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TRADYCJA
Przedsiębiorstwo Turystyczne Martin organizuje polskim turystom wyjazdy za granicę nieprzerwanie od 1997 roku. Naszą największą dumą jest ponad 150 tysięcy zadowolonych
klientów, którzy w tym czasie spędzili z nami swoje wymarzone wakacje. Opiekę nad turystami
za granicą sprawuje doświadczony zespół pilotów i rezydentów, który czuwa nad tym, aby
Państwa wyjazd stał się niezapomnianą przygodą, której nie zakłócą żadne nieprzewidziane
problemy. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, nieustannie modyfikujemy i dostosowujemy naszą ofertę. Liczne, cenne uwagi naszych turystów pozwoliły nam Przygotować
dla Państwa wyjątkowe propozycje wyjazdów.
Z dumą pragniemy zaprezentować Państwu katalog na rok 2018. Odnajdą w nim Państwo
wszystkie najpopularniejsze wycieczki ostatnich lat, ale przede wszystkim bardzo wiele, zupełnie nowych kierunków, których program zadowoli nawet najbardziej wymagających turystów.

BEZPIECZEŃSTWO
Przedsiębiorstwo Turystyczne Martin posiada wszystkie wymagane zezwolenia na działalność
Organizatora Turystyki oraz spełnia wszystkie formalne wymogi Ustawy o Usługach Turystycznych. Posiadamy zezwolenie na prowadzenie działalności turystycznej o numerze 0266
K wydane przez Marszałka Wielkopolskiego. Zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych
posiadamy Gwarancję Ubezpieczeniową wpłat oraz podróży zagranicznych, o numerze
113/2017/OKR zawartą w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych INTER Polska S.A. Wszyscy
turyści wyjeżdżający na imprezy organizowane przez P.T. Martin posiadają ubezpieczenie
od Kosztów Leczenia oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Jesteśmy Spółką Jawną
z udziałem tylko polskiego kapitału, a jedynymi udziałowcami są właściciele firmy, Beata
i Paweł Tyczyńscy.

RZETELNOŚĆ
W trosce o Państwa komfort i zadowolenie z wakacji, nieustannie dbamy o jakość naszych
usług. Dowodem tego są liczne certyfikaty jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Turystyczne Martin. Wśród nich wymienić można tak znaczące wyróżnienia jak „Dobre
bo Polskie”, Certyfikat Najwyższej Jakości Usług Turystycznych, Najlepsze w Polsce czy tytuł
Menedżera Roku.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
Jako firma dbająca o rzetelność, nie zapominamy o tym, iż przedsiębiorczość oznacza również
odpowiedzialność. Od wielu lat wspieramy lokalną społeczność pomagając przy organizacji
imprez kulturalnych, wspierając osoby w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, ale przede
wszystkim angażując się w pomoc lokalnemu sportowi oraz kibicom. W roku 2012 nasze
działania zostały dostrzeżone przez poznańską redakcję Gazety Wyborczej. Nasze Biuro
otrzymało wysokie, 6. miejsce w plebiscycie Wielkopolska Firma Społecznie Odpowiedzialna.

JAK DOKONAĆ
REZERWACJI
www.martintour.pl
Rezerwacje on-line na stronie internetowej Biura
Podróży Martin są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu. Na naszej stronie internetowej odnajdą
Państwo również wszystkie aktualne informacje
dotyczące oferty, promocji cenowych, konkursów
oraz wiele innych, przydatnych informacji związanych
z podróżowaniem za granicę i korzystaniem z usług
Biura Podróży Martin

tel/fax 67-215 62 21,
tel 664 622 626, 664 622 646
Wystarczy krótka rozmowa. Zawsze uprzejmi,
wykwalifikowani pracownicy Biura Podróży Martin,
udzielą Państwu wyczerpujących informacji
dotyczących naszej oferty, odpowiedzą na wszystkie
nurtujące Państwa pytania, a także szybko i sprawnie
dokonają rezerwacji wybranej przez Państwa imprezy.

W Biurze Podróży Martin
Zachęcamy do wizyty w naszym Biurze: ul. 14 Lutego
10. Z przyjemnością udzielimy Państwu wszystkich
informacji zarówno dotyczących oferty jak i innych,
istotnych faktach związanych z podróżowaniem
za granicę. W sposób wyczerpujący odpowiemy na
wszystkie Państwa pytania, opowiemy o naszych
imprezach, hotelach, pilotach i rezydentach.

By ułatwić Państwu korzystanie
z naszego katalogu, wprowadziliśmy
proste oznaczenia graficzne.

NOWOŚĆ

Nowości w naszej ofercie

Nasi Agenci
Rezerwacji imprez Biura Podróży Martin mogą również Państwo dokonać w najbliższym Biurze Sprzedaży Agencyjnej. Nasza oferta jest dostępna w ponad
200 Biurach Agencyjnych w całej Polsce – pełna lista
Biur Agencyjnych, wraz adresami i numerami telefonów, jest dostępna na naszej stronie internetowej
– www.martintour.pl

HOTEL DO
WYBORU

WYCIECZKI
FAKULTATYWNE
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JAK DOKONAĆ REZERWACJI

Oferta wycieczki z kilkoma
hotelami do wyboru

Wycieczki fakultatywne, z których
mogą Państwo skorzystać
w trakcie danej imprezy. Wycieczki
fakultatywne są dodatkowo płatne.

www.martintour.pl
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–– Grupy Zorganizowane
–– Ważne Informacje
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CZARNOGÓRA
–– Wypoczynek 12 dni Hotel Posejdon ***
–– Wycieczki fakultatywne

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646

40-41
42-43

–– Wypoczynek 12 dni Hotel Vila Belvedere *** 46-47
–– Wycieczki fakultatywne 48-49

WĘGRY
–– Budapeszt i Zakole Dunaju 5 dni

WŁOCHY
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CHORWACJA
–– Wypoczynek i Zwiedzanie
Kvarnerska Przygoda 10 dni
–– Wypoczynek i Ekspresowy Przejazd 10 dni
Hotel Beli Kamik ***
–– Wypoczynek i Zwiedzanie
Dalmatyńska Przygoda 10 dni
–– Wypoczynek 12 dni Hotel Maro More ***
–– Wycieczki fakultatywne

34-35
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–– Wypoczynek 10 dni Hotel Dei Cesari ***/****
–– Wycieczki fakultatywne

PRAGA
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–– Zwiedzanie i Wypoczynek 11 dni
–– Wypoczynek 12 dni Hotel Erato **
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–– Wycieczki fakultatywne

59
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WAŻNE INFORMACJE
ZAKWATEROWANIE
Wszystkie hotele znajdujące się w naszej ofercie wybieraliśmy z dużą
uwagą przy pomocy zagranicznych partnerów, kierując się ich doświadczeniem na lokalnym rynku. Należy liczyć się z tym, że poziom serwisu
hoteli w niektórych krajach, może odbiegać od polskich standardów.
Wybierając hotel w centrum miasta należy pamiętać o tym, że w miejscowościach turystycznych życie nocne trwa zazwyczaj do wczesnych
godzin rannych. B.P. Martin nie ma wpływu na to, w której części hotelu
i na którym piętrze będą zakwaterowani Klienci. Leży to w gestii hotelu
i uwarunkowane jest stanem wolnych pokoi. Wszelkie prośby o dodatkowe świadczenia zostaną skierowane do hotelu. Zastrzegamy jednak,
iż świadczeń tych nie można egzekwować na miejscu, jako zagwarantowanych, gdyż nie są one dodatkowo płatne i są traktowane, jako prośba.
Dodatkowo informujemy, iż rejony, do których Państwo podróżują są
czynne inwestycyjnie, co oznacza, iż w pobliżu hotelu, w którym będziecie
Państwo wypoczywać może występować rozbudowa infrastruktury. Pokój
z widokiem na morze jest zwykle dodatkowo płatny na miejscu i w miarę
dostępności wolnych pokoi. Za pokój typu „sea view” uznaje się pokój
z centralnym jak i bocznym widokiem na morze. Informujemy, iż większość
hoteli za pokój dwuosobowy uważa jeden pokój z dwoma pojedynczymi
łóżkami lub jednym łóżkiem małżeńskim; za pokój trzyosobowy uważa
jeden pokój dwuosobowy z dostawką; za pokój czteroosobowy z dwiema
dostawkami. Może być wtedy dość ciasno. Pokoje jednoosobowe często
bywają małe i dużo droższe z powodu dopłaty. W wielu przypadkach nie
posiadają balkonu. Prosimy nie wynosić ręczników hotelowych na plażę
czy basen. Ręczniki powinny pozostawać w pokoju do użytku wewnętrznego. Zgodnie z międzynarodowymi wymogami doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu zwykle w godzinach 14:00 – 16:00 i kończy
dnia następnego o godz. 10:00 - 12:00. Wcześniejszy przyjazd lub późny
wyjazd nie uprawniają do dłuższego korzystania z pokoju. Przedłużenie
korzystania z pokoju możliwe jest poprzez indywidualne uzgodnienie
z recepcją. Pobierana jest wtedy dodatkowa opłata, zgodnie z obowiązującym cennikiem hotelowym. W miarę możliwości recepcja hotelu udostępni
Państwu pomieszczenie do składowania bagażu. W krajach południowych
woda bywa podgrzewana za pomocą baterii słonecznych znajdujących
się na dachu budynku hotelowego. W dni pochmurne może zdarzyć się,
iż woda w kranach będzie letnia. W krajach południowych powszechne
jest występowanie owadów, dlatego nie należy się dziwić ich obecnością.

WYŻYWIENIE
Zgodnie z zawartą umową podczas pobytu otrzymają Państwo wyżywienie
typu BB (same śniadania), HB (śniadania i obiadokolacje, napoje dodatkowo
płatne), All inclusive. W każdym kraju wymienionym w naszych katalogach istnieją inne zwyczaje żywieniowe. Generalnie podaje się potrawy
kuchni międzynarodowej wzbogaconej miejscowymi specjałami. Standard
wyżywienia uzależniony jest od kategorii hotelu. Niektóre obiekty podczas posiłków głównych, dla zachowania bezpieczeństwa, zapewniają
obsługę, która w przypadku potrzeby będzie służyć Państwu pomocą
w podaniu potrawy. Pragniemy zwrócić uwagę, iż we wszystkich hotelach
zabronione jest wynoszenie posiłków i napojów z hotelowych restauracji.
Pragniemy wyjaśnić niektóre pojęcia dotyczące posiłków. Przez śniadanie
kontynentalne należy rozumieć: porcję pieczywa, masło, dżem (czasem
ser), kawę lub herbatę. W hotelowych restauracjach wyżywienie zapewnione jest w formie szwedzkiego stołu lub serwowane przez kelnera –
menu z obsługą (wydzielona porcja). Forma wyżywienia jest uzależniona
od standardu hotelu oraz sezonu. Napoje do posiłków są zawsze płatne
dodatkowo (nie dotyczy śniadań i programu All Inclusive). Przypominamy,
iż w trakcie wycieczek fakultatywnych nie obowiązuje forma wyżywienia,
jaką zawarli Państwo umową.

PLAŻA
Podane w opisach hoteli odległości od plaży są orientacyjne. Prosimy
także pamiętać o kremach do opalania z wysokim filtrem, okularach przeciwsłonecznych oraz nakryciu głowy podczas przebywania na słońcu.
Przypominamy, iż w krajach śródziemnomorskich zachodzi zjawisko
okresowego występowania alg i meduz, na co B.P. Martin nie ma wpływu.
Ubranie
W większości hoteli nie jest wskazane udanie się do restauracji w stroju
kąpielowym czy w szortach. Przy wejściu do kościołów, meczetów i innych
tego typu budowli kobiety powinny zakrywać ramiona i kolana, mężczyźni
natomiast zakładać długie spodnie.

SEJF
Odradzamy Państwu zabieranie ze sobą na urlop wartościowych przedmiotów i biżuterii. Przypominamy, iż hotel nie ponosi odpowiedzialności
materialnej za rzeczy wartościowe, pozostawione przez Państwa w pokoju.
W związku z tym radzimy wynająć sejf hotelowy w recepcji bądź pokoju
i zdeponować w nim paszport, pieniądze, karty płatnicze, bilety lotnicze
i inne wartościowe rzeczy. W większości hoteli korzystanie z sejfu jest
dodatkowo płatne.
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WAŻNE INFORMACJE / GRUPY ZORGANIZOWANE

PROGRAMY ZWIEDZANIA
Wycieczki fakultatywne są realizowane, gdy zostanie osiągnięta minimalna
liczba chętnych tj. 20 osób. W trakcie realizacji programów zwiedzania piloci nie oprowadzają po wnętrzach obiektów muzealnych i zabytkach sakralnych. Realizacja każdego programu zwiedzania ma charakter
ramowy i może ulec zmianie np. z przyczyn pogodowych. Nie wszystkie
obiekty wskazane w programach zwiedzania, zwiedzane są od wewnątrz.

TRANSPORT
Autokary – B.P. Martin korzysta z autokarów wyspecjalizowanych firm
przewozowych. Każdy autokar wyjeżdżający na wycieczkę naszego Biura
jest opisany – za przednią szybą znajduje się tablica informacyjna logiem
B.P. Martin.
Przesiadki – Zdarza się, że trasy krajowe pokonywane są innymi pojazdami
niż autokary docelowe np. mikrobusami, taksówkami.
Toalety autokarowe – należy pamiętać, że ze względu na ograniczoną
pojemność, są to toalety „awaryjne”. Proponujemy nie korzystać z nich
zbyt często. W celu załatwienia potrzeb fizjologicznych, co kilka godzin
organizujemy postoje, w miejscach gdzie można skorzystać z toalet.
Czasy przejazdu – należy pamiętać, iż podane w programach czasy
przejazdów, są orientacyjne i mogą ulec nieznacznym opóźnieniom np.
z powodu korków ulicznych, warunków atmosferycznych lub innych
zdarzeń losowych, na które B.P. Martin nie ma wpływu.

GRUPY ZORGANIZOWANE

SZUKASZ OFERTY IMPREZY DLA GRUPY
ZORGANIZOWANEJ?
Niezależnie od tego, czy szukasz oferty dla swoich pracowników, klientów
czy po prostu grupy znajomych, przygotujemy dla Ciebie spersonalizowaną i dedykowaną ofertę, z której na pewno będziesz zadowolony. Dzięki
18-letniemu doświadczeniu w organizacji imprez turystycznych oraz szerokiemu spectrum rzetelnych i wiarygodnych kontrahentów zagranicznych, możemy Tobie zaoferować nie tylko bogaty i zróżnicowany program
imprez odpowiadających Twoim oczekiwaniom, ale również atrakcyjną
i elastyczną wycenę.
Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania.
DOŚWIADCZENIE I KOMPETENCJA
Zatrudniamy tylko i wyłącznie doświadczonych oraz przygotowanych
merytorycznie pracowników, którzy działają ściśle według określonych
wewnętrznie procedur.
UMOWA TO PODSTAWA
Dokładnie omawiana, podpisywana dwustronnie – zabezpiecza Państwa
interesy oraz szczegółowo określa wszystkie świadczenia jakie zostaną
zrealizowane podczas wyjazdu.
ZAWSZE BEZPIECZNI
Niezależnie czy jest to impreza krajowa czy, szkolna czy grupa dorosłych
– ubezpieczamy wszystkich jej uczestników oraz posiadamy wymaganą
ustawą Gwarancje Ubezpieczeniową.
DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY
Bardzo starannie dobieramy naszych kontrahentów: bezpieczny i sprawny
transport, znane, sprawdzone hotele i pensjonaty, dobre restauracje, sympatycznych i kompetentnych pilotów oraz przewodników.
SERWIS NA 100%
Doradzamy, pomagamy jesteśmy do Państwa dyspozycji przed, po
i w trakcie wyjazdu, a najmniejsze niedogodności rozwiązujemy w trybie
natychmiastowym.

E-MAIL: GRUPY@MARTINTOUR.PL
TEL/FAX 67-215 62 21
TEL 664 622 626, 664 622 646

www.martintour.pl

PRAGA
Praga – stolica i największe miasto Czech, położone w północno-zachodniej części kraju, nad Wełtawą, zajmuje 496 km kw. Miasto
zamieszkiwane jest przez 1,2 mln ludzi (metropolia 1,9 mln).Praga jest
najpopularniejszym wśród turystów miastem środkowej Europy, przez
wielu uznawana jest za najpiękniejsze miasto starego kontynentu,
znajduje się też w pierwszej szóstce najczęściej odwiedzanych miast
Europy. Ruch prawostronny w Czechosłowacji został wprowadzony
dopiero w 1939 roku. W Pradze dokładnie 26 kwietnia 1939 o godzinie 3:00.
Największym stadionem piłkarskim świata jest stadion Strahov mieszczący się w dzielnicy Pragi
o tej samej nazwie, w pobliżu wzgórza Petrin. Jego pojemność to 220.000 miejsc. Obecnie
obiekt jest w posiadaniu klubu Sparta Praga, który przekształcił płytę stadionu w 8 boisk treningowych. Na stadionie odbywają się także liczne koncerty i imprezy. W Pradze znajduję się
kilkaset świątyń różnych religii, jednocześnie Czechy są najbardziej ateistycznym państwem w
Europie. 59% obywateli to ateiści lub agnostycy. Podczas budowy mostu Karola, w XIV wieku,
jednym z głównych składników zaprawy murarskiej były jajka (dokładniej, ich białka). Synagogi
i cmentarz żydowski w dzielnicy Josevov przetrwały II wojnę światową paradoksalnie dzięki
Adolfowi Hitlerowi, który po całkowitej zagładzie Żydów chciał utworzyć w Pradze muzeum
narodu żydowskiego.

