologicznego w dniu trwania 
imprezy i obowiązujących rozporządzeń 
(np. sposobu serwowania posiłków i korzy-
stania z zaplecza rekreacyjnego hotelu).

Komunikat COVID-19

TOSKANIA
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

Wyjazd z miejsca zbiórki w godz. późnopopołudniowych – ok. godz. 18.00. 
Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.

Przyjazd do hotelu w Toskanii. 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 otoczonym 
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 
specjałów. 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 godz. popołudniowych wyjazd w kierunku Polski 
przez Austrię i Czechy.

Przyjazd do Polski.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

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

Dopłata do pokoju 1-os. 
350,- PLN

1 590,- PLN

Cena/os.
26.09-02.10.2022 / 7 dni, 4 noclegi

Termin | autokar

PIZA

Majówka we WŁOSZECH
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy Katowice ok. godz.17.00. Przejazd przez 
Czechy i Austrię do Włoch.

Rano przyjazd do Wenecji. Rejs statkiem turystycznym po Lagunie Weneckiej. 
Następnie zwiedzanie z przewodnikiem – Most Westchnień, spacer obok Pałacu Dożów, 
przez plac św. Marka z wejściem do Bazyliki św. Marka, następnie Most Rialto nad Kana-
łem Grande. W ciągu dnia czas wolny na lunch lub kawę we własnym zakresie.  
Przejazd do hotelu w okolicach Chianciano Terme, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Rzymu i zwiedzanie z przewodnikiem: 
Bazylika św. Piotra, odwiedziny grobu św. Jana Pawła II, a następnie spacer po mieście: 
Mauzoleum Hadriana – Zamek św. Anioła, Plac Navona z Fontanną Czterech Rzek, 
Panteon, Plac i Schody Hiszpańskie, sławna Fontanna di Trevi. Czas wolny, przejazd do 
hotelu w okolicach Rzymu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, przejazd do Watykanu. Dla chętnych modlitwa – Anioł Pański  
na Placu św. Piotra (w przypadku obecności Papieża w Watykanie). Zwiedzanie 
z przewodnikiem: wzgórze Gianicolo z przepięknym widokiem na Watykan i na Rzym, 
dzielnica Zatybrze – najbardziej „rzymska” dzielnica w mieście, pełna urokliwych 
uliczek oraz pięknych kościołów. Przejazd na zwiedzanie Bazyliki św. Jana na Lateranie, 
a następnie Bazyliki św. Pawła za Murami. W ciągu dnia czas wolny na posiłek lub kawę 
we własnym zakresie. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Rzymu na dalsze zwiedzanie z prze-
wodnikiem: wspaniały amfiteatr Koloseum, antyczne Forum Romanum, Bazylika Santa Maria 
Maggiore, Plac Wenecki z Ołtarzem Ojczyzny, Teatro Marcello, Usta Prawdy, Circo Maximo – 
pozostałości po okazałym stadionie, Awentyn – wzgórze, na którym znajduje się  
Ogród Pomarańczowy oraz Bazylika św. Sabiny. W ciągu dnia czas wolny na posiłek we własnym  
zakresie. W godz. wieczornych wyjazd w kierunku Polski. Przejazd przez Austrię i Czechy.

Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

1 290,- PLN

Cena/os.
28.04-03.05.2022 / 6 dni, 3 noclegi

Termin | autokar

Należyte wykonanie świadczeń zawartych w umowie 
uzależnione od stanu faktycznego – epidemiologicznego w dniu trwania imprezy 
i obowiązujących rozporządzeń (np. sposobu serwowania posiłków i korzystania 
z zaplecza rekreacyjnego hotelu).

Komunikat COVID-19

Dopłata do pokoju 1-os. 
250,- PLN
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Kolejność zwiedzania może  
ulec zmianie, pilot nie oprowadza po wnę-
trzach obiektów. Dokument tożsamości: 
dowód osobisty lub paszport.  
Realizacja programu i atrakcji uzależniona 
od warunków epidemiologicznych i zwią-
zanych z tym wytycznymi obowiązującymi 
we Włoszech.  
Aktualne przepisy wjazdowe:  
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wlochy

Uwagi

WYCIECZK A www.altamira.net.pl

WŁOCHY
POMPEJE • WEZUWIUSZ • NEAPOL 
SORRENTO • WYSPA CAPRI

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

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

Śniadanie, przejazd do Pompejów – rzymskiego miasta, 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 
turystycznych. 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-
biletowa. Wylot do Polski, zakończenie wycieczki. 

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

1 950,- PLN

Cena/os.