PRAGA

NOWOŚĆ

3 NOCLEGI
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955

dni

cena od

NIE WYMAGANY PASZPORT!
PROGRAM IMPREZY
1 DZIEŃ: Wyjazd z kraju wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Polskę,
przyjazd do Pragi. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, czas
wolny.
2 DZIEŃ: Po śniadaniu, zwiedzanie Pragi, po zwiedzaniu powrót
do hotelu, obiadokolacja.
3 DZIEŃ: Po śniadaniu, dalsze zwiedzanie Pragi, po zwiedzaniu
powrót do hotelu, obiadokolacja.
Program zwiedzania:
Dzielnica żydowska Józefów(cmentarz, ratusz, synagogi). Zamek
na Hradczanach, katedra św. Wita – siedziba arcybiskupów praskich, bazylika św. Jerzego- jedna z najstarszych zachowanych
budowli sakralnych w mieście, słynna Złota Uliczka, klasztor
Na Strachowie. Mała Strana – zabytkowa dzielnica z pałacem
i przepięknymi ogrodami Valdsteina- praska „ Wenecja”. Rynek
Staromiejski, ratusz ze słynnym zegarem Orloj, pomnik Jana
Husa, kościuł św. Mikołaja, rokokowy Pałac Goltz-Kinskych, Most
Karola.
Kolejność zwiedzania ustala pilot.
4 DZIEŃ: Po śniadaniu, wykwaterowanie wyjazd do Polski.

W CENIE ZAPEWNIAMY
–– Czas trwania 4 dni
–– Zakwaterowanie w hotelu **/*** w Pradze
–– 3 śniadania.
–– 3 noclegi
–– Transport autokarem LUX (barek, klimatyzacja, DVD, WC)
–– Opieka pilota

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE,
OBOWIĄZKOWE
–– Ubezpieczenie NW i KL 30 PLN / osoba/ turnus
–– Realizacja programu + 2 obiadokolacje 75 euro/osoba/turnus
–– Składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - 10 zł/
osoba/turnus
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oferta PRAGA

www.martintour.pl

DODATKOWO PŁATNE OPCJONALNIE
–– „Bez Ryzyka” - 80 PLN/osoba, daje możliwość bez kosztowej
rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz
chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. W przypadku
rezygnacji z imprezy, opłata za usługę „Bez Ryzyka” nie podlega zwrotowi.

TERMIN / CENA
31.05
03.06
955

ROZKŁAD JAZDY

PRAGA

Bydgoszcz

Dworzec PKS, peron 17

07:00

Piła

Parking przy Dworcu PKP

08:00

Poznań

Dworzec PKS, stanowisko międzynarodowe

10:00

Kościan

Zajazd u Dudziarza

11:00

Leszno

Stacja Orlen, Aleja Piłsudskiego 6

11:30

Rawicz

Stacja Paliw Orlen

12:00

Wrocław

Dworzec PKS, stanowisko 4 lub 5

13:00

Połączenia Antenowe- 80 zł/osoba:

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646

Katowice

Dworzec PKS, ul Piotra Skargi 1

Warszawa

Dworzec autobusowy, metro Młociny peron 1

oferta PRAGA
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CHORWACJA
Chorwacja zwana krainą tysiąca wysp położonych malowniczo
wzdłuż całego wybrzeża Adriatyku i tworzących krajobraz niespotykany nigdzie w Europie, to długie wybrzeże z połyskującym w słońcu
morzem, kamiennymi zatokami, uroczymi plażami i lasami sosnowymi.
Ten pełen naturalnego piękna obraz dopełniają ciągnące się wzdłuż
wybrzeża wysokie góry, bujna śródziemnomorska roślinność i cuda
natury, takie jak wodospady Krka czy Plitvickie Jeziora.
Ale Chorwacja to nie tylko przyroda. To także tętniące życiem miasta położone wśród starożytnych ruin rzymskich oraz wiele wieków przenikania się w kulturze wpływów antycznych,
słowiańskich, włoskich i tureckich. To wreszcie gościnni i otwarci mieszkańcy, z dumą prezentujący przyjezdnym bogate dziedzictwo swojego kraju. Dzięki tym walorom Chorwacja jest
jednym z najpopularniejszych miejsc wakacyjnego wypoczynku w Europie. Doskonały klimat,
krystalicznie czyste morze i doskonała kuchnia sprzyjają wypoczynkowi, a krajobraz zmieniający się co chwilę zachęci do zwiedzania nawet najbardziej zatwardziałych miłośników plaży.

CHORWACJA
WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE
KVARNERSKA PRZYGODA

NOWOŚĆ

RIVIERA KWARNERSKA

10

1560

WYCIECZKI
FAKULTATYWNE

dni

cena od

opis str. 18-22

NIE WYMAGANY PASZPORT!
PROGRAM IMPREZY
1 DZIEŃ: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Polskę, Czechy, Austrię.
2 DZIEŃ: przejazd przez Austrię, Słowenię, Chorwację. Przyjazd
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2-8 DZIEŃ: pobyt w Chorwacji przeplatany jest wycieczkami,
opisanymi poniżej.
Dzień wycieczkowy: Po śniadaniu, wyjazd do Parku Narodowego
Jeziora Plitvickie, które przyciągają rzesze turystów. Jeziora Plitvickie w Lika to prawdziwy fenomen przyrodniczy. Znajduje
się tutaj 16 jezior, których barwa zawsze jest błękitna, zielona
lub turkusowa. Tworzą one wraz z otaczającą zielenią niezapomniane widoki. Tarasowo ułożone jeziora, połączone są ze sobą
92 wodospadami, niezliczone strumyki i strumienie, potoki oraz
rzeczki, stawy i dzikie rozlewiska. Dwa największe jeziora to:
Kozjak i Proscansko. Największe wodospad liczy 72 m wysokości. Urody jezior Plitvickich nie sposób oddać na papierze ani na
fotografii – trzeba je zobaczyć. Bogate w minerały wody rzeźbią
w wulkanicznych skałach przedziwne, niezwykłe formy. Jeziora
zwiedza się spacerując drewnianymi kładkami nad wodą i statkiem wycieczkowym. Teren parku to także miejsce, które upodobało sobie ptactwo, między innymi puchacze, sokoły wędrowne,
głuszce, gołębie skalne, zimorodki. W przezroczystej wodzie
bez problemu dostrzeżemy rozkoszujące się wolnością ryby.
Zasilający te jeziora Plitvicki Potok spada w 80 – metrową przepaść z hukiem rozbijając się o skały. Wody płyną dalej kanionem
rzeki Korany tworząc cztery kolorowe kaskady: od bieli poprzez
jasną zieleń, turkus i błękit po ciemny granat. Między jeziorami
spotykają się skalne progi, z których spływają bajecznymi wodospadami. Wśród gór, niejednokrotnie ukryte za ścianą spienionej
wody, znajdziemy też liczne jaskinie, w których oglądać można
bajecznie skonstruowane przez naturę stalagmity i stalaktyty.
Dzień wycieczkowy: Po śniadaniu, wyjazd do Jaskini Postojna
najsłynniejszej słoweńskiej jaskini Postojna – blisko 20 km podziemnych sal i korytarzy, udostępniona została turystom już na
początku XIX wieku. Trasa turystyczna o długości 5,5 km zajmuje
tylko 1,5 godziny, gdyż 4- kilometrowy odcinek tzw. Starego
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Korytarza pokonuje się kolejką elektryczną. Wokół mnożą się
zadziwiające formy skalne. Wielometrowe żółto -beżowo-pomarańczowe nacieki, zwieszające się ze stropów tysiące
stalaktytów o najrozmaitszych formach, kształtach i kolorach
wyrastające z ziemi ogromne stalagmity, przezroczyste skalne
kurtyny…..
Jedną z atrakcji jaskini w Postojnie jest występowanie bezokiej
salamandry, zwanej przez Słoweńców ludzką rybą- to ślepe
stworzonko o różowej skórze przypominającą ludzką, żyje
tylko w podziemnych wodach dynarskiego Krasu. Salamandrę
możemy zobaczyć w specjalnym podziemnym baseniku.
Dzień wycieczkowy: Po śniadaniu, wyjazd na Półwysep Istria.
Wycieczka po najpiękniejszym półwyspie Chorwacji. W południowej części Istrii, na ośmiu wzgórzach rozciąga się starożytne
miasto Pula, będące zarazem centrum półwyspu. Pula ma tradycję sięgającą 3000 lat. Główną atrakcją jest tu rzymski amfiteatr, tzw. Arena, gdzie odbywają się liczne imprezy kulturalne:
festiwale, pokazy, koncerty. Łuk Sergiusza, Świątynia Augusta(wszystkie zabytki z I w n.e.) oraz Ratusz z XII wieku, Katedra,
a także Port Rovinja, malownicze miasteczko na zachodnim
brzegu półwyspu Istria. Spacer po Starym Mieście, nad którym
dominuje 50 – metrowej wysokości wieża barokowej katedry
św. Eufemii. Powrót do hotelu, nocleg.
9 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd, przejazd przez
Chorwację, Słowenię i Austrię.
10 DZIEŃ: przejazd przez Austrię, Czechy, Polska.

W CENIE ZAPEWNIAMY
–– Czas trwania 10 dni
–– 7 noclegów w hotelach o standardzie dwu lub trzygwiazdkowym, **/***
–– Pokoje 2,3 osobowe
–– Wyżywienie: śniadania
–– Przejazd autokarem LUX wyposażonym w DVD, bar, WC, klimatyzację.
–– Opieka Pilota

www.martintour.pl

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE,
OBOWIĄZKOWE
–– Ubezpieczenie NNW i KL 40 zł / osoba/ turnus.
–– Dopłata do 7 obiadokolacji + opłata klimatyczna + program
zwiedzania i bilety wstępów – 180 euro/osoba, dzieci do lat
12-90 euro/ osoba(płatne w autokarze)
–– Składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - 10 zł/
osoba/turnus

ŚWIADCZENIA OPCJONALNE
–– „Bez Ryzyka”- 80 zł /osoba, daje możliwość bez kosztowej
rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz
chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. W przypadku
rezygnacji z imprezy, opłata za usługę „Bez Ryzyka” nie podlega zwrotowi

TERMIN / CENA
15.06
24.06
1560

–– ceny podane PLN
–– Osoba dorosła jako 3 w pokoju na dostawce
10% zniżki
–– Dzieci do 12 lat jako 3 osoba w pokoju na
dostawce 30 % zniżki( przy dwóch osobach
pełnopłatnych)

ROZKŁAD JAZDY

JASKINI POSTOJNA
PÓŁWYSEP ISTRIA
JEZIORA PLITVICKIE

Bydgoszcz

Dworzec PKS, peron 17

Piła

Parking przy Dworcu PKP

16:00
17:00

Poznań

Dworzec PKS, stanowisko międzynarodowe

19:00

Kościan

Zajazd u Dudziarza

20:00

Leszno

Stacja Orlen, Aleja Piłsudskiego 6

20:30

Rawicz

Stacja Paliw Orlen

21:00

Wrocław

Dworzec PKS, stanowisko 4 lub 5

23:00

Połączenia Antenowe- 70 zł/osoba:

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646

Katowice

Parking na ul. Mickiewicza 25

Warszawa

Dworzec autobusowy, metro Młociny peron 1

oferta CHORWACJA
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CHORWACJA
WYPOCZYNEK
I EKSPRESOWY PRZEJAZD 10 DNI

NOWOŚĆ

7 NOCLEGÓW W HOTELU BELI KAMIK ***
RIVIERA KWARNERSKA

10

1660

WYCIECZKI
FAKULTATYWNE

dni

cena od

opis str. 18-22

NIE WYMAGANY PASZPORT!
PROGRAM IMPREZY
1 DZIEŃ: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Polskę, Czechy, Austrię.
2 DZIEŃ: przejazd przez Austrię, Słowenię, Chorwację. Przyjazd
do hotelu w godzinach rannych.
3-8 DZIEŃ: pobyt i wypoczynek na Wybrzeżu. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych które można wykupić
u pilota/ rezydenta.
9 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie, złożenie bagaży do przechowalni, czas wolny wyjazd do Polski w godzinach 14:00/15:00,
przejazd przez Chorwację, Słowenię i Austrię.
10 DZIEŃ: przejazd przez Austrię, Czechy, Polskę.

W CENIE ZAPEWNIAMY
–– Czas trwania 10 dni
–– 7 noclegów w wybranym hotelu Beli Kamik ***
–– Pokoje 2,3 osobowe w hotelu Beli Kamik ***
–– Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje (dopłata do obiadokolacji, obowiązkowa)
–– Napoje do obiadokolacji w cenie (piwo, wino, woda, soki
z automatu, bez ograniczeń)
–– Przejazd autokarem LUX wyposażonym w DVD, BAR, klimatyzacja.
–– Opieka Pilota.

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE,
OBOWIĄZKOWE
–– Ubezpieczenie NW i KL 40 PLN / osoba/ turnus.

NJIVICE

–– Dopłata do wyżywienia HB (7 obiadokolacji) + opłata klimatyczna: dorośli 80 euro/turnus; dzieci do 12 lat- 60 euro/turnus
–– Składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - 10 zł/
osoba/turnus

DODATKOWO PŁATNE OPCJONALNIE
–– „Bez Ryzyka”- 80 PLN/osoba, daje możliwość bezkosztowej
rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz
chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. W przypadku
rezygnacji z imprezy, opłata za usługę „Bez Ryzyka” nie podlega zwrotowi
–– Wycieczki fakultatywne: Wycieczka objazdowa po wyspie Krk,
Jeziora Plitvickie, Jaskinia Postojna, Półwysep Istria

TERMIN / CENA
15.06
24.06
1660

–– Ceny podane PLN
–– Osoba dorosła jako 3 w pokoju na dostawce
10% zniżki
–– Dzieci do 12 lat jako 3 osoba w pokoju na
dostawce 20 % zniżki (przy dwóch osobach
pełnopłatnych).

ROZKŁAD JAZDY
Bydgoszcz

Dworzec PKS, peron 17

16:00

Piła

Parking przy Dworcu PKP

17:00

Poznań

Dworzec PKS, stanowisko międzynarodowe

19:00

Kościan

Zajazd u Dudziarza

20:00

Leszno

Stacja Orlen, Aleja Piłsudskiego 6

20:30

Rawicz

Stacja Paliw Orlen

21:00

Wrocław

Dworzec PKS, stanowisko 4 lub 5

23:00

Połączenia Antenowe- 70 zł/osoba:
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Katowice

Dworzec PKS, ul Piotra Skargi 1

Warszawa

Dworzec autobusowy, metro Młociny peron 1

www.martintour.pl

HOTEL

BELI KAMIK ***
www.njiviceresort.com

HOTEL BELI KAMIK ***

WYŻYWIENIE

Biały punkt na zielonej mapie – tak można określić lokalizację hotelu, który otoczony jest lasami piniowymi i dębowymi.
Położony blisko morza i plaży, jest wymarzonym miejscem na
wakacje w otoczeniu przyrody. W hotelu jest restauracja serwująca m.in. lokalną kuchnię oraz bar w lobby, w którym w ciepłe,
letnie wieczory można się napić drinka lub posłuchać muzyki
na żywo. Njivice to świetna lokalizacja dla wielbicieli sportów
wodnych, a w szczególności nurkowania. Hotel znajduje się na
terenie kompleksu Hotels & Camp Resort Njivice, około 500
m od centrum miejscowości NJIVICE, z restauracjami, barami
i sklepami i około 500 m od przystanku autobusowego. Hotel
trzygwiazdkowy, zadbany, zbudowany w 1968 roku, całkowicie wyremontowany w 2010 roku. Dwa budynki, 70 pokoi, 4
piętra, winda, lobby, całodobowa recepcja, restauracja – dania
w formie bufetu, kuchnia lokalna i międzynarodowa, kącik dla
dzieci, dostępne menu i foteliki dla dzieci, dania wegetariańskie,
bar w lobby; kantor; sala konferencyjna dla 80 osób, bezpłatny
Internet bezprzewodowy; za opłatą: sejf w recepcji (ok. 10 HRK/
dzień); akceptowane karty kredytowe: Visa, Master Card, American Express.

Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, napoje do obiadokolacji w cenie (obiadokolacje, dodatkowo płatne obowiązkowo).

POKOJE
2-osobowe (możliwość 1 dostawki dla dziecka), ok. 16-18 m2,
nowoczesny, klimatyzowany, łazienka (wanna lub prysznic, WC,
suszarka), telewizja satelitarna, telefon, Wi-Fi.

REKREACJA
Siłownia; pokój i plac zabaw dla dzieci, mini klub Campi na terenie kompleksu, plaża publiczna, żwirowo-kamienista, łagodne
zejście do morza, wyróżniona certyfikatem Błękitna Flaga, ok.
200 m od hotelu, parasole i leżaki płatne (ok. 38 HRK/sztuka/
dzień.
Oferta zewnętrzna (za opłatą): sporty wodne na plaży: kajaki,
rowerki i narty wodne, klub nurkowy przy promenadzie;
w zasięgu spaceru korty tenisowe, boisko do koszykówki i piłki
nożnej.

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646

NJIVICE
Niegdyś mała miejscowość rybacka, a dziś znany kurort
turystyczny. Miejscowość znajduje się na wyspie Krk,
w otoczeniu morza, lasów sosnowych i rozległych plaż.
Pierwsze wzmianki na jej temat pojawiły się już w 1474
roku. Piękne plaże, wyjątkowo błękitne morze i łagodny
klimat przyciągają i zachwycają swym urokiem wielu
turystów.Na czar tego regionu wpływają również kultywowane tradycje i zwyczaje oraz muzyka na żywo, której można posłuchać w czasie wieczornych spacerów
wzdłuż wybrzeża. Entuzjaści kuchni regionalnej mogą
skosztować wielu dań i przysmaków, przyrządzanych
na wyspie, w restauracjach „Plava Terasa“, „Stari Ribar“
i „Rivica“.

oferta CHORWACJA
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CHORWACJA
WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE
DALMATYŃSKA PRZYGODA

NOWOŚĆ

7 NOCLEGÓW W HOTELACH O STANDARDZIE DWU LUB TRZYGWIAZDKOWYM
DALMACJA

10

1420

WYCIECZKI
FAKULTATYWNE

dni

cena od

opis str. 18-22

NIE WYMAGANY PASZPORT!
PROGRAM IMPREZY
1 DZIEŃ: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Polskę, Czechy, Austrię.
2 DZIEŃ: przejazd przez Austrię, Słowenię, Chorwację. Przyjazd
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2-8 DZIEŃ: pobyt w Chorwacji przeplatany jest wycieczkami,
opisanymi poniżej. W trakcie pobytu, w którym nie odbywają się
programowe wycieczki, istnieje możliwość skorzystania z oferty
wycieczek fakultatywnych (Medugorije + Mostar, Raftinf, Fish
Picnic).
Dzień wycieczkowy:
Po śniadaniu wyjazd do perły Adriatyku – Dubrownika. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Dubrownik to średniowieczny
klejnot południowej Dalmacji, wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa Zabytkowego UNESCO. Miasto muzeów i festiwali,
gościńców i restauracji, miasto łagodnego śródziemnomorskiego
klimatu i przepięknych pejzaży. Rzeczywiście potwierdza prawdę
słynnej wypowiedzi irlandzkiego pisarza Bernarda Shaw, który
powiedział: „Ci, którzy szukają raju na ziemi muszą przyjechać
do Dubrownika”.
Dzień wycieczkowy:
Po śniadaniu przejazd na wodospady rzeki Krka. Na rzece uważanej za najpiękniejszą w Chorwacji znajduje się park narodowy
Krka. Obejmuje swoim terenem dolny bieg rzeki Krka, aż po jej
ujście do Morza Adriatyckiego. Szesnaście spiętrzeń na rzece
tworzy główną atrakcję parku - 7 malowniczych wodospadów:
Bilusić, Bilusić buk, Prljen buk, Manojlovac buk, Rosnjak, Miljacka
slap, Roski slap i największy i najsłynniejszy z nich - Skradinski
buk o łącznej wysokości ponad 45 metrów.
Dzień wycieczkowy:
Po śniadaniu wyjazd do stolicy Dalmacji - Splitu. W programie
zwiedzania: Riva, bardzo modny deptak, ciągnący się wzdłuż
nabrzeża; Stare Miasto z unikalną architekturą kilku epok, jedyny
zachowany w całości rzymski pałac - Pałac Djoklecjana, założony
na planie rzymskiego obozu wojskowego z murami i wieżami.
Pałac został wpisany na listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Ze Splitu udamy się do Trogiru, miasta założonego przez
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Greków, malowniczo położonego ze wspaniale zachowaną średniowieczną starówką. W programie zwiedzania: Katedra św.
Wawrzyńca, zbudowana na ruinach kościoła, zniszczonego przez
Saracenów w 1123 r.; Pałac Cipiko, budowla renesansowa, zbudowana dla niezamożnej wówczas rodziny Cipiko; Pałac Stafileo
z charakterystycznymi gotyckimi oknami, bogato zdobionymi
rzeźbionymi motywami roślinnymi.. Powrót do hotelu, nocleg.
9 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd, przejazd przez
Chorwację, Słowenię i Austrię.
10 DZIEŃ: przejazd przez Austrię, Czechy, Polska.

TERMIN / CENA
01.09
10.09
1420

–– ceny podane PLN
–– Osoba dorosła jako 3 w pokoju na „dostawce”
10% zniżki
–– Dzieci do 12 lat jako 3 osoba w pokoju na
„dostawce” 30 % zniżki

W CENIE ZAPEWNIAMY
–– Czas trwania 10 dni
–– 7 noclegów w hotelach o standardzie dwu lub trzygwiazdkowym **/***
–– Pokoje 2,3 osobowe (w pokojach 3 osobowych, 3 osoba na
„dostawce”)
–– Śniadania
–– Przejazd autokarem LUX wyposażonym w WC, DVD, BAR, klimatyzację.
–– Opieka Pilota.

WODOSPADY RZEKI KRKA
SPLIT
DUBROWNIK

DODATKOWO PŁATNE OBOWIĄZKOWO
–– Ubezpieczenie NW i KL 40 zł / osoba/ turnus.
–– Dopłata do wyżywienia HB (7 obiadokolacji) + opłata klimatyczna + program zwiedzania i bilety wstępów- 160 euro/
osoba, dzieci do 12 lat – 100 euro/osoba/ płatne w autokarze
–– (napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne).
–– Składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - 10 zł/
osoba/turnus

DODATKOWO PŁATNE OPCJONALNIE
–– „Bez Ryzyka”- 80 zł/osoba, daje możliwość bezkosztowej
rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz
chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. W przypadku
rezygnacji z imprezy, opłata za usługę „Bez Ryzyka” nie podlega zwrotowi.

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646

ROZKŁAD JAZDY
Bydgoszcz

Dworzec PKS, peron 17

05:00

Piła

Parking przy Dworcu PKP

06:00

Poznań

Dworzec PKS, stanowisko miedzynarodowe

08:00

Kościan

Zajazd u Dudziarza

09:00

Leszno

Stacja Orlen, Aleja Piłsudskiego 6

09:30

Rawicz

Stacja Paliw Orlen

10:00

Wrocław

Dworzec PKS, stanowisko 4 lub 5

12:00

Połączenia Antenowe- 70 zł/osoba:
Katowice

Parking na ul. Mickiewicza 25

oferta CHORWACJA
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CHORWACJA
WYPOCZYNEK

NOWOŚĆ

7 NOCLEGÓW W VILLA MALO MORE ***
W MIEJSCOWOŚCI TROGIR
WYSPA CIOVO, DALMACJA

10

1520

WYCIECZKI
FAKULTATYWNE

dni

cena od

opis str. 18-22

NIE WYMAGANY PASZPORT!
PROGRAM IMPREZY

DODATKOWO PŁATNE OPCJONALNIE

1 DZIEŃ: wyjazd z Polski. Przejazd przez Czechy, Austrię.
2 DZIEŃ: przejazd przez Austrię, Słowenię, Chorwację, przyjazd
do hotelu, zakwaterowanie.
2-9 DZIEŃ: wypoczynek, możliwość skorzystania z wycieczek
fakultatywnych.
9DZIEŃ: po śniadaniu, wykwaterowanie, przejazd przez Chorwację, Słowenię i Austrię.
10 DZIEŃ: przejazd przez Austrię, Czechy przyjazd do Polski.

–– „Bez Ryzyka” - 80 PLN/osoba, daje możliwość bez kosztowej
rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz
chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. W przypadku
rezygnacji z imprezy, opłata za usługę „Bez Ryzyka” nie podlega zwrotowi.
–– Wycieczki fakultatywne: Plitvickie Jeziora, Park Narodowy
rzeki Krk, Split i Trogir, Fish Picnic, Dubrownik, Medugorije +
Mostar (Bośnia i Hercegowina), Rafting

W CENIE ZAPEWNIAMY

TERMIN / CENA

–– Czas trwania 10 dni
–– Zakwaterowanie w Villa Malo More ***
–– Śniadania
–– 7 noclegów
–– Transport autokarem LUX (barek, klimatyzacja, DVD, WC)
–– Opieka pilota

01.09
10.09

–– Ceny podane w PLN/ osoba w pokoju 2,3
osobowym

1520

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE,
OBOWIĄZKOWE
–– Ubezpieczenie NNW i KL 40 PLN / osoba/ turnus.
–– dopłata do 7 obiadokolacji + opłata klimatyczna 80 euro/
osoba (płatne w autokarze)
–– Składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - 10 zł/
osoba/turnus

TROGIR

ROZKŁAD JAZDY
Bydgoszcz

Dworzec PKS, peron 17

05:00

Piła

Parking przy Dworcu PKP

06:00

Poznań

Dworzec PKS, stanowisko międzynarodowe

08:00

Kościan

Zajazd u Dudziarza

09:00

Leszno

Stacja Orlen, Aleja Piłsudskiego 6

09:30

Rawicz

Stacja Paliw Orlen

10:00

Wrocław

Dworzec PKS, stanowisko 4 lub 5

12:00

Połączenia Antenowe- 70 zł/osoba:
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Katowice

Dworzec PKS, ul Piotra Skargi 1

Warszawa

Dworzec autobusowy, metro Młociny peron 1

www.martintour.pl

VILLA

MALO MORE ***
www.villamalomore.hr

VILLA MALO MORE ***
Aparthotel*** położony jest w Dalmacji Środkowej, na riwierze
trogirskiej. Ulokowany jest 20 m od żwirkowej plaży, w centrum
miejscowości turystycznej. Obiekt posiada nowe, komfortowo
wyposażone apartamenty A4+1 i A2+1. Apartamenty A2+1 posiadają sypialnię 2 osobową z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny
z wyposażonym aneksem kuchennym z
rozkładaną kanapą, łazienkę i balkon. Apartamenty A4+1
posiadają 2 sypialnie- jedna z łóżkiem małżeńskim i jedna z 2
oddzielnymi łóżkami (każda sypialnia ma swoją łazienkę i swoje
niezależne wejście), pokój dzienny z wyposażonym aneksem
kuchennym i rozkładaną kanapą i balkon. Powierzchnia apartamentów wynosi od 50m2 do 70m2. Każdy
apartament wyposażony jest w TV SAT, klimatyzację, domofon,
radio, Wi-Fi.
W obiekcie znajduje się sklep samoobsługowy i restauracja gdzie
serwowane są posiłki (śniadanie w formie bufetu, kolacja serwowana). Zameldowanie: 16:00 wymeldowanie:
10:00.

WYŻYWIENIE
Śniadania w formie bufetu i obiadokolacje serwowane do stolika, napój do obiadokolacji w cenie (obiadokolacje, dodatkowo
płatne obowiązkowo).

REKREACJA
Spa, fitness, korty tenisowe, nurkowanie, szlaki turystyczne, duży
taras z widokiem na morze.

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646

TROGIR
Będąc w Dalmacji nie można pominąć wizyty w Trogirze.
Trogir to miasto portowe, założone w III wieku p.n.e.
które posiada przepiękną starówkę, której zwiedzanie
wąskich uliczek zarówno w dzień jak i w nocy przenosi
nas do odległej epoki. Tak jak przypadku wszystkich
przepięknych chorwackich miejsc, polecamy zwiedzanie
Trogiru zarówno za dnia jak i wieczorem, kiedy słońce
i upały już nam tak mocno nie dokuczają. W 1997 roku
starówka Trogiru wpisana została na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
Dzięki unoszonemu mostowi Trogir połączony jest
z wyspą Čiovo, o powierzchi około 28,8 km2.

oferta CHORWACJA
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Rzesze turystów przyciągają Jeziora Plitvickie w Lika. Ten park
narodowy to prawdziwy fenomen przyrodniczy. Znajduje się
tutaj 16 jezior, których barwa zawsze jest błękitna, zielona lub
turkusowa. Tworzą one wraz z otaczającą zielenią niezapomniane widoki. Tarasowo ułożone jeziora, połączone są ze sobą
92 wodospadami, niezliczone strumyki i strumienie, potoki oraz
rzeczki, stawy i dzikie rozlewiska. Dwa największe jeziora to:
Kozjak i Proscansko. Największe wodospad liczy 72 m wysokości. Urody jezior Plitvickich nie sposób oddać na papierze ani na
fotografii – trzeba je zobaczyć. Bogate w minerały wody rzeźbią
w wulkanicznych skałach przedziwne, niezwykłe formy. Jeziora
zwiedza się spacerując drewnianymi kładkami nad wodą i statkiem wycieczkowym. Teren parku to także miejsce, które upodobało sobie ptactwo, między innymi puchacze, sokoły wędrowne,
głuszce, gołębie skalne, zimorodki. W przezroczystej wodzie bez
problemu dostrzeżemy rozkoszujące się wolnością ryby. Zasilający
te jeziora Plitvicki Potok spada w 80 – metrową przepaść z hukiem
rozbijając się o skały. Wody płyną dalej kanionem rzeki Korany
tworząc cztery kolorowe kaskady: od bieli poprzez jasną zieleń,
turkus i błękit po ciemny granat. Między jeziorami spotykają się
skalne progi, z których spływają bajecznymi wodospadami. Wśród
gór, niejednokrotnie ukryte za ścianą spienionej wody, znajdziemy
też liczne jaskinie, w których oglądać można bajecznie skonstruowane przez naturę stalagmity i stalaktyty.

WYCIECZKI
FAKULTATYWNE

25
€ /os.

50
€ /os.

PLITVICKIE JEZIORA

dzieci do lat 12

Park Narodowy Krka, położony jest na terenie ukształtowanym przez rzekę Krka, która płynąc przez wapienne podłoże
wytworzyła nieregularne koryto. Jest to jeden z najmłodszych
obszarów chronionych Chorwacji, którego powierzchnia
wynosi 109 km². Na długości ok. 400 m rzeka przepływa przez
17 kaskad, szerokich prawie na 100 m, pokonując 45-metrowy
spadek terenu. Wszystko to tworzy bajeczny krajobraz dzikich
wodospadów, stawów i strumyków. Ten niegdyś niedostępny
dla człowieka skarb natury, dziś nie tylko możemy zwiedzić, ale
również skorzystać z kąpieli wśród otaczających wodospadów.
Na obszarze parku znajdują się liczne unikatowe gatunki roślin
i zwierząt. Doliczono się około 860 gatunków roślin, szczególnie
pięknie jest wiosną kiedy zakwitają kwiaty.

25
€ /os.

50
€ /os.

PARK NARODOWY
RZEKI KRKA

dzieci do lat 12
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Split to obecnie największe miasto Dalmacji i jej administracyjne
centrum. Miasto rozsławione przez cesarza rzymskiego Dioklecjana, który wybudował tu swoją rezydencję nad samym morzem.
Pozostałości po gigantycznym pałacu cesarza Dioklecjana są największą atrakcją turystyczną. Dawne korytarze i komnaty letniej
rezydencji Dioklecjana, to dziś uliczki i placyki starówki. Spacerując po starówce warto zwrócić uwagę na charakterystyczną
katedrę św. Dujama. Katedra w Splicie jest obecnie najstarszą na
świecie, biorąc pod uwagę wiek budynku. Warto przespacerować
się pod pomnik Grgura Ninskiego, którego według legend należy
chwycić za palec od nogi, co ma przynieść szczęście i spełnienie życzeń. W Splicie urzeka jego nadmorska część: piękna aleja
wysadzana drzewami, zacienione tarasy oraz niesamowita zatoka
otoczona wzgórzami.
Trogir to kwintesencja uroku lokalnych śródziemnomorskich miasteczek, nietkniętych przez nowoczesną cywilizację. Najważniejsze zabytki w Trogirze to przede wszystkim dwa pałace, katedra
i Brama Lądowa. Trogir to wzorcowy przykład średniowiecznego
układu urbanistycznego. Tutejsza wyjątkowa starówka w 1997
r. została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Zajmuje przybrzeżną wysepkę
w kształcie głowy żmii, oddzieloną tzw. Fosą od stałego lądu oraz
Kanałem Trogirskim od przeciwległej wyspy Ciovo. Z obu stron
prowadzą do niej mosty. Zabudowa jest zwarta, a wąskie uliczki,
pełne urokliwych zakamarków i tajemniczych bram stanowią idealne miejsce dla romantycznych spacerów we dwoje.

SPLIT I TROGIR

40
€ /os.

20
€ /os.

dzieci do lat 12

Wycieczka dla tych, którzy pragną poczuć wyjątkowy charakter
i typową atmosferę Dalmacji. Słońce, pieśń, dobre wina lokalne
i świeżo pieczona ryba – wszystko to na leniwych wodach Adriatyku. Statkiem popłyniemy wzdłuż wybrzeża, zakotwiczy on
na czas kąpieli w romantycznej zatoce, gdzie również podany
będzie obiad: świeża ryba i dużo dobrego wina.

FISH PIKNIK

30
€ /os.