Cena obejmuje:
•  przelot samolotem Kraków-Neapol-Kraków 

z bagażem (mały plecak jako bagaż pod-
ręczny o wym. 35 x 20 x 20 cm – musi się 
zmieścić pod siedzeniem pasażera z przodu)  
i 10 kg bagaż podręczny (walizka na 
kółkach 55 x 40 x 20 cm) do umieszczenia 
w schowku nad siedzeniem

•  zakwaterowanie w hoteluiii (4 noclegi) – 
pokoje 2-, 3-os. z łazienkami

•  wyżywienie: 4 śniadania i 4 obiadokolacje
•  realizację programu wraz z transferami 

i lokalnym transportem na terenie Włoch
•  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:
•  składki na Turystyczny Fundusz Gwaran-

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

z realizacją programu: opłat wjazdowych 
tzw. check point, opłat parkingowych, 
biletów wstępu, słuchawek tour guide, 
przewodników, opłaty klimatycznej, 
lokalnego transportu, rejsu statkiem  
– razem ok. 170 EUR/os.

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z COVID-19 i kwaranntanna 5%

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

Niezapomniane widoki

Niesamowita atmosfera odwiedzanych miejsc

WEZUWIUSZ

POMPEJE

CAPRI

SORRENTO

SORRENTO

POMPEJE WEZUWIUSZ

CAPRI

NEAPOL

Samolotem z Krakowa

 
Należyte wykonanie świadczeń zawartych 
w umowie uzależnione od stanu faktycz-
nego – epidemiologicznego w dniu trwania 
imprezy i obowiązujących rozporządzeń 
(np. sposobu serwowania posiłków i korzy-
stania z zaplecza rekreacyjnego hotelu).

Komunikat COVID-19

18.05-22.05.2022 / 5 dni, 4 noclegi

Termin | samolot
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Należyte wykonanie świadczeń zawartych w umowie 
uzależnione od stanu faktycznego – epidemiologicznego w dniu trwania imprezy 
i obowiązujących rozporządzeń (np. sposobu serwowania posiłków i korzystania 
z zaplecza rekreacyjnego hotelu).

Komunikat COVID-19

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

Pilot nie oprowadza po wnę-
trzach obiektów. Program jest ramowy 
i może ulec zmianie kolejność zwiedzania 
w zależności od warunków atmosferycznych 
i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów. 
Dokument tożsamości : dowód osobisty 
lub paszport. Aktualne przepisy wjazdowe: 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/czechy

Uwagi

Uwagi

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

pokoje 2-os. z łazienkami
•  wyżywienie: 1 śniadanie i 1 obiadokolacja 

w restauracji na mieście

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

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

•  opłaty parkingowe
•  podatek VAT

Cena nie obejmuje:

Cena nie obejmuje:

•  składki na Turystyczny Fundusz Gwaran-
cyjny i Pomocowy 20 PLN/os.

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  wydatków osobistych
•  obowiązkowych kosztów związanych 

z realizacją programu, lokalnego 
przewodnika, biletów wstępu i zestawu 
słuchawkowego, ok. 5 000 HUF (forinty 
węgierskie) 

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z COVID-19 i kwaranntanna 5%

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

•  składki na Turystyczny Fundusz Gwaran-
cyjny i Pomocowy 4 PLN/os.

•  kosztów związanych z realizacją programu:  
bilety wstępu, lokalny przewodnik, 
zestaw słuchawkowy tour guide, rejs 
statkiem – razem ok.800 CZK /os.

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z COVID-19 i kwaranntanna 5%

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

 
Należyte wykonanie świadczeń zawartych 
w umowie uzależnione od stanu faktycz-
nego – epidemiologicznego w dniu trwania 
imprezy i obowiązujących rozporządzeń 
(np. sposobu serwowania posiłków i korzy-
stania z zaplecza rekreacyjnego hotelu).