15

€ /os.
dzieci do lat 12

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646

wycieczki fakultatywne CHORWACJA
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To unikalne w skali światowej miasto w całości zostało wpisane
na światową listę dziedzictwa kulturalnego UNESCO. Olbrzymie
mury obronne otaczające miasto już z daleka prezentują się
imponująco. To właśnie dzięki nim Dubrownik nigdy nie został
zdobyty w bezpośredniej walce. Znajdujące się na Starówce
domy, jak i ulice wykonane są z kamienia. Kamienne są również zabytki, które w mieście spotkać można niemal na każdym kroku. Jednocześnie miasto pełne jest młodych ludzi i tętni
nieustannie dobra zabawą. Jedna z najstarszych republik na
świecie, miasto, którego historia nie oszczędzała, a które jednak po każdej dziejowej katastrofie odradzało się piękniejsze
i potężniejsze. Miasto-muzeum - jedne z najchętniej odwiedzanych w Europie. Będąc w Dalmacji, nie można nie zobaczyć
Dubrownika!

30
€ /os.

60
€ /os.

DUBROWNIK

dzieci do lat 12

Spływ pontonowy po malowniczo usytuowanej rzece, charakteryzującej się szybkim nurtem, występowaniem łagodnych
spadków, barier i bujnej roślinności. Profesjonalni instruktorzy
poinformują jak odpowiednio zachować się na wodzie, a następnie bezpiecznie poprowadzą pontony w nurcie rzeki, tak by
uczestnicy mogli rywalizować z naturą z wiosłami w dłoniach.
Na koniec wyprawy zaplanowana jest kąpiel w rzece. Na tę
wycieczkę najlepiej ubrać się w krótkie spodenki, t-shirt oraz
obuwie sportowe i koniecznie zabrać suche rzeczy do przebrania po podróży.

30
€ /os.
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Stara bałkańska legenda głosi, że gdy Bóg stwarzał świat, unosił się w przestworzach, dźwigając dwa worki: jeden z ziemią,
drugi z kamieniami. Diabeł przedziurawił worek z kamieniami
i cała jego zawartość wysypała się w jedno miejsce. Tak powstała
Bośnia i Hercegowina. Większość z legendarnych kamieni
musiała spaść na Hercegowinę, bo kraina ta wygląda jakby
zbudowana byłą z kamienia.
Według świadectwa sześciu młodych parafian od 24.06.1981
r. w parafii Medugorije codziennie ukazuje się Błogosławiona
Dziewica Maryja. Od tego czasu codziennie do Medugorje przybywają tysiące pielgrzymów ze wszystkich stron świata.
W Mostarze widać ślady tureckiej przeszłości Bałkanów i czuć
unikalną atmosferę. Stary Most na rzece Neretva wraz z otaczającą go starówką pełną uroczych kawiarni, gwarnych kramów
został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kolorowe tureckie domy z charakterystycznymi pięterkami i orientalny zapach nad straganami na wąskich uliczkach. W centrum
mnóstwo maleńkich sklepików, kramów chowających się w niewielkich kamienicach. To właśnie klimat Mostaru jest najbardziej
pociągający. Jego mieszkańcy, którzy przecież zostali mocno
dotknięci wojnami i konfliktami narodowościowymi dziś są
dumni ze swojej kulturowej i religijnej różnorodności.

MEDUGORIJE + MOSTAR
(BOŚNIA I HERCEGOWINA)

60
€ /os.

30
€ /os.

dzieci do lat 12

Wyspa Krk – przejazd do Omišalj, pierwszego miasta po przejściu przez most Krk ze stałego lądu, zbudowanego na skale
na wysokości ok. 80 m n.p.m., z widokiem na zatokę Kvarner.
Omišalj pochodzi z III w. i jest jednym z najstarszych miast na
wyspie. Zachowała się tu średniowieczna struktura miejska i urocze centrum z wąskimi uliczkami dostępnymi tylko dla pieszych.
Następnie przejazd do miasta Krk, stolicy wyspy. Jego stara
część jest otoczona 2000-letnimi murami obronnymi. Spacer:
plac Kamplin, kasztel Frankopański, na którym organizowanych
jest wiele imprez kulturalnych. Przejazd do miejscowości Vrbnik
położonej na klifie z przepięknym widokiem na kręte uliczki,
ruiny wież i winnice z winogronami, z których powstaje jedno
z najsłynniejszych win: Vrbnička žlahtina. Warto tu zobaczyć
m.in. kościół parafialny Wniebowzięcia NMP z 1325 r., kaplicę
św. Jana, a także renesansową dzwonnicę. W programie również
degustacja wina i lokalnego sera. Powrót do hotelu. Trasa: ok.
130 km. Wycieczka półdniowa, organizowana w środę.

WYCIECZKA OBJAZDOWA
PO WYSPIE KRK

25
€ /os.

10
€ /os.

dzieci do lat 12

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646
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Najsłynniejsza słoweńska jaskinia Postojna – blisko 20 km podziemnych sal i korytarzy, udostępniona została turystom już na
początku XIX wieku. Trasa turystyczna o długości 5,5 km zajmuje
tylko 1,5 godziny, gdyż 4- kilometrowy odcinek tzw. Starego
Korytarza pokonuje się kolejką elektryczną. Wokół mnożą się
zadziwiające formy skalne. Wielometrowe żółto -beżowo-pomarańczowe nacieki, zwieszające się ze stropów tysiące
stalaktytów o najrozmaitszych formach, kształtach i kolorach
wyrastające z ziemi ogromne stalagmity, przezroczyste skalne
kurtyny…..
Jedną z atrakcji jaskini w Postojnie jest występowanie bezokiej
salamandry, zwanej przez Słowieńców ludzką rybą- to ślepe
stworzonko o różowej skórze przypominającą ludzką, żyje
tylko w podziemnych wodach dynarskiego Krasu. Salamandrę
możemy zobaczyć w specjalnym podziemnym baseniku..

25
€ /os.

50
€ /os.

JASKINIA POSTOJNA

dzieci do lat 12

Wycieczka autokarowa po najpiękniejszym półwyspie Chorwacji.
W południowej części Istrii, na ośmiu wzgórzach rozciąga się
starożytne miasto Pula, będące zarazem centrum półwyspu.
Pula ma tradycję sięgającą 3000 lat. Główną atrakcją jest tu
rzymski amfiteatr, tzw. Arena, gdzie odbywają się liczne imprezy
kulturalne: festiwale, pokazy, koncerty. Łuk Sergiusza, Świątynia Augusta (wszystkie zabytki z I w n.e.) oraz Ratusz z XII
wieku, Katedra, a także Port Rovinja, malownicze miasteczko na
zachodnim brzegu półwyspu Istria. Spacer po Starym Mieście,
nad którym dominuje 50 – metrowej wysokości wieża barokowej katedry św. Eufemii.

18

€ /os.

35

€ /os.

PÓŁWYSEP ISTRIA

dzieci do lat 12
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WĘGRY
Węgry to kraj położony w Środkowej Europie o nizinnym ukształtowaniu terenu i nie posiadający dostępu do morza. Sąsiadują z Słowacją,
Ukrainą, Rumunią, Serbią, Chorwacją, Słowenią, Austrią Obszar kraju
jest silnie przekształcony przez człowieka i cechuje go małe zalesienie.
Największe rzeki Węgier to Dunaj, Cisa i Drawa.
Na Węgrzech leż największe jezioro Europy – Balaton oraz największe na świecie jezioro termiczne Heviz znajdujące się w miejscowości o tej samej nazwie. Węgry zajmują centralną część
Kotliny Panońskiej oraz fragmenty Karpat i Alp Wschodnich. Wśród Polaków panuje przekonanie,
że kuchnia węgierska jest bardzo ostra. Nic bardziej mylnego. Podstawą w kuchni jest oczywiście papryka, która jest przyprawą narodową. Choć przybyła ona do Węgier dopiero w XVIII w.
zyskała ogromne uznanie. Wykorzystuję się ją głównie w postaci przyprawy przy czym częściej
stosuje się paprykę słodką (Édes-Nemes czyli słodka - szlachetna lub Csemege, a więc delikatesowa) niż paprykę (Erös). Oczywiście nie mniejszym uznaniem cieszy się świeże warzywo.
Jest niezbędne chociażby do leczo, do którego stosuje się paprykę podłużną o biało – żółtym
kolorze. Ostatnią odmianą papryki używanej w kuchni węgierskiej jest bardzo ostra czuszka.
Aby gotować po węgiersku konieczny jest również niezastąpiony smalec. Węgrzy są przyjaźnie
nastawieni do Polaków i w powszechnej opinii uważani jesteśmy za przyjaciół. Istotnym problemem jest jednak porozumiewanie się np. w jęz. angielskim np. w sklepach. Warto pamiętać
czytając węgierskie nazwy, że np. literę „s” czytamy jak „sz”, a „sz” jak „s”.

WĘGRY
BUDAPESZT I ZAKOLE DUNAJU

BUDAPESZT I ZAKOLE DUNAJU
5 Dni – 3 noclegi

5

1100

dni

cena od

NIE WYMAGANY PASZPORT!
PROGRAM IMPREZY
1 DZIEŃ: Wyjazd z kraju wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Polskę,
Czechy, Słowację, Węgry- Budapeszt. Przyjazd do Budapesztu
w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie, czas wolny,
nocleg.
2 DZIEŃ: Po śniadaniu, rozpoczęcie zwiedzania zabytkowej części miasta:
Buda: wzgórze Gellerta, skąd roztacza się niezapomniany widok
na najpiękniejszą część miasta, Cytadela, Pomnik Zwycięstwa.
Wzgórze Zamkowe z Pałacem Zamkowym, Pałacem Sandorów,
Górną stacją zabytkowej kolejki Siklo.
Stare Miasto – Baszty Rybackie, Kościół Najświętszej Marii Panny,
zwany Kościołem Macieja, Plac Defilad, Pomnik Św. Stefana.
Czas wolny na Starym Mieście.
Obiadokolacja w restauracji w mieście w okolicy przystani.
Wieczorny rejs statkiem po Dunaju: Niezapomniana godzina na
rzece, podczas której można zobaczyć najatrakcyjniejsze obiekty
Budapesztu, położone niedaleko brzegu. Dzięki znakomitemu
systemowi oświetlenia najatrakcyjniejszych budynków, wieczorny
rejs statkiem jest obowiązkowym punktem podczas zwiedzania
miasta.
Powrót do hotelu, nocleg.
3 DZIEŃ: Po śniadaniu, dalsze zwiedzanie miasta
Peszt: plac Lajosa Kossutha- wyjątkowe historycznie miejsce
z pomnikami bohaterów węgierskich: Lajosa Kossutha oraz
Ferenca Rakocziego, pomnikiem symbolem Imre Nagya – ojca
rewolucji z 1956 roku oraz węgierskim Parlamentem-jednym
z największych na Świecie budynków rządowych o imponującej długości prawie 300 metrów, szerokości 123 metrów oraz
niemalże 100 metrowej kopule.
Bazylika św. Stefana- druga co do wielkości budowla sakralna na
Węgrzech z zachwycającym wnętrzem i miejscem szczególnego
kultu – Kaplicą św. Prawicy
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Plac Bohaterów- miejsce stworzone na obchody 1000 – Lecia
Państwa Węgierskiego z pomnikiem millenium, kolumnadami
przedstawiającymi węgierskich bohaterów narodowych. Obok
placu znajduje się Park miejski i bajkowy zamek Vajdahunyad
oraz najsłynniejsze węgierskie baseny termalne- kąpielisko
Sechenyego.
Przejazd do restauracji na godzinę 20:00- Wieczór węgierski
– kolacja regionalna połączona z pokazem folklorystycznym
oraz występem węgierskich muzyków w tradycyjnej węgierskiej
Csardzie (czas kolacji około 3 godzin). Powrót do hotelu, nocleg.
4 DZIEŃ: Po śniadaniu, realizacja programu: Zakole Dunaju.
Szentendre: historyczne miasteczko założone przez Serbów
pod koniec XVII wieku. Miasto do dziś zachowuje swój śródziemnomorski charakter, dzięki czemu jest jednym z najczęściej
odwiedzanych miejsc na Węgrzech. Wąskie uliczki, pozostałości
po winiarniach, serbskie budownictwo sakralne tworzą niepowtarzalny charakter tego miejsca.
Muzeum Marcepanu- słynne muzeum stworzone przez mistrza
sztuki cukierniczej Istvana Szabo. W muzeum można zobaczyć
przede wszystkim dużą kolekcję dzieł z marcepana, przyjrzeć
się jak powstają marcepanowe dzieła sztuki oraz zaopatrzyć się
w Marcepanowe pamiątki.

Vysegrad: historyczna miejscowość, której znaczenie zapoczątkowało zabudowanie w XIII wieku pałacu królewskiego i obronnego zamku górnego zlokalizowanego na jednym ze wzgórz
pietrzących się nad Dunajem. Główną atrakcją jest zwiedzanie
zamku górnego wraz z ekspozycją woskowych figur, która upamiętnia pierwszy zjazd Vyszehradzki, który odbył się na zamku
w XIV wieku. Dodatkowo widok na zakole Dunaju z murów zamkowych pozostawia niezapomniane wrażenia.
Esztergom: miejsce koronacji pierwszego króla Wegier – Stefana oraz pierwszego arcybiskupstwa. W Esztergom znajduje się
największa na Węgrzech budowla sakralna – Bazylika Eszetergomska ukończona w drugiej połowie XIX wieku. Wnętrze bazyliki z wkomponowaną w budowlę XVI wieczną kaplicą biskupa
Bakocsiego oraz wspaniała panorama okolicy widziana z tarasu
widokowego na kopule Bazyliki, stawiają to miejsce w czołówce
odwiedzanych miejscowości węgierskich.
Obiad w restauracji w Visegradzie lub Esztergomie- tradycyjna
węgierska restauracja serwująca klasyczne dania kuchni węgierskiej. Różne opcje menu do wyboru- dla chętnych, cena obiadu
około 15 euro/ osoba.
W godzinach popołudniowych wyjazd do Polski.
5 DZIEŃ: Przyjazd do Polski w godzinach rannych.

ROZKŁAD JAZDY

VYSEGRAD SZENTENDRE
BUDAPESZT
ESZTERGOM

Bydgoszcz

Dworzec PKS, peron 17

04:00

Piła

Parking przy Dworcu PKP

05:00

Poznań

Dworzec PKS, stanowisko międzynarodowe

07:00

Kościan

Zajazd u Dudziarza

08:00

Leszno

Stacja Orlen, Aleja Piłsudskiego 6

08:30

Rawicz

Stacja Paliw Orlen

09:00

Wrocław

Dworzec PKS, stanowisko 4 lub 5

10:00

Połączenia Antenowe- 70 zł/osoba:

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646

Katowice

Parking na ul. Mickiewicza 25

Warszawa

Dworzec autobusowy, metro Młociny peron 1
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W CENIE ZAPEWNIAMY
–– Czas trwania 5 dni
–– Zakwaterowanie w hotelu ****/***
–– Śniadania
–– 3 noclegi
–– Transport autokarem LUX (barek, klimatyzacja, DVD, WC)
–– Opieka pilota

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE,
OBOWIĄZKOWE
–– Ubezpieczenie NW i KL 30 PLN / osoba/ turnus.
–– Realizacja programu + 2 obiadokolacje -85 euro/osoba/turnus.
–– Składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - 10 zł/
osoba/turnus

DODATKOWO PŁATNE OPCJONALNIE

BUDAPESZT

–– „Bez Ryzyka” - 80 PLN/osoba, daje możliwość bez kosztowej
rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz
chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. W przypadku
rezygnacji z imprezy, opłata za usługę „Bez Ryzyka” nie podlega zwrotowi.

Budapeszt to jedna z najpiękniejszych stolic Europy,
zwana „Perłą Dunaju” i „Paryżem Wschodu”. Nowoczesna
metropolia zachwyca malowniczym położeniem i bogactwem zabytków. Każdy doceni niezwykły urok i niepowtarzalną atmosferę tego miasta. Urzeka widok z Zamkowego Wzgórza na wspaniałe budowle, majestatyczne
mosty i rozchodzące się promieniście aleje. Rzeka dzieli
miasto na dwie części: prawobrzeżną, pagórkowatą,
zabytkową Budę i lewobrzeżny, nizinny, pełen energii
i ruchu Peszt. Krótki wypad do Budapesztu to znakomity
pomysł na ciekawy i niedrogi weekend. Udane zakupy,
pikantne potrawy, ostra czerwona papryka, gulasz, leczo,
salami i wspaniałe wina – to jest to!