Komunikat COVID-19

Weekend w PRADZE

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

Wyjazd z miejsca zbiórki o godz. 05.00 . Przyjazd do Budapesztu ok. 12.00, 
zwiedzanie miasta: Wzgórze Zamkowe wraz z wznoszącym 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 Budapesz-
tu. Przejazd autobusem budzińską promenadą naddunajską, z której roztacza się wspaniały 
widok na węgierski Parlament. Opcjonalnie i fakultatywnie rejs po Dunaju (cena ok. 10 EUR). 
Obiadokolacja w lokalnej restauracji, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

Wyjazd z miejsca zbiórki w godz. porannych ok. 6.00. Przejazd do Pragi, 
zwiedzanie zaczynamy spacerem na plac Hradczański. Zobaczymy m.in.: Klasztor Norberta-
nów na Strahowie, taras widokowy z panoramą Hradczan i Małej Strony, Loretę – barokowy 
kompleks sakralny będący popularnym miejscem pielgrzymkowym, pałac Martinicki zali-
czany do najpiękniejszych budowli renesansowych w Pradze, pałac Arcybiskupi. Po krótkiej 
przerwie, w czasie której będziemy świadkami zmiany warty na Hradczanach zwiedzimy 
Zamek Królewski będący największym kompleksem zamkowym na świecie. Należy do 
niego m.in.: gotycka Katedra św. Wita, romańska bazylika św. Jerzego, Złota Uliczka.  
Następnie odwiedzimy Małą Stranę – jedną z najstarszych praskich dzielnic. Do najciekaw-
szych zabytków Małej Strany zaliczyć możemy rynek Małostrański z barokowym kościołem 
św. Mikołaja, liczne rezydencje arystokratyczne z najbardziej okazałym pałacem Waldsteina 
– siedzibą Parlamentu Republiki Czeskiej. Po krótkim odpoczynku zobaczymy plac Maltań-
ski z siedzibą zakonu Maltańskiego, ścianę Johna Lennona, kanał Czertowka oraz najsłyn-
niejszy praski zabytek jakim jest bez wątpienia Most Karola. Most ma długość 516 m, a na 
każdym z jego 15 filarów znajdują się dwie rzeźby. Z Mostu Karola na Rynek wiedzie labirynt 
malowniczych uliczek Starego Miasta. Do najciekawszych zabytków, które zobaczymy na 
Rynku należą: średniowieczny zegar astronomiczny Orloj, gotycki Ratusz, pominik Jana 
Husa, barokowy kościół św. Mikołaja, rokokowy pałac Kinskich. Obiadokolacja w lokalnej 
restauracji na mieście. Przyjazd 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, wykwaterowanie i dalszy ciąg zwiedzania: zaczniemy od wizyty 
na placu Wacława, który zdobi monumentalny gmach Muzeum Narodowego. W drodze 
na Stare Miasto odwiedzimy również pałac Lucerna oraz aleję Narodową. Aleją Narodową 
oraz ulicą na Příkopě (na Fosie) – średniowieczną granicą pomiędzy Starym i Nowym 
Miastem – dojdziemy do poźnogotyckiej Bramy Prochowej oraz najsłynniejszego bu-
dynku secesyjnego w Pradze, Miejskiego Domu Reprezentacyjnego. Zwiedzanie Pragi 
zakończymy rejsem po Wełtawie. Wyjazd w drogę powrotną i przyjazd na miejsce zbiórki 
w godzinach późnowieczornych.

1 dzień

1 dzień

2 dzień

2 dzień

499,- PLN

Cena/os.
15.10-16.10.2022 / 2 dni, 1 nocleg 
11.11-12.11.2022 / 2 dni, 1 nocleg

Terminy | autokar

Dopłata do pokoju 1-os. – 100,- PLN

Możliwość wykupienia 
wycieczki Weekend 
w Pradze w wariancie 
3 dni/2 noclegi.  
Termin: 13.08-15.08.2022. 
Cena: 799,- PLN/os.

Weekend w BUDAPESZCIE

599,- PLN

Cena/os.
09.09-11.09.2022 / 2 dni, 1 nocleg 
07.10-09.10.2022 / 2 dni, 1 nocleg

Terminy | autokar Dopłata do pokoju 1-os. 
250,- 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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KOWNO

CMENTARZ NA ROSSIE

Należyte wykonanie świadczeń zawartych w umowie 
uzależnione od stanu faktycznego – epidemiologicznego w dniu trwania imprezy 
i obowiązujących rozporządzeń (np. sposobu serwowania posiłków i korzystania 
z zaplecza rekreacyjnego hotelu).

Komunikat COVID-19

WYCIECZKI www.altamira.net.pl

Pilot nie oprowadza po 
wnętrzach obiektów. Program jest ramowy 
i może ulec zmianie kolejność zwiedzania 
w zależności od warunków atmosferycznych 
i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów. 
Dokument tożsamości paszport ważny 
min 6 m-cy od daty powrotu.
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ukraina 

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

Uwagi

Uwagi

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie (2 noclegi) w hoteluiii 

w okolicy Lwowa, pokoje 2-os. 
z łazienkami (pokoje 1-os. z dopłatą)

•  wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje
•  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:

Cena nie obejmuje:

•  składki na Turystyczny Fundusz Gwaran-
cyjny i Pomocowy 4 PLN/os.