TERMIN / CENA
01.05
05.05
1100
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CZARNOGÓRA
Czarnogóra dumnie zwana Perłą Adriatyku, to idealne miejsce dla tych,
którzy wczasy chcą spędzić jednocześnie nad morzem i w górach.
To maleńkie europejskie państwo o powierzchni zaledwie 13,5 tys.
km2 zamieszkałe przez niewiele ponad 650 tys. mieszkańców. Mimo
niewielkich rozmiarów, Czarnogóra charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością krajobrazu.
Plaże na wybrzeżu adriatyckim zajmują aż 73 km, tworząc wspaniałą harmonię słońca, morza
i lądu – ponad 100 mniejszych, większych, piaszczystych, kamienistych i żwirowych plaż.
Wszystkie zdobią czarnogórskie wybrzeże, upiększają nadmorskie miasta i oferują bardzo dobre
warunki do wypoczynku i rekreacji. Najciekawszy fragment to Boka Kotorska – jedyny fiord
Europy Południowej. Niesamowity widok – woda wdziera się w głąb lądu, zajmując poprzeczne
doliny i podłużne zagłębienia. Nie ma drugiego miejsca, gdzie na tak niewielkiej powierzchni
znaleźć można tyle bogactw naturalnych: piękne plaże, czyste jeziora, rwące rzeki i wspaniałe
góry. Tylko tu możesz budzić się na wybrzeżu, zjeść lunch nad Jeziorem Szkoderskim i cieszyć
się wieczornym spacerem po górach. Połączenie bogatej historii, kultury, tradycji, dobrych
warunków atmosferycznych, czystego powietrza, przepięknych krajobrazów i błękitnego Morza
Adriatyckiego gwarantuje udany urlop.

CZARNOGÓRA
WYPOCZYNEK 12 DNI

9 NOCLEGÓW W HOTELU POSEJDON ***
W MIEJSCOWOŚCI BUDVA

12

1520

WYCIECZKI
FAKULTATYWNE

dni

cena od

opis str. 30-32

NIE WYMAGANY PASZPORT!
PROGRAM IMPREZY
1 DZIEŃ: wyjazd z Polski. Przejazd przez Czechy, Austrię.
2 DZIEŃ: przejazd przez Słowenię, Chorwację, CzarnogóręBudva, przyjazd do hotelu, zakwaterowanie.
2-11 DZIEŃ: wypoczynek, możliwość skorzystania z wycieczek
fakultatywnych.
11 DZIEŃ: po śniadaniu, wykwaterowanie, przejazd przez Czarnogórę, Chorwację, Słowenię.
12 DZIEŃ: przejazd przez Austrię, Czechy przyjazd do Polski.

W CENIE ZAPEWNIAMY
–– Czas trwania 12 dni
–– Zakwaterowanie w hotelu Posejdon ***
–– Śniadania
–– 9 noclegów
–– Transport autokarem LUX (barek, klimatyzacja, DVD, WC)
–– Opieka pilota
–– Bezpłatne leżaki i parasol na plaży.
–– Wieczorek taneczny przy muzyce elektronicznej

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE,
OBOWIĄZKOWE
–– Ubezpieczenie NW i KL 60 PLN / osoba/ turnus.
–– dopłata do 9 obiadokolacji + opłata klimatyczna 100 euro/
osoba (płatne w autokarze)
–– Składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - 10 zł/
osoba/turnus

DODATKOWO PŁATNE OPCJONALNIE
–– „Bez Ryzyka” – 80 PLN/osoba, daje możliwość bez kosztowej
rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz
chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. W przypadku
rezygnacji z imprezy, opłata za usługę “Bez Ryzyka” nie podlega zwrotowi.
–– Wycieczki fakultatywne: Boka Kotorska, Albania, Montenegro
Tour + Jezioro Szkoderskie, Smaki Południa, Dubrownik

TERMIN / CENA
19.05
30.05

24.09
05.10

1520

1520

–– Ceny podane w PLN/ osoba
w pokoju 2,3 osobowym

ROZKŁAD JAZDY
Bydgoszcz

Dworzec PKS, peron 17

05:00

Piła

Parking przy Dworcu PKP

06:00

Poznań

Dworzec PKS, stanowisko międzynarodowe

08:00

Kościan

Zajazd u Dudziarza

09:00

Leszno

Stacja Orlen, Aleja Piłsudskiego 6

09:30

Rawicz

Stacja Paliw Orlen

10:00

Wrocław

Dworzec PKS, stanowisko 4 lub 5

12:00

BUDVA

Połączenia Antenowe- 70 zł/osoba:
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Katowice

Dworzec PKS, ul Piotra Skargi 1

Warszawa

Dworzec autobusowy, metro Młociny peron 1
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HOTEL

POSEJDON ***
www.poseidon-jaz.com

HOTEL POSEJDON ***
Hotel Posejdon znajduje się w doskonałej lokalizacji - na plaży
Jaz, jednej z najpiękniejszych, a może najpiękniejszej - na czarnogórskim wybrzeżu. Plaża Jaz jest chronionym naturalnym
obszarem pierwszej kategorii. Hotel Posejdon znajduje się na
wschodniej części plaży, tuż u stóp wzgórza. Hotel oferuje prywatność, spokój i ciszę.Lokalizacja hotelu Posejdon jest taka, że
czyni go doskonałym miejscem na wypoczynek.
Hotel Posejdon posiada pokoje zaprojektowane dla dwóch,
trzech, czterech i pięciu osób. Codzienne sprzątanie pokoju,
zmiana ręczników i pościeli są częścią serwisu raz w tygoniu
w hotelu organizowany jest wieczorek taneczny przy muzyce
elektronicznej.

POKOJE
Hotel posiada komfortowo wyposażone przestronne pokoje
z łazienkami (suszarka do włosów) i balkonami. Pokoje są klimatyzowane, posiadają sejf. TV Sat i mini kuchnię z lodówką (7 pokoi
nie posiada mini kuchni i balkonu ale posiadają wspólny taras).

WYŻYWIENIE
Śniadania i obiadokolacje w formie stołu szwedzkiego. Śniadanie
serwowane jest od 07:00 do 10:00, a obiadokolacje od 18:00 do
21:00 (obiadokolacje dodatkowo płatne, obowiązkowo).

REKREACJA
Odpłatnie – sporty wodne na plaży
Bezpłatnie – leżaki i parasole na plaży

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646

BUDVA
Budva należy do najpopularniejszych ośrodków wypoczynkowych i rozrywkowych na czarnogórskim wybrzeżu
Adriatyku. Jest ona turystyczną metropolią Czarnogóry.
Otaczające Budvę góry, w połączeniu z morzem, dają
niezapomniany widok. Stare miasto liczące ok. 2500 lat,
stanowi starówka otoczona murami obronnymi z cytadelą od strony morza. Starówka przypomina małą Wenecję. Budva słynie ze swoich plaży. Główna miejska plaża
„Slovenska plaża” rozciąga się wzdłuż całego miasta na
długości 1600m. Oprócz niej, w okolicach Budvy znajdują
się najlepsze plaże nad Adriatykiem. Doliczono się ich 18.
Najbardziej znana to plaża Jaz o długości 2,5 km na północny zachód od miasta. Można się tam dostać mikrobusem za 1,5 euro. Plaża Bečići (2 km od miasta w stronę
św. Stefana, 1950m długości, w roku 1935 otrzymała tytuł
najlepszej plaży w Europie). A także mniejsze plaże np.
piękna plaża Mogren (kilka minut od starówki). Latem
Budva staje się jednym z kulturalnych centrów Czarnogóry. Od czerwca do października codziennie odbywają
się koncerty, przedstawienia teatralne i baletowe oraz
inne imprezy. Wiele z nich odbywa się na starówce. Na
głównym deptaku znajdują się liczne bary, dyskoteki oraz
restauracje, w których każdy znajdzie coś dla siebie.

oferta CZARNOGÓRA
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Wyprawa statkiem wycieczkowym po jednej z trzydziestu najbardziej malowniczych zatok na całym świecie. Lord Byron
pisał: „w momencie powstawania naszej planety najpiękniejsze
połączenie ziemi z morzem przypadło wybrzeżu Czarnogóry”Zatoka Kotorska, określana mianem południowych fiordów,
jest najlepszym potwierdzeniem dla słów poety. Podczas tej
wycieczki zwiedzimy również miasto Kotor, którego starówkę
wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Zatrzymamy się na sztucznie usypanej
wyspie z pięknym barokowym Kościołem Gospy od Skarpjela
oraz odwiedzimy urocze miasteczko Herceg Novi. Na sam
koniec zatrzymamy się na plaży Żanice, gdzie będzie możliwość skorzystania z kąpieli morskich i słonecznych. Rejs po
Boce Kotorskiej to najbardziej popularna atrakcja turystyczna
w Czarnogórze.
–– podane ceny są orientacyjne i nie obejmują opłat za bilety
wstępu i bilety do Parków Narodowych
–– wycieczki odbywają się przy określonej liczbie osób

WYCIECZKI
FAKULTATYWNE

35

€ /os.

BOKA KOTORSKA

Całodniowa wyprawa do najbardziej malowniczych miejsc
w Czarnogórze. Podczas tej wycieczki zobaczymy: Park Narodowy Durmitor, który wraz ze swoimi kanionami wpisany został
na światową listę UNESCO. Główną jego atrakcją jest słynny
Kanion Tary, najdłuższej rzeki Czarnogóry. Jest to najgłębszy
kanion w Europie i trzeci pod względem głębokości kanion na
świecie! Drugim, robiącym niesamowite wrażenie jest kanion
rzeki Moracy, który też pojawi się na naszej trasie. Oprócz zapierających dech w piersiach widoków, spotkamy na naszej trasie
dodatkowe atrakcje. Do najciekawszych z nich zaliczyć można
wybudowany w latach 1937- 1940 nad kanionem imponujący,
360 metrowy betonowy Most Durdevica. Podczas wycieczki
pojedziemy również do górskiego kurortu Zabljak, gdzie przespacerujemy się do Czarnego Jeziora i zatrzymamy się w urokliwym, górskim kompleksie klasztornym. Dla chętnych, w lokalnej
restauracji będzie możliwość spróbowania górskich specjałów:
pstrąga prosto z rzeki lub sznycla Karađorđeva, czyli słynnego
„marzenia dziewicy”.
–– podane ceny są orientacyjne i nie obejmują opłat za bilety
wstępu i bilety do Parków Narodowych
–– wycieczki odbywają się przy określonej liczbie osób

40
€ /os.
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Mniej znany sąsiad Czarnogóry, kojarzony z egzotyką i wzbudzający emocje. Inspirująca mieszanka cywilizacji i kultur czyni
Albanię wyjątkowym krajem europejskim. Zwiedzanie rozpoczynamy od miasta Szkodra, nad którym góruje twierdza Rozafa.
Z potężnych murów roztacza się wspaniały widok na okolicę.
W oddali widać centrum miasta, rzeki Bunës i Drin oraz otoczone wzgórzami Jezioro Szkoderskie. Po zwiedzaniu twierdzy udamy się do centrum miasta, gdzie przespacerujemy się
uliczkami i odwiedzimy lokalny meczet. Następnie pojedziemy
do Kruji- historycznej stolicy Albanii, miasta ich narodowego
bohatera Skanderberga, gdzie główną atrakcją jest twierdza, do
której prowadzi tzw. turecka uliczka, gdzie można kupić typowe
albańskie wyroby.
–– podane ceny są orientacyjne i nie obejmują opłat za bilety
wstępu i bilety do Parków Narodowych
–– wycieczki odbywają się przy określonej liczbie osób

ALBANIA

40
€ /os.

Pierwszym punktem wycieczki jest rejs po malowniczym Jeziorze Szkoderskim, podczas którego będziemy relaksować się
podziwiając piękne krajobrazy, zażywać kąpieli i wypatrywać
pelikanów, które są symbolem tego miejsca. Następnie rozpoczniemy nasz Montenegro Tour, czyli najbardziej popularną trasę
zwiedzania czarnogórskiego wybrzeża, ukrytego za wzgórzami
Lovcen. Podczas wycieczki odwiedzimy również dawną stolicę
Montenegro, a obecnie jeden z najważniejszych kulturowych
ośrodków oraz miasto ambasad i urzędów: Cetinje. Zobaczymy
tam m.in. siedzibę prezydenta Milo Dukanovica, budynek ambasady, a także wejdziemy do klasztoru, w którym według legendy,
znajdują się relikwie św. Jana Chrzciciela. Na koniec, podziwiając
urzekające i malownicze widoki, przejedziemy do górskiej wioski
Njegusi, która słynie z wyrobu czarnogórskiego specjału: długo
dojrzewającej szynki (prusta). Wracając w kierunku Budvy zatrzymamy się na punkcie widokowym z przepięknym widokiem na
Zatokę Kotorską.
–– podane ceny są orientacyjne i nie obejmują opłat za bilety
wstępu i bilety do Parków Narodowych
–– wycieczki odbywają się przy określonej liczbie osób

MONTENEGRO TOUR +
JEZIORO SZKODERSKIE

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646

45
€ /os.
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Wycieczka podczas której wybierzemy się na południe Czarnogóry. Zaczniemy od zwiedzania starego miasta Bar, które
uchodzi za jedno z najbardziej tajemniczych miast wybrzeża
czarnogórskiego. Trochę opuszczone, trochę zapomniane,
mimo wszystko pozostało perłą wartą zobaczenia, ponieważ
to właśnie tu przeplatają się rzymskie zdobienia, czarnogórskie
pałacyki, tureckie hammany i włoska architektura. Kolejnym
punktem programu jest miasto Ulcinj, gdzie będziemy spacerować po starej Kalaji- twierdzy wybudowanej przez Ilirów, na której swoje ślady odcisnęło również Bizancjum, Wenecja i Imperium Osmańskie. Po zwiedzaniu udamy się na Wielką Plażę,
z której słynie Ulcinj. Jest to najdłuższa, piaszczysta, 13 km plaża,
znajdująca się po tej stronie Adriatyku. Tam będziemy mieć czas
na kąpiele morskie i słoneczne. Na sam koniec przejdziemy do
restauracji prowadzonej przez niezwykle miłą i gościnną albańską rodzinę, która słynie z wyrobu lokalnych alkoholi, serów,
wędlin. W miłej atmosferze skosztujemy wszystkich produktów:
rakiji, wina i przede wszystkim wyśmienitego likieru gruszkowomandarynkowego. Powrót z degustacji w szmpańskim nastroju:
gwarantowany.

35

€ /os.

SMAKI POŁUDNIA

Średniowieczne miasto, klejnot południowej Dalmacji, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Dubrownik ma długoletnią tradycję turystyczną i gotowy jest
zadowolić najbardziej wymagające oczekiwania swoich gości.
Miasto muzeów i festiwali, gościńców i restauracji, miasto łagodnego śródziemnomorskiego klimatu i przepięknych pejzaży.
Rzeczywiście potwierdza prawdę słynnej wypowiedzi Irlandzkiego pisarza Bernarda Shaw, który powiedział: „Ci, którzy szukają raju na ziemi muszą przyjechać do Dubrownika.”

40
€ /os.
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wycieczki fakultatywne CZARNOGÓRA

DUBROWNIK
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GRECJA
Grecja to kraj słońca, morza, starożytnych ruin, wina i zabawy. Jedna
z kolebek cywilizacji, oblegana przez turystów z całego świata,
zarówno na lądzie, jak i na licznych, wspaniałych wyspach. Kojarzy
się przede wszystkim z malowniczymi białymi domkami z niebieskimi
okiennicami, błękitnym morzem, gajami oliwnymi, piaszczystymi plażami.
W przeciwieństwie do upalnego dnia, niezwykle przyjemne ciepłe wieczory sprawiają, że zarówno
sami Grecy, jak i przybysze, prawdziwe życie rozpoczynają dopiero po zachodzie słońca. Liczne
nadmorskie tawerny serwujące tradycyjne Greckie dania, świeże owoce morza i wyśmienite
wyroby cukiernicze, są otwarte do późnych godzin wieczornych. Grecja, obok bajecznych plaży
i gorących mórz, to przede wszystkim kraj z niezwykle bogatą historią. Pozostałości cywilizacji starożytnych Greków to jedne z najważniejszych zabytków Europy i świata. To właśnie tu
tworzyły się zręby naszej cywilizacji. Doskonały klimat, perfekcyjność ówczesnych budowniczych oraz wielowieczna ochrona sprawiła, że liczące kilka tysięcy lat zabytki zachowały się
w niezwykle dobrym stanie. Lądowa i wyspiarska część kraju to wspaniałe miejsce zarówno dla
miłośników aktywnego wypoczynku, jak i osób szukających spokoju i ciszy.

GRECJA
ZWIEDZANIE I WYPOCZYNEK

NOWOŚĆ

GÓRY ATHOS, THESSALONIKI, VERGINA,
KALAMBAKA, DELFY, KAMENAVURLA

11

2080

dni

cena od

NIE WYMAGANY PASZPORT!
PROGRAM IMPREZY
1 DZIEŃ: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Polskę, Czechy Słowację, Węgry do Serbii na nocleg tranzytowy koło Suboticy, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ: Po śniadaniu, wykwaterowanie, wyjazd do Grecji przez
Serbię, Macedonię przyjazd na Riwierę Olimpijską w godzinach
wieczornych, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: Po śniadaniu, wyjazd na rejs wokół Góry Athos- republiki Mnichów (przebywają tam tylko mężczyźni), w drodze
powrotnej zwiedzanie Thessalonik: katedra św. Dimitra, rotunda
z minaretem, brama Galeriusza, Biała Wieża, po zwiedzaniu
powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ: Po śniadaniu, wykwaterowanie i wyjazd do Verginy
gdzie zwiedzimy: muzeum-grobowiec kopułowy z grobowcem
Filipa Macedońskiego, następnie przejazd do Kalambaki gdzie
zwiedzimy: 2 klasztory „ wiszące w chmurach”- Meteory przepiękne zabytki kultury bizantyjskiej. Po zwiedzaniu zakwaterowanie w hotelu w Kalambaki, obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ: Po śniadaniu, wykwaterowanie i wyjazd do Delf gdzie
zwiedzimy: św. Apollona, wyrocznię delficką, teatr, muzeum,
źródła kastalijskie, po zwiedzaniu przejazd do hotelu w Kamenavurla, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
6-9 DZIEŃ: Wypoczynek - dla chętnych możliwość wykupienia wycieczek fakultatywnych: wyspa Skiathos (25 euro/osoba),
Ateny (50 euro/osoba).
10 DZIEŃ: Po śniadaniu, wykwaterowanie i wyjazd z Grecji przez
Macedonię i Serbię – przyjazd na nocleg tranzytowy, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
11 DZIEŃ: Po śniadaniu, wykwaterowanie przejazd przez Serbię,
Węgry, Czechy. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

W CENIE ZAPEWNIAMY
–– Czas trwania 11 dni
–– 2 noclegi tranzytowe w Serbii, hotel **/*** z HB.
–– 7 noclegów na terenie Grecji, hotele *** (2 noclegi na Riwierze
Olimpijskiej, 1 nocleg w Kalambaka, 4 noclegi w Kamenavurla).
–– Śniadania
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–– 9 noclegów
–– Transport autokarem LUX(barek, klimatyzacja, DVD, WC)
–– Opieka pilota

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE,
OBOWIĄZKOWE

TERMIN / CENA
31.05
10.06
2080

–– Ubezpieczenie NW i KL 60 PLN / osoba/ turnus.
–– Dopłata do 7 obiadokolacji + realizacja programu zwiedzania
120 euro/ osoba (płatne w autokarze)
–– Składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - 10 zł/
osoba/turnus
THESSALONIKI
VERGINA

DODATKOWO PŁATNE OPCJONALNIE
–– „Bez Ryzyka” - 80 pln/osoba, daje możliwość bez kosztowej
rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz
chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. W przypadku
rezygnacji z imprezy, opłata za usługę „Bez Ryzyka” nie podlega zwrotowi.

GÓRY ATHOS

KALAMBAKA
KAMENAVURLA
DELFY

ROZKŁAD JAZDY
Bydgoszcz

Dworzec PKS, peron 17

01:30

Piła

Parking przy Dworcu PKP

02:30

Poznań

Dworzec PKS, stanowisko międzynarodowe

04:30

Kościan

Zajazd u Dudziarza

05:30

Leszno

Stacja Orlen, Aleja Piłsudskiego 6

06:00

Rawicz

Stacja Paliw Orlen

06:30

Wrocław

Dworzec PKS, stanowisko 4 lub 5

07:30

Połączenia Antenowe - 80 zł/osoba:

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646

Katowice

Dworzec PKS, ul Piotra Skargi 1

Warszawa

Dworzec autobusowy, metro Młociny peron 1

oferta GRECJA
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GRECJA
WYPOCZYNEK

NOWOŚĆ

GRECJA KONTYNENTALNA
9 NOCLEGÓW
MAMY TYLKO 50 MIEJSC- KTO PIERWSZY
TEN JEDZIE DO GRECJI

12

1690

dni

cena od

NIE WYMAGANY PASZPORT!
PROGRAM IMPREZY
1 DZIEŃ: wyjazd z Polski. Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry
2 DZIEŃ: przejazd przez Macedonię i Grecję. Przyjazd na Rivierę
Olimpijską zakwaterowanie w hotelu, czas wolny, obiadokolacja.
3-11 DZIEŃ: wypoczynek, możliwość skorzystania z wycieczek
fakultatywnych.
11 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Polski. Przejazd
przez Macedonię, Serbię, Węgry.
12 DZIEŃ: przejazd przez Słowację, Czechy przyjazd do Polski
w godzinach południowych.

W CENIE ZAPEWNIAMY
–– Czas trwania 12 dni
–– Zakwaterowanie w hotelu Erato **
–– Śniadania
–– 9 noclegów
–– Transport autokarem LUX (barek, klimatyzacja, DVD, WC)
–– Opieka Rezydenta w Grecji

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE,
OBOWIĄZKOWE
–– Ubezpieczenie NW i KL 60 PLN / osoba/ turnus.
–– dopłata do 9 obiadokolacji + opłata klimatyczna 100 euro/
osoba, dzieci do lat 12- 50 euro, płatne rezydentowi przy
zakwaterowaniu w hotelu
–– Składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - 10 zł/
osoba/turnus

DODATKOWO PŁATNE OPCJONALNIE
–– „Bez Ryzyka” - 80 pln/osoba, daje możliwość bez kosztowej
rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz
chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. W przypadku
rezygnacji z imprezy, opłata za usługę „Bez Ryzyka” nie podlega zwrotowi.
–– Wycieczki fakultatywne: Skiathos - 30€, Ateny - 40€, Meteora
- 20€, Olimp - 15€, Saloniki - 18€ zwiedzanie, Edessa-Pozar 18€, Rejs piracki- 20€, Grecki wieczór - 20€, Waterland - 24€.
(Wycieczki realizuje grecka agencja Akant Travel)

TERMIN / CENA
08.08
19.08

ROZKŁAD JAZDY
Bydgoszcz

Dworzec PKS, peron 17

01:00

Piła

Parking przy Dworcu PKP

02:00

Poznań

Dworzec PKS, stanowisko międzynarodowe

04:00

Kościan

Zajazd u Dudziarza

05:00

Leszno

Stacja Orlen, Aleja Piłsudskiego 6

05:30

Rawicz

Stacja Paliw Orlen

06:00

Wrocław

Dworzec PKS, stanowisko 4 lub 5

08:00

Katowice

Dworzec PKS, ul Piotra Skargi 1

10:30

–– Ceny podane w PLN/ osoba w pokoju 2,3,4
osobowym

1690

OLIMPIC BEACH

Połączenia Antenowe- 70 zł/osoba:
Warszawa
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Dworzec autobusowy, metro Młociny peron 1

oferta GRECJA

www.martintour.pl

HOTEL

ERATO **
www.hotel-erato.com

HOTEL ERATO **
Hotel Erato, jest małym kameralnym hotelem otoczonym dużym
ogrodem z palmami i egzotycznymi kwiatami, na terenie ogrodu
umieszczone są stoliki i krzesła dla gości hotelowych. Hotel
oddalony od centrum miasteczka około 150 metrów, posiada
recepcję, restaurację, w której serwowane są posiłki. Obok
hotelu boisko do piłki nożnej, koszykówki, kort tenisowy oraz
plac zabaw dla dzieci. Budynek jest trzypiętrowy i posiada windę,
w obiekcie są 24 pokoje.

POKOJE
Pokoje 2, 3-osobowe oraz apartamenty 4 i 5 osobowe z łazienką,
lodówką, TV (1 polski program), balkonem, klimatyzacją (dodatkowo płatna 4 euro za dzień za pokój).

PLAŻA
Hotel oddalony od szerokiej i piaszczystej plaży ok. 250 m, leżaki
i parasole na plaży za opłatą od 2,50 do 4 euro.

WYŻYWIENIE
Śniadania częściowo serwowane (na stoliku: wędlina, ser żółty,
masło, dżem, ciasto) w formie bufetu: kawa, herbata, sok, woda,
mleko, czekolada, muszli 2-3 rodzaje, jogurt, oliwki, jajecznica,
bułeczki serowe lub rogaliki lub muffins (własnej produkcji),
pomidory, ogórki, pieczywo. Obiadokolacje (dodatkowo płatne
obowiązkowo), serwowane są do stolika: zawsze zupa w wazach
+ II danie, sałatka i pieczywo w bufecie oraz deser (owoce lub
ciasto własnego wypieku) na stołach, woda w dzbankach.

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646

OLYMPIC BEACH
Olympic Beach to turystyczne miasteczko, w którym
znajdują się liczne sklepy, tawerny, restauracje, nocne
kluby, dyskoteki oraz sporty wodne. Miasteczko jest przepięknie usytuowane nad lazurowym Morzem Egejskim,
z piaszczystymi plażami u podnóża Gór Olimpu. Odległość do Salonik - 80 km

oferta GRECJA
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WŁOCHY
Wizytówką Włoch są wspaniałe zabytki Rzymu, Wenecji, Florencji
oraz innych historycznych miast. Śródziemnomorskie, gorące plaże
to cel letnich podróży, popularne wśród narciarzy lodowce i góry są
tłumnie odwiedzane zimą.Znana na całym świecie kuchnia, najlepsze
wina i kawy trzeba koniecznie skosztować w licznych, przytulnych,
rodzinnych knajpkach.
To z Włoch wywodzą się słynni projektanci, najdroższe marki, najwspanialsze pokazy mody
i wybiegi. To stąd pochodzili najsłynniejszy artyści, ważni filozofowie, rzymscy cesarze. To tu,
zaraz po Grecji, powstawały zręby zachodnioeuropejskiej cywilizacji. Aby poczuć i poznać
prawdziwe Włochy, trzeba doświadczyć ich samemu. Nasze wycieczki po Włoszech pozwolą
Państwu nie tylko poznać Włochy, ich zabytki i atrakcje, ale również poczuć prawdziwy charakter tego kraju.

WŁOCHY
WYPOCZYNEK

NOWOŚĆ

7 NOCLEGÓW
W HOTELU DEI CESARI ***/****
W MIEJSCOWOŚCI ANZIO

10

2120

WYCIECZKI
FAKULTATYWNE

dni

cena od

opis str. 42-43

NIE WYMAGANY PASZPORT!
PROGRAM IMPREZY
1 DZIEŃ: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd Polskę, Czechy,
Austrię.
2 DZIEŃ: przejazd do Włoch- Anzio, zakwaterowanie w hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
2-9 DZIEŃ: pobyt i wypoczynek na wybrzeżu. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych, które można wykupić na
miejscu u pilota/rezydenta.
9 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd, przejazd przez
Włochy, Austrię, Czechy
10 DZIEŃ: przejazd przez Czechy, przyjazd do Polski.

W CENIE ZAPEWNIAMY
–– Czas trwania 10 dni
–– 7 noclegów w hotelu Dei Cesari ***/****
–– Pokoje 2,3 osobowe
–– Wyżywienie: śniadania
–– Przejazd autokarem LUX wyposażonym w: DVD, WC, bar, klimatyzacja.
–– Opieka pilota/rezydenta we Włoszech.

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE,
OBOWIĄZKOWE
–– Ubezpieczenie NNW i KL 40zł/ osoba/ turnus.
–– Dopłata do 7 obiadokolacji – 80 euro/osoba
–– Składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - 10 zł/
osoba/turnus

ŚWIADCZENIA OPCJONALNE
–– „Bez Ryzyka” - 80 zł/osoba, daje możliwość bez kosztowej
rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz
chroni przed dopłatami kursowymi. W przypadku rezygnacji
z imprezy, opłata za usługę „Bez Ryzyka” nie podlega zwrotowi
–– Wycieczki fakultatywne: Rzym i Watykan- 50 euro, bez biletów wstępu, Neapol, Wezuwiusz i Pompeje – 40 euro, Monte
Cassino – 20 euro, Capri – 60 euro

TERMIN / CENA
15.06
24.06
2120

ROZKŁAD JAZDY
Bydgoszcz

Dworzec PKS, peron 17

05:00

Piła

Parking przy Dworcu PKP

06:00

Poznań

Dworzec PKS, stanowisko międzynarodowe

08:00

Kościan

Zajazd u Dudziarza

09:00

Leszno

Stacja Orlen, Aleja Piłsudskiego 6

09:30

Rawicz

Stacja Paliw Orlen

10:00

Wrocław

Dworzec PKS, stanowisko 4 lub 5

12:00

ANZIO

Połączenia Antenowe - 70 zł/osoba:
Katowice
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HOTEL

DEI CESARI ***/****
www.hoteldeicesari.com

HOTEL DEI CESARI ***/****
Hotel Dei Cesari to kompleks 3 / 4* hotelowy położony w Anzio
nad brzegiem morza. Wyremontowany w 2010 roku, posiada
w sumie 108 pokoi. Składa się z części 4* i 3*, tzw. depadance.
W części 4* znajduje się recepcja, restauracja, sala konferencyjna i sala TV. Za dodatkową opłatą: solarium, fitness, centrum
wellness, bilard. Na miejscu do dyspozycji gości znajduje się
odkryty basen, bar przy basenie. Korzystanie z basenu, leżaków
i parasoli przy basenie jak i na plaży, dodatkowo płatne 6 euro/
osoba/dzień. Leżaki na tarasie słonecznym bezpłatne.
KLIENCI BIURA PODRÓŻY MARTIN BĘDĄ ZAKWATEROWANI
W **** CZĘSĆI HOTELU.

POKOJE
(dla max 4 osób) posiadają balkony część z widokiem na morze.
Wszystkie pokoje w pełni umeblowane, posiadają łazienkę (prysznic, suszarka, ręczniki), klimatyzację GRATIS, mini bar (dodatkowo
płatny), TV - SAT, telefon.

PLAŻA
hotelowa, piaszczysta, bezpośrednio przy hotelu. Możliwość
wypożyczenia ręcznika plażowego- 3 euro/ręcznik/dzień.

WYŻYWIENIE
2 posiłki dziennie; śniadania wzmocnione serwowane + słodki
bufet oraz obiadokolacje składające się z 2 dań głównych i deseru
serwowane do stolika. Napoje do kolacji płatne dodatkowo.

KAUCJA
W dniu przyjazdu pobierana jest OBOWIĄZKOWA kaucja zwrotna
w wysokości 20 EUR/osoba (w gotówce) jako pokrycie dodatkowych kosztów ewentualnych uszkodzeń i korzystania z minibarku.

ANZIO
Anzio to turystyczna miejscowość nadmorska z licznymi
hotelami, restauracjami i sklepami. Bliskość Rzymu sprawia, że jest chętnie odwiedzana przez Włochów jak również przez cudzoziemców. To miejscowość, która oprócz
leżakowania na plaży oferuje również atrakcje historyczne. Anzio odwiedzali cesarze rzymscy, a bogaci obywatele budowali tu swe nadmorskie wille. Najsłynniejsza
była willa Nerona, dziś trudna do zidentyfikowania, choć
przypuszcza się, że znajdowała się w miejscu zwanym
Arco Muto. W Antium urodzili się Kaligula i Neron, który
osadził tu weteranów i zbudował port, którego ślady są
widoczne do dziś. Podobnie widoczne są pozostałości
willi patrycjuszowskich, gdzie w czasach najnowszych
znaleziono wiele cennych dzieł sztuki.
Miasto leży bardzo blisko Nettuno, gdzie znajduje się
port turystyczny i duże centrum jachtingu.

OPŁATA KLIMATYCZNA
W przypadku wprowadzenia opłaty klimatycznej, płatność odbywać się będzie przy zakwaterowaniu w hotelu.

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646
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Stolica Kampanii, miasto o którym Goethe powiedział „zobaczyć
Neapol i umrzeć”, co można tłumaczyć jako jego niekłamany
zachwyt tym miejscem. Na początek przystanek na wzgórzu gdzie
będzie można podziwiać panoramiczny widok na zatokę neapolitańską. Następnie 3,5 godziny czasu wolnego, podczas którego
warto „zgubić się” w uliczkach Neapolu. Spacer należy zacząć od
Teatru San Carlo, przejść przez Galerię Umberta I i chociaż zajrzeć
do Kawiarni Gambrinus gdzie na kawę przychodziła księżniczka
Sisi. Nieopodal znajduje się Pizzeria Brandi gdzie po raz pierwszy
została podana pizza Margarita. Spacer można kontynuować ulicą
Toledo, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie - sklepy, butiki, lodziarnie, pizzerie… Ulicą Toledo można dojść do Placu Jezusa, odbić
w prawo i przejść aż do Katedry Św. Januarego - najważniejszego
z 54 patronów Neapolu.
Możliwość odkrycia ruin Pompei nad którymi góruje Wezuwiusz, jeden z najpotężniejszych, wciąż aktywnych wulkanów
na świecie. Starożytne Pompeje, jedno z najpiękniejszych miast
okresu rzymskiego „zawdzięczają” swoje zniszczenie kapryśnemu
Wezuwiuszowi, który uległ olbrzymiej erupcji w 79 roku n.e.
Popiół wulkaniczny, który zasypał Pompeje, utrwalił budowle,
przedmioty oraz niektóre ciała ludzi i zwierząt, co współcześnie
umożliwia obejrzenie wyglądu starożytnego rzymskiego miasta.
Przejazd autokarem na wysokość ok. 1 000 m n.p.m. w kierunku
szczytu wulkanu i, dla chętnych - spacer do krateru i zaglądniecie wewnątrz Wezuwiusza. Ze szczytu roztacza się niesamowita
panorama na zatokę neapolitańską i okolicę. Cena wycieczki nie
obejmuje biletów wstępu.

WYCIECZKI
FAKULTATYWNE

40
€ /os.