•  kosztów związane z realizacją programu: 
lokalnych przewodników, biletów 
wstępu, rejs po Jeziorze Galve, system 
tour guide, taksy klimatycznej ok. 65 EUR

•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

z COVID-19 i kwaranntanna 5%
•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

•  składki na Turystyczny Fundusz Gwaran-
cyjny i Pomocowy 4 PLN/os. 

•  kosztów związanych z realizacją programu: 
bilety wstępu, lokalny przewodnik, zestaw 
słuchawkowy tour guide, ok. 25 USD 
(wymiana na miejscu na hrywny) 

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z COVID-19 i kwaranntanna 5%

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%

 
Należyte wykonanie świadczeń zawartych 
w umowie uzależnione od stanu faktycz-
nego – epidemiologicznego w dniu trwania 
imprezy i obowiązujących rozporządzeń 
(np. sposobu serwowania posiłków i korzy-
stania z zaplecza rekreacyjnego hotelu).

Komunikat COVID-19

Weekend we LWOWIE

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI

Wyjazd z miejsca zbiórki o godz. 23.00, przejazd przez Polskę w stronę Litwy.

Wyjazd z miejsca zbiórki ok. godz. 06.00. Przejazd w kierunku granicy 
polsko-ukraińskiej i jej przekroczenie. Przyjazd do hotelu w okolicy Lwowa (w przypadku 
przekroczenia granicy bez długiego oczekiwania, już w tym samym dniu rozpoczniemy 
spacer po Lwowie i zwiedzanie). Obiadokolacja, nocleg. 

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 (tylko dla dorosłych)  
w zakładzie i muzeum Stumbras – jest to największy i najbardziej znany producent mocnych 
alkoholi na Litwie, długoletni i niekwestionowany lider branży alkoholowej. Historia, 
kultura i tradycje firmy sięgają końca XIX w. Goście muzeum mają niepowtarzalną okazję 
zobaczyć sposób współczesnej produkcji i rozlewania alkoholi Stumbras. Obiadokolacja 
z napojem w restauracji na mieście, 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. 
Obiadokolacja w restauracji na mieście. Powrót do hotelu i nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Trok, zwiedzanie Zamku Książąt 
Litewskich na Jeziorze Galve, rejs po jeziorze. W godz. popołudniowych wyjazd w drogę 
powrotną do Polski. Powrót na miejsce zbiórki około północy.

Śniadanie, przejazd do Lwowa, spotkanie z lokalną przewodniczką – 
objazd miasta, z okien autokaru zobaczymy m.in.: gmach Teatru Opery i Baletu, dawne 
Wały Hetmańskie – Prospekt Swobody (jedna z głównych promenad Lwowa), Kasyno 
Szlacheckie, gmach Uniwersytetu Lwowskiego, Politechniki Lwowskiej, zwiedzanie 
Katedry greckokatolickiej św. Jura, Cmentarza Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich.  
Powrót do centrum na starówkę, czas wolny. Spacer połączony z podziwianiem 
lwowskiej starówki – Rynek z Ratuszem, kamieniczkami: Czarną i Królewską, Katedra 
Łacińska, Kaplica Boimów, Apteka Muzeum. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do centrum, zwiedzanie dzielnicy 
ormiańskiej z Katedrą Ormiańską, Kościół Podominikański, Cerkiew Wołoska, czas wolny 
w centrum, ok. godz. 13.30. Wyjazd z miasta w stronę granicy, przekroczenie granicy, 
powrót na miejsce zbiórki w godzinach późnowieczornych.

1 dzień

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

2 dzień

3 dzień

750,- PLN

Cena/os.
20.05-22.05.2022 / 3 dni, 2 noclegi 
10.06-12.06.2022 / 3 dni, 2 noclegi 
23.09-25.09.2022 / 3 dni, 2 noclegi

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

LITWA

899,- PLN

Cena/os.
12.08-15.08.2022 / 2 dni, 1 nocleg 
15.09-18.09.2022 / 2 dni, 1 nocleg

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

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 
•  zakwaterowanie (2 noclegi) w hoteluiii 

w pokojach 2-os. z łazienkami
•  wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 

z napojem
•  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

KOWNO • WILNO • TROKI

WILNO
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Należyte wykonanie świadczeń zawartych 
w umowie uzależnione od stanu faktycz-
nego – epidemiologicznego w dniu trwania 
imprezy i obowiązujących rozporządzeń 
(np. sposobu serwowania posiłków i korzy-
stania z zaplecza rekreacyjnego hotelu).