NEAPOL, WEZUWIUSZ
I POMPEJE

Miasto, które każdy chociaż raz w życiu powinien zobaczyć.
Całodzienna wycieczka wraz z przewodnikiem do jednego z najsłynniejszych i najpiękniejszych miast na świecie. W programie
najważniejsze atrakcje miasta, m.in. wzgórze Palatynu, Circus
Maximus, Koloseum, Forum Romanum, Plac Wenecki, Fontanna
di Trevi, Panteon, Plac Navona. Zwiedzanie Watykanu - plac
i Bazylika św. Piotra. Jednym słowem kilkadziesiąt zabytków
klasy światowej na wyciągnięcie ręki. W programie również czas
wolny na szybki lunch i pyszne włoskie lody. Cena wycieczki nie
obejmuje biletów wstępu.

50
€ /os.
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wycieczki fakultatywne WŁOCHY

RZYM I WATYKAN

www.martintour.pl

Wyspa położona na Morzu Tyrreńskim przy cyplu półwyspu
Sorrentica, rozdzielony cieśniną Piccola. Od wieków najchętniej odwiedzany zakątek Zatoki Neapolitańskiej. Nazwa wyspy
powstała od słowa Kaproc- j. grecki co znaczy dzik lub Capra z j.
łacińskiego co znaczy koza. Powierzchnia wyspy wynosi 10,4 km2,
obwód 17,0 km, najwyższe wzniesienie to Monte Solaco 596 m
n.p.m.,na tym wzniesieniu znajdują się ruiny zamku. Na wyspie są
2 miasta Capri i Anacapri. Najstarsze ślady człowieka pochodzą
z okresu paleolitu. Na wyspie lubili przebywać m.in. Oktawian
August, który pobudował wiele domów, czy Tyberiusz, który tu
zamieszkał. Od 1860 roku wyspa weszła w skład zjednoczonego
Królestwa Włoch. Turystyka rozwinęła się na szeroką skalę po
odkryciu grot, gdyż wapienne podłożę wyspy ułatwia powstanie
wielu jaskiń , m.in. Błękitnej Jaskini, czy Jaskini di Matermania,
którą cesarz Tyberiusz zamienił na świątynię poświęconą nimfom.
Dziś wyspa oprócz pięknych klifów, widoków, bogatej roślinności,
krętych urokliwych uliczek, drogich butików, perfum – Cartuzja
i mydełek, przyciąga rzesze turystów jak magnez.

WYSPA CAPRI

60
€ /os.

Po śniadaniu przejazd do Monte Cassino. Historyczne miejsce
bitwy polskiego II Korpusu z Niemcami. Odwiedzimy cmentarz
wojskowy żołnierzy polskich, grób gen. Andersa oraz opactwo
Benedyktyńskie z 529 roku, które wznosi się na szczycie wzgórza. Złożenie kwiatów i zniczy. Powrót do hotelu na obiadokolację. W cenie zawarty jest przejazd autokarem, kwiaty i znicze.

MONTE CASSINO

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646

20
€ /os.

wycieczki fakultatywne WŁOCHY
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ALBANIA
Republika Albanii– państwo w południowo-wschodniej Europie na
Bałkanach. Albania na zachodzie ma dostęp do Morza Adriatyckiego, a
na południowym zachodzie do Morza Jońskiego. Od Włoch oddziela
ją cieśnina Otranto o szerokości ok. 72 km. Łączna długość granic
lądowych wynosi 720 km, natomiast wybrzeża morskiego – 362 km.
Graniczy z: Grecją (282 km), Czarnogórą (173 km), Macedonią (151 km)
oraz Serbią / Kosowem (114 km).Jest członkiem ONZ, NATO, OBWE,
Rady Europy, WTO oraz jednym z założycieli Unii na rzecz Regionu
Morza Śródziemnego.
Od 2014 roku Albania ma status kandydata do Unii Europejskiej. Albania ma system parlamentarny. Stolicą kraju jest Tirana, jest to również finansowe centrum kraju. Reformy wolnego
rynku otworzyły kraj na inwestycje zagraniczne, zwłaszcza w rozwój energetyki i infrastruktury
transportowej.

ALBANIA
WYPOCZYNEK

NOWOŚĆ

9 NOCLEGÓW W VILA BELVEDERE ***
W MIEJSCOWOŚCI DURRES

12

1890

WYCIECZKI
FAKULTATYWNE

dni

cena od

opis str. 48-49

NIE WYMAGANY PASZPORT!
PROGRAM IMPREZY
1 DZIEŃ: wyjazd z Polski. Przejazd przez Czechy, Słowacja.
2 DZIEŃ: przejazd przez Węgry, Serbię, Albanię, przyjazd do
hotelu w godzinach południowych, zakwaterowanie.
2-11 DZIEŃ: wypoczynek, możliwość skorzystania z wycieczek
fakultatywnych.
11 DZIEŃ: po śniadaniu, wykwaterowanie, przejazd przez Albanię,
Serbię, Węgry.
12 DZIEŃ: przejazd przez Słowację, Czechy przyjazd do Polski.

W CENIE ZAPEWNIAMY
–– Czas trwania 12 dni
–– Zakwaterowanie Vila Belvedere ***
–– Śniadania
–– 9 noclegów
–– Transport autokarem LUX (barek, klimatyzacja, DVD, WC)
–– Opieka pilota

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE,
OBOWIĄZKOWE
–– Ubezpieczenie NW i KL 60 PLN / osoba/ turnus.
–– Składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - 10 zł/
osoba/turnus

DODATKOWO PŁATNE OPCJONALNIE
–– „Bez Ryzyka” - 80 PLN/osoba, daje możliwość bez kosztowej
rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz
chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. W przypadku
rezygnacji z imprezy, opłata za usługę „Bez Ryzyka” nie podlega zwrotowi.
–– Wycieczki fakultatywne:
–– dopłata do 9 obiadokolacji - 60 euro/ osoba

TERMIN / CENA
11.07
22.07

–– Ceny podane w PLN/ osoba w pokoju 2,3
osobowym

1890

ROZKŁAD JAZDY

DURRES

Bydgoszcz

Dworzec PKS, peron 17

01:00

Piła

Parking przy Dworcu PKP

02:00

Poznań

Dworzec PKS, stanowisko międzynarodowe

04:00

Kościan

Zajazd u Dudziarza

05:00

Leszno

Stacja Orlen, Aleja Piłsudskiego 6

05:30

Rawicz

Stacja Paliw Orlen

06:00

Wrocław

Dworzec PKS, stanowisko 4 lub 5

08:00

Katowice

Dworzec PKS, ul Piotra Skargi 1

10:30

Połączenia Antenowe - 70 zł/osoba:
Warszawa
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oferta ALBANIA

Dworzec autobusowy, metro Młociny peron 1

www.martintour.pl

HOTEL

VILA BELVEDERE ***
www.vilabelvedere.al

VILA BELVEDERE ***
Wnętrza tego eleganckiego obiektu urządzone zostały w tradycyjnym włoskim stylu, obiekt posiada łącznie 60 pokoi, większość
pokoi posiada balkon. Na terenie obiektu znajdują się basen,
restauracja wewnętrzna i zewnętrzna, bar na tarasie, sala konferencyjna, Wi - fi bezpłatne, pokoje dla niepalących, sejf w recepcji, sauna- odpłatnie, winda, kantor wymiany walut.

POKOJE
pokoje 2,3,4 osobowe, w każdym jest łazienka (WC, prysznic,
ręczniki, suszarka, przybory toaletowe), telefon, TV SAT, balkon,
klimatyzacja, mini bar- dodatkowo płatny, szafa, stolik, biurko.

PLAŻA
Vila Belvedere znajduje się 100 m od plaży.W Durres jest szeroka,
piaszczysta plaża. Ciągnie się kilometrami. Od portu i centrum
miasta na południe wzdłuż Rruga Plazhit. Plaża jest publiczna,
każdy może wejść. Do wynajęcia są parasole i leżaki. Komplet
dwóch leżaków i parasol to około 200 lek za cały dzień (około
6 zł).

WYŻYWIENIE
Śniadania w stole szwedzkim, obiadokolacje serwowane do stolika- dodatkowo płatne opcjonalnie(napoje do obiadokolacji
dodatkowo płatne).

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646

DURRES
Historia miasta Durres sięga VII wieku p.n.e. Założone
zostało jako grecka kolonia pod nazwą Epidamnus. Później przypadło Imperium Rzymskiemu i stało się jednym
z najważniejszych portów i ośrodków handlowych na
wybrzeżu. Później port przechodził z rąk do rąk przeżywając okresy spokoju i niszczycielskich wojen. W mieście
zachowało się wiele z antycznych i średniowiecznych
zabytków, m.in. wenecka wieża oraz amfiteatr. Warto
odwiedzić także lokalne muzea, w których zgromadzono
pamiątki i ślady bogatej przeszłości miasta. Durres jest
drugim co do wielkości miastem Albanii ulokowanym
na wybrzeżu Adriatyku. Obecnie liczy około 170 tysięcy
mieszkańców, a więc jest dwukrotnie mniejsze od stolicy Tirany. Durres należy do nieco większej aglomeracji.
Miasto znane jest przede wszystkim z dużego portu oraz
stoczni, która przez 10 lat współpracowała w ramach
spółki z Gdańską Stocznią Remontową im. J. Piłsudskiego.

oferta ALBANIA
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Wizyta w jednej z największych w Albanii destylarni brandy, działającej nieprzerwanie od 1933 roku, produkującej brandy Skanderbeg. W czasie wizyty degustacja i czas na zakupy. Następnie
wizyta w jednym z najstarszych miast Albanii - Durres. Zwiedzanie:
promenada, Wieża Wenecka i mury starego miasta. W programie
również nowy meczet i amfiteatr. Wycieczka półdniowa. Cena nie
zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

WYCIECZKI
FAKULTATYWNE

12

€ /os.

25
€ /os.

DURRES
I FABRYKA BRANDY

dzieci do lat 12

Wizyta w miejscowości Kruja. Zwiedzanie zamku i starego miasta. Następnie przejazd do stolicy Albanii - Tirany. Zwiedzanie
gwarnego miasta, pełnego kontrastów. Na trasie m.in.: plac
Skanderbeg, meczet Ethem Bey, słynna wieża zegarowa, piramida Hoxha i główny bulwar miasta. Czas wolny na indywidualny
spacer po centrum Tirany. Wycieczka całodzienna. Cena nie
zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

17

€ /os.

35

€ /os.

TIRANA I KRUJA

dzieci do lat 12

Przejazd do miejscowości Berat, nazywanej „miastem tysiąca
okien”, wpisanej na listę UNESCO. Zwiedzanie: forteca na
wzgórzu, Meczet Kawalerów i klasztor Chanaka Halveti. Czas
wolny na indywidualne zwiedzanie i obiad w jednej z lokalnych
restauracji. W drodze powrotnej zwiedzanie ruin antycznego
miasta Apollonia, założonego w 588 r. p.n.e., a także wspaniałego klasztoru w Ardenicy, w którym można podziwiać dobrze
zachowane freski. Wycieczka całodzienna. Cena nie zawiera
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

20
€ /os.

40
€ /os.

BERET, APOLLONIA ,
KLASZTOR ARDENICA

dzieci do lat 12
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wycieczki fakultatywne ALBANIA

www.martintour.pl

Wyjazd w kierunku Jeziora Ochryd, nazywanego „Błękitną Perłą
Bałkanów”. Przejazd malowniczą trasą, następnie przekroczenie
granicy z Macedonią. Zwiedzanie zabytkowej części wpisanego
na listę UNESCO miasta Ochryd. Spacer po miejskim rynku oraz
zwiedzanie cerkwi św. Jana i św. Zofii. Czas wolny na zakupy i
obiad. Wycieczka całodzienna. Cena nie zawiera biletów wstępu
do zwiedzanych obiektów. oraz obiadu, którego koszt wynosi
ok. 10 euro.

MACEDONIA
JEZIORO OCHRYD

50
€ /os.

25
€ /os.

dzieci do lat 12

Tradycyjny wieczór albański przy gorących rytmach bałkańskiej
muzyki, urozmaicony albańskimi tańcami, podczas którego można
posmakować lokalnej kuchni popijając domowe wino lub raki.
Świetna okazja do wspólnej zabawy i biesiady. Cena nie zawiera
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

WIECZÓR ALBAŃSKI

35

€ /os.

17

€ /os.
dzieci do lat 12

Wyjazd w kierunku Wlory – „miasta niepodległości”, gdzie rozpoczyna się rejs statkiem. Pierwszym punktem w programie jest
Zatoka Karaburun. Krótka przerwa na jednej z plaż. Czas wolny
na obiad. Następnie zjawiskowe jaskinie Haxhi Aliu. Wpłynięcie
do środka (zależnie od warunków pogodowych). W programie
również wyspa Sazan z ciekawą historią, którą obecnie zamieszkuje ok. 50 osób. Powrót do hotelu wieczorem. Wycieczka
całodzienna. Cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów oraz obiadu, którego koszt wynosi ok. 10 euro.

WLORA CRUISE

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646

50
€ /os.

wycieczki fakultatywne ALBANIA
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BUŁGARIA
Bułgaria słynie z piaszczystych i szerokich plaż, wspaniałych krajobrazów, bogatego folkloru, interesującej historii, unikatowych zabytków kultury starożytnej i średniowiecznej oraz gościnności. Aktualnie
Bułgaria przeżywa „drugą młodość” i z roku na rok staje się coraz
bardziej popularna. W miejscowościach nadmorskich ciągle powstają
nowe centra rozrywkowe, aquaparki, puby, bary i restauracje, z których
każda ma coś wyjątkowego do zaoferowania.
Bułgaria to także wysokie (najwyższe na Bałkanach) góry, urzekające doliny i przełomy rzek
rzadkiej piękności, to również zabytki z bardzo odległej i niedawnej przeszłości, a wreszcie
nowoczesne zaplecze turystyczne. Odwiedzających ten kraj fascynuje wielowiekowa, pasjonująca
historia, przynależność do odmiennego, prawosławnego kręgu kulturowego. Plaże są świetnie
zagospodarowane, działają przy nich wypożyczalnie sprzętu turystycznego. Na bułgarskim
wybrzeżu Morza Czarnego panują świetne warunki do uprawiania sportów wodnych. Jest to
idealne miejsce na spędzenie wakacji.

BUŁGARIA
WYPOCZYNEK

NOWOŚĆ

9 NOCLEGÓW W HOTELU EDELWEISS ****
W MIEJSCOWOŚCI ZŁOTE PIASKI

12

2140

dni

cena od

NIE WYMAGANY PASZPORT!
PROGRAM IMPREZY

DODATKOWO PŁATNE OPCJONALNIE

1 DZIEŃ: wyjazd z Polski. Przejazd przez Polskę, Słowację, Węgry,
Rumunię.
2 DZIEŃ: Przejazd Bułgarię. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie.
3 -11 DZIEŃ: wypoczynek, możliwość skorzystania z wycieczek
fakultatywnych.
11 DZIEŃ: po śniadaniu, wykwaterowanie, przejazd przez Bułgarię, Rumunię, Węgry.
12 DZIEŃ: przejazd przez Węgry, Słowację, przyjazd do Polski w
godzinach wieczornych.

–– „Bez Ryzyka” - 80 PLN/osoba, daje możliwość bez kosztowej
rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz
chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. W przypadku
rezygnacji z imprezy, opłata za usługę „Bez Ryzyka” nie podlega zwrotowi.
–– Dopłata do opcji wyżywienia ALL- 90 euro/ osoba/ pobyt.
–– Wycieczki fakultatywne: Stambuł 1 lub 2 dni, Neseber, Bałczik
i Kaliakra, Wielkie Tyrnowo, Sofia, Warna + degustacja win,
Warna + delfinarium, Jeep Safari, Rejs Statkiem – dwie opcje
do wyboru, Rodzinny piknik

W CENIE ZAPEWNIAMY
–– Czas trwania 12 dni.
–– Zakwaterowanie w hotelu Edelweiss ****.
–– 9 śniadań, 9 obiadokolacji.
–– 9 noclegów.
–– Transport autokarem LUX (barek, klimatyzacja, DVD, WC).
–– Opieka pilota.