Komunikat COVID-19

Cena obejmuje:
•  transport autokarem klasy LUX 

(WC, klimatyzacja, barek, DVD)
•  3 noclegi w hotelu typu Premierre Classe/

Campanille/Ibisii na przedmieściach 
Paryża, pokoje 2-osobowe z  łazienkami

•  wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje 
w restauracji typu self-service (woda w cenie, 
pozostałe napoje płatne dodatkowo)

•  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

Długi weekend czerwcowy  
w  PARYŻU

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Wyjazd z miejsca zbiórki w godz. wieczornych, przejazd przez Czechy 

i Niemcy do Paryża.

Przejazd do Paryża, obiadokolacja w restauracji typu self-service, zakwa-
terowanie w hotelu, odpoczynek, dla chętnych przejazd metrem do centrum miasta na 
wieczorny spacer po stolicy Francji, nocleg.

Śniadanie, zwiedzanie miasta. W programie: Wieża Eiffla, Łuk Triumfalny – 
symbol Francji, Pola Elizejskie cieszące się sławą najpiękniejszej ulicy świata, Place de la 
Concorde, Ogrody Tuilieries, Louvre, dzielnica La Cité – najstarsza część i kolebka Paryża 
z katedrą Notre-Dame i Sainte Chapelle, przejście do Dzielnicy Łacińskiej, Sorbona, 
Pantheon, Senat, Ogrody Luxemburskie. Obiadokolacja w restauracji na mieście, powrót 
do hotelu, nocleg.

Śniadanie, wyjazd do Wersalu – zwiedzanie kompleksu pałacowego oraz 
spacer po ogrodach. Przyjazd do dzielnicy artystów Montmartre przez Plac Blanche 
ze słynnym kabaretem Moulin Rouge, Plac Pigalle, położona w pobliżu Bazylika Sacre-
Coeur. Zwiedzanie Montmartr’u zakończymy na Placu du Terte, jednym z najbardziej 
malowniczych zakątków Paryża, czas wolny, obiadokolacja w restauracji self-service. 
Powrót do hotelu, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd metrem do centrum Paryża, niesamo-
wity rejs po Sekwanie, który pozwoli nam obejrzeć skarby Paryża z innej perspektywy, 
m.in. wyspę la Cite de Paris, katedrę Notre-Dame, wyspę Świętego Ludwika, fasadę 
Muzeum dOrsay, Pont Neuf – najstarszy most Paryża, budynek Conciergerie oraz Grand 
Palais, wyjazd w kierunku Polski w godzinach okołopołudniowych.

Powrót na miejsce zbiórki w godzinach porannych.

1 dzień

2 dzień

3 dzień

4 dzień

5 dzień

6 dzień

1 690,- PLN

Cena/os.
14.06-19.06.2022 / 6 dni, 3 noclegi

Termin | autokar

Możliwość wykupienia wycieczki Długi weekend w Paryżu w wariancie z Disneyland’em •  
7 dni, 4 noclegi, Termin: 28.08-03.09.2022, Cena: 1 970,- PLN/os.

Dopłata do pokoju 1-os. 
560,- PLN

Kolejność zwiedzania może 
ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po 
wnętrzach obiektów. Oferta ważna do wy-
czerpania miejsc. Dokument tożsamości – 
aktualny dowód osobisty lub paszport.

Uwagi

Cena nie obejmuje:
•  składki na Turystyczny Fundusz Gwaran-

cyjny i Pomocowy 20 PLN/os.
•  świadczeń nie wymienionych w ofercie
•  kosztów związanych z realizacją programu: 

biletów wstępu do zwiedzanych obiek-
tów (Luwr, Wersal, wjazd na Wieżę Eiffla, 
lokalnych przewodników, rejsu po Sekwanie 
systemu słuchawkowego tour guide, opłat 
check point i parkingowych – razem ok. 
160 EUR/os.

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z COVID-19 i kwaranntanna 5%

•  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z rozszerzeniem o choroby przewlekłe 7%



Majówka w Pogorzelicy

Wycieczki 2-, 3- i 4-dniowe:
Warszawa • Malbork + Gdańsk + Toruń • Bieszczady • Tatry

Obsługujemy grupy i przygotowujemy wycieczki szyte na miarę!

W i ę c e j  n a :  www.al tamira .net .p l

Szlak Renesansu • Mazury i Pojezierze Augustowskie i wiele innych

WycieczkowaAltamiraWycieczkowaAltamira