TERMIN / CENA
30.06
11.07
2140

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE,
OBOWIĄZKOWE
–– Ubezpieczenie NNW i KL 60 PLN / osoba/ turnus.
–– Opłata klimatyczna i administracyjna, płatna w autokarze:
dorośli – 15 euro/turnus, dzieci do lat 11-10 euro/turnus.
–– Składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - 10 zł/
osoba/turnus

ZŁOTE PIASKI

–– Ceny podane w PLN/ osoba w pokoju 2,3
osobowym
–– Dzieci do lat 11- 20 % zniżki, jako 3 lub 4
osoba na dostawce przy 2 osobach pełnopłatnych
–– Osoba dorosła jako 3 osoba w pokoju – 10
% zniżki

ROZKŁAD JAZDY
Bydgoszcz

Dworzec PKS, peron 17

05:00

Piła

Parking przy Dworcu PKP

06:00

Poznań

Dworzec PKS, stanowisko międzynarodowe

08:00

Kościan

Zajazd u Dudziarza

09:00

Leszno

Stacja Orlen, Aleja Piłsudskiego 6

09:30

Rawicz

Stacja Paliw Orlen

10:00

Wrocław

Dworzec PKS, stanowisko 4 lub 5

12:00

Połączenia Antenowe - 70 zł/osoba:
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Katowice

Dworzec PKS, ul Piotra Skargi 1

Warszawa

Dworzec autobusowy, metro Młociny peron 1

www.martintour.pl

HOTEL

EDELWEISS ****
www.edelweiss-bg.com

HOTEL EDELWEISS ****

WYŻYWIENIE

Edelweiss to położony na skraju lasu hotel z gustownie urządzoną strefą basenową.
W hotelu goście znajdą również basen kryty. W okolicy mieści
się słynny Aquapark Auapolis. Do długiej, piaszczystej plaży jest
około 300 m, w pobliżu znajdują się liczne sklepy, restauracje
i bary. Dzięki dogodnej lokalizacji skorzystacie z miejscowych
atrakcji, a smaczna kuchnia i możliwość korzystania ze strefy
Wellness umilą Wam czas spędzony w hotelu. Kącik internetowy
(płatny). Wi-Fi (w lobby i w pokojach, płatne/ 10 BGN/doba, 20
BGN/tydzień), leżaki i parasole (przy basenie w cenie, na plaży
płatne), ręczniki (kaucja 20 BGN/doba), materace (płatne), recepcja z sejfem (płatny), lobby bar, bar, restauracja, kryty basen,
basen zewnętrzny ze słodką wodą, bar przy basenie, recepcja
24h, sklep z pamiątkami, taras słoneczny, parking (płatny), ogród,
mini market, wymiana walut, przechowalnia bagażu, fryzjer,
skrzynka pocztowa, night club, pasaż handlowy. Zameldowanie
od godziny 14.00, wymeldowanie do godziny 12.00.

Dwa posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje w formie urozmaiconego bufetu, (napoje do kolacji płatne).
Możliwość dopłaty do wyżywienia All- 90 euro/ osoba/turnus.

REKREACJA
Płatne
jacuzzi, sauna, masaże, rozrywki i życie nocne w licznych klubach
i dyskotekach Złotych Piasków, sporty wodne na plaży.
Bezpłatne
kryty basen (pow. 210 m2, gł. 1,5 m) zamknięty w okresie sezonu;
brodzik dla dzieci, basen zewnętrzny ze słodką wodą (pow. 480
m2, gł. 1,5 m), animacje.

POKOJE
182 Pokoje 2 osobowe z możliwością jednej dostawki dla osoby
dorosłej lub dwóch dostawek dla dzieci, boczny widok na morze,
klimatyzacja (centralnie sterowana), telewizor, telefon, TV SAT.
Łazienka: prysznic, WC, suszarka do włosów, balkon.

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646

ZŁOTE PIASKI
Legenda mówi, że kiedyś piraci ukryli w tym miejscu
wielki skarb, ale natura ukarała ich za chciwość i zmieniła go w złoty piasek. Leżący około 30 km na północ
od Varny kurort oferuje morskie i słoneczne kąpiele na
wspaniałych plażach oblewanych ciepłym morzem,
zakwaterowanie w dobrej klasy hotelach z bogatym
zapleczem sportowo-rekreacyjnym i centrami odnowy
biologicznej oraz niekończącą się zabawę w licznych
pubach, klubach i dyskotekach.

oferta BUŁGARIA
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BUŁGARIA
WYPOCZYNEK 12 DNI

NOWOŚĆ

9 NOCLEGÓWW HOTELU PLISKA***
W MIEJSCOWOŚCI ZŁOTE PIASKI

12

1890

dni

cena od

NIE WYMAGANY PASZPORT!
PROGRAM IMPREZY

DODATKOWO PŁATNE OPCJONALNIE

1 DZIEŃ: wyjazd z Polski. Przejazd przez Polskę, Słowację, Węgry,
Rumunię.
2 DZIEŃ: przejazd przez Bułgarię. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie.
2-11 DZIEŃ: wypoczynek, możliwość skorzystania z wycieczek
fakultatywnych.
11 DZIEŃ: po śniadaniu, wykwaterowanie, przejazd przez Bułgarię, Rumunię, Węgry.
12 DZIEŃ: przejazd przez Węgry, Słowację, przyjazd do Polski
w godzinach wieczornych.

–– „Bez Ryzyka” – 80 PLN/osoba, daje możliwość bez kosztowej
rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz
chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. W przypadku
rezygnacji z imprezy, opłata za usługę “Bez Ryzyka” nie podlega zwrotowi.
–– dopłata do opcji wyżywienia ALL- 110 euro/ osoba/ pobyt
–– dopłata do opcji wyżywienia HB – 60 euro/osoba/ pobyt
–– Wycieczki fakultatywne: Stambuł 1 lub 2 dni, Neseber, Bałczik
i Kaliakra, Wielkie Tyrnowo, Sofia, Warna + degustacja win,
Warna + delfinarium, Jeep Safari, Rejs Statkiem – dwie opcje
do wyboru, Rodzinny piknik

W CENIE ZAPEWNIAMY
–– Czas trwania 12 dni
–– Zakwaterowanie w hotelu Pliska ***
–– 9 śniadań
–– 9 noclegów
–– Transport autokarem LUX (barek, klimatyzacja, DVD, WC)
–– Opieka pilota

TERMIN / CENA
30.06
11.07
1890

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE,
OBOWIĄZKOWE
–– Ubezpieczenie NNW i KL 60 PLN / osoba/ turnus.
–– Opłata klimatyczna i administracyjna- płatna w autokarze:
dorośli – 15 euro, dzieci do lat 11- 10 euro/osoba/turnus.
–– Składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - 10 zł/
osoba/turnus

ZŁOTE PIASKI

–– Ceny podane w PLN/ osoba w pokoju 2,3
osobowym
–– Dzieci do lat 11- 30 % zniżki, jako 3 osoba
na dostawce przy 2 osobach pełnopłatnych
–– Osoba dorosła jako 3 osoba w pokoju – 10
% zniżki

ROZKŁAD JAZDY
Bydgoszcz

Dworzec PKS, peron 17

Piła

Parking przy Dworcu PKP

01:00
01:30

Poznań

Dworzec PKS, stanowisko międzynarodowe

03:30

Kościan

Zajazd u Dudziarza

04:30

Leszno

Stacja Orlen, Aleja Piłsudskiego 6

05:00

Rawicz

Stacja Paliw Orlen

05:30

Wrocław

Dworzec PKS, stanowisko 4 lub 5

06:30

Katowice

Dworzec PKS, ul Piotra Skargi 1

09:00

Połączenia Antenowe- 70 zł/osoba:
Warszawa
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HOTEL

PLISKA ***
www.pliska-goldensands.com

HOTEL PLISKA ***
Dziewięciopiętrowy Hotel Pliska położony jest w Złotych Piaskach, w jednej z turystycznych dzielnic, w spokojnej okolicy, nieopodal przystanku autobusowego. W pobliżu znajdują się liczne
sklepy, restauracje, kawiarnie, i bary. Całkowicie odnowiony
w 2008 roku posiada 160 pokoi. Do dyspozycji gości lobby bar,
całodobowa recepcja, restauracja bufetowa, bar przy basenie,
bankomat, przechowalnia bagażu, centrum biznesowe, winda,
odkryty basen. Plaża publiczna, piaszczysta, długa i szeroka,
łagodne zejście do morza, około 50 m od hotelu, dojście do plaży
przez ulicę, parasole i leżaki płatne (około 8 BGN/leżak/dzień,
około 8 BGN/parasol/dzień), oddalona od hotelu około 350 m.

REKREACJA
Płatne
Na plaży: sporty wodne, parasole i leżaki, w hotelu: tenis stołowy
bilard, fitness, masaże, sauna.
Bezpłatne
Korzystanie z basenu oraz leżaków i parasoli, kilka razy w tygodniu wieczorny show rozrywkowy.

POKOJE
160 pokoi 2 osobowych z możliwością 1 dostawki, indywidualnie
sterowana klimatyzacja, łazienka (prysznic, WC), TV, telewizja
satelitarna, telefon, lodówka, Wi-Fi, balkon.

WYŻYWIENIE

ZŁOTE PIASKI
Legenda mówi, że kiedyś piraci ukryli w tym miejscu
wielki skarb, ale natura ukarała ich za chciwość i zmieniła go w złoty piasek. Leżący około 30 km na północ
od Varny kurort oferuje morskie i słoneczne kąpiele na
wspaniałych plażach oblewanych ciepłym morzem,
zakwaterowanie w dobrej klasy hotelach z bogatym
zapleczem sportowo-rekreacyjnym i centrami odnowy
biologicznej oraz niekończącą się zabawę w licznych
pubach, klubach i dyskotekach.

Śniadania w formie bufetu.
Możliwość dokupienia wyżywienia w opcji HB- 50euro, All -90
euro/osoba/turnus, płatne w autokarze.

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646
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BUŁGARIA
WYPOCZYNEK

NOWOŚĆ

9 NOCLEGÓW W HOTELU ZDRAVETS****
W MIEJSCOWOŚCI ZŁOTE PIASKI

12

2200

dni

cena od

NIE WYMAGANY PASZPORT!
PROGRAM IMPREZY:

DODATKOWO PŁATNE OPCJONALNIE:

1 DZIEŃ: wyjazd z Polski. Przejazd przez Polskę, Słowację, Węgry,
Rumunię.
2 DZIEŃ: przejazd przez Bułgarię. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie.
2-11 DZIEŃ: wypoczynek, możliwość skorzystania z wycieczek
fakultatywnych.
11 DZIEŃ: po śniadaniu, wykwaterowanie, przejazd przez Bułgarię, Rumunię, Węgry.
12 DZIEŃ: przejazd przez Węgry, Słowację, przyjazd do Polski
w godzinach wieczornych.

–– „Bez Ryzyka” - 80 PLN/osoba, daje możliwość bez kosztowej
rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz
chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. W przypadku
rezygnacji z imprezy, opłata za usługę „Bez Ryzyka” nie podlega zwrotowi.
–– Wycieczki fakultatywne: Stambuł 1 lub 2 dni, Neseber, Bałczik
i Kaliakra, Wielkie Tyrnowo, Sofia, Warna + degustacja win,
Warna + delfinarium, Jeep Safari, Rejs Statkiem – dwie opcje
do wyboru, Rodzinny piknik

TERMIN / CENA

W CENIE ZAPEWNIAMY:
–– Czas trwania 12 dni
–– Zakwaterowanie w hotelu Zdravets* ***
–– Wyżywienie ALL
–– 9 noclegów
–– Transport autokarem LUX (barek, klimatyzacja, DVD, WC)
–– Opieka pilota

30.06
11.07
2200

–– Ceny podane w PLN/ osoba w pokoju 2,3
osobowym
–– Dzieci do lat 11- 30 % zniżki, jako 3 osoba na
dostawce przy 2 osobach pełnopłatnych
–– Osoba dorosła jako 3 osoba w pokoju – 10 %
zniżki

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE,
OBOWIĄZKOWE:
–– Ubezpieczenie NNW i KL 60 PLN / osoba/ turnus.
–– Opłata klimatyczna i administracyjna płatna w autokarze:
dorośli – 15 euro, dzieci do lat 11- 10 euro/osoba/turnus.
–– Składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - 10 zł/
osoba/turnus

ZŁOTE PIASKI

ROZKŁAD JAZDY
Bydgoszcz

Dworzec PKS, peron 17

Piła

Parking przy Dworcu PKP

01:00
01:30

Poznań

Dworzec PKS, stanowisko międzynarodowe

03:30

Kościan

Zajazd u Dudziarza

04:30

Leszno

Stacja Orlen, Aleja Piłsudskiego 6

05:00

Rawicz

Stacja Paliw Orlen

05:30

Wrocław

Dworzec PKS, stanowisko 4 lub 5

06:30

Katowice

Dworzec PKS, ul Piotra Skargi 1

09:00

Połączenia Antenowe- 70 zł/osoba:
Warszawa
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HOTEL

ZDRAVTES****
www.tural.bg

HOTEL ZDRAVTES****
Komfortowy, 6- piętrowy obiekt otoczony zielenią, usytuowany
ok. 200 metrów od szerokiej, piaszczystej plaży. Wybudowany
w roku 1968 i kompleksowo wyremontowany w roku 2009. Bliskość centrum miejscowości gwarantuje wiele atrakcji, jednak
sam hotel znajduje się w cichym i spokojnym miejscu. Rozwinięta infrastruktura restauracji, sklepów, pubów i dyskotek,
a także zagospodarowana i wygodna plaża sprawiają, iż jest to
doskonały wybór dla osób wygodnego wypoczynku w miejscu,
które nie pozwala się nudzić. Hotel do dyspozycji gości oddaje
117 pokoi rozlokowanych na 6 piętrach, recepcję świadczącą
obsługę w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim, salę konferencyjną, kantor, sklepik, lobby bar, barbecue i pool bar przy
basenie, restaurację, płatny sejf w recepcji, bezpłatne wi-fi w holu
recepcji oraz płatne stanowiska komputerowe.

POKOJE
Komfortowe 2-osobowe pokoje z możliwością dostawki, o pow.
25 m/2. Wyposażone w dwa łóżka, TV, telefon, mini bar, klimatyzację, łazienkę z prysznicem oraz balkon.

REKREACJA
Basen z tarasem słonecznym (bezpłatne leżaki i parasole), duży
ogród, bezpłatna sala fitness, brodzik dla dzieci, plac zabaw dla
dzieci, animacje dla dzieci i dorosłych. Płatne: tenis stołowy,
bilard, pokój masażu, pokoik urody (manicure, pedicure), sauna,
gry komputerowe.

ZŁOTE PIASKI
Legenda mówi, że kiedyś piraci ukryli w tym miejscu
wielki skarb, ale natura ukarała ich za chciwość i zmieniła go w złoty piasek. Leżący około 30 km na północ
od Varny kurort oferuje morskie i słoneczne kąpiele na
wspaniałych plażach oblewanych ciepłym morzem,
zakwaterowanie w dobrej klasy hotelach z bogatym
zapleczem sportowo-rekreacyjnym i centrami odnowy
biologicznej oraz niekończącą się zabawę w licznych
pubach, klubach i dyskotekach.

WYŻYWIENIE
Codziennie bogaty wybór przystawek, surówek, sałatek i warzyw,
zawsze klika dań głównych oraz desery, ciasta, lody i owoce.
Dania kuchni regionalnej oraz międzynarodowej.
All INCLUSIVE – Posiłki w formie stołu szwedzkiego. Śniadania (godz. 08:00-10:00), późne śniadanie (godz. 10:00-10:30),
lunch (godz. 12:00-14:00), kolacja (godz. 18:00-20:00), przekąski (godz. 15:00-17:00). Darmowe napoje oraz lokalne alkohole
w godzinach 10:30-22:00.

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646
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HISZPANIA
W Hiszpanii, jak rzadko gdzie sprawdzają się stereotypy. Hiszpanie
rzeczywiście mają gorącą krew, lubią wino, głośne wieczory w barach
tapas, emocje na arenie walk byków, a jeszcze bardziej na stadionach
piłkarskich. Praktycznie każdego dnia w jakimś mieście odbywa się
lokalna fiesta z procesją i tańcami na ulicach.
Tło przygody stanowią zaś najpiękniejsze miasta świata – Barcelona z oddechem zielonych
Ramblas i pokręconych budowli Gaudiego, kamienne Toledo, słoneczna Sewilla, spektakularna
Alhambra w Grenadzie, Madryt z placem zamkowym i obezwładniającymi galeriami, muzeum
Prado oraz całe mnóstwo innych niebywałych miast, zabytków i atrakcji. Ten intrygujący obraz
Hiszpanii dopełniają, dzikie wybrzeża, złote plaże i ciepłe morza otaczające kraj z czterech
stron świata. Wypoczynek w gorącym, śródziemnomorskim słońcu, zwiedzanie najsłynniejszych
atrakcji i nieustająca hiszpańska zabawa, optymizm i temperament, to mieszanka gwarantująca
Państwu wyjątkowe wakacje.

CALELLA
Posiada trzykilometrową, piaszczystą plażę, wzdłuż, której biegnie wysadzana palmami promenada. W ciągu dnia do wypoczynku zachęca gorąca plaża, wieczorami - nocne życie miasta
z niezliczoną ilością barów, kawiarni i dyskotek. Osobliwością
miasta jest latarnia morska z XIX w. Łączy klimat turystycznych
kurortów oraz typowo hiszpańskiego miasteczka. W sezonie
wiele atrakcyjnych imprez: fiesty, festiwal muzyczny, parada
olbrzymów oraz odbywający się w sobotnie wieczory na plaży
tradycyjny taniec Sardana. Złocista, długa i czysta plaża i wysadzana palmami romantyczna promenada są głównymi atutami
miejscowości. Duże wrażenie robi krajobraz błękitnego morza,
otaczających je urwistych klifów. Calella to miejscowość, w której
doświadczyć można wszystkich atrakcji popularnych nadmorskich kurortów. Jednak obok turystyki toczy się to normalne
codzienne życie Hiszpanów zamieszkujących to niezwykle piękne
miasto. Dzięki temu, Callela to najlepszy wybór dla tych, którzy
chcą poczuć prawdziwy klimat Hiszpanii, nie rezygnując z atrakcji
jakie zapewniają tradycyjne kurorty turystyczne.

SANTA SUSANNA / MALGRAT DE MAR
Te dwie, niegdyś oddalone od siebie miejscowości, na skutek
dynamicznego rozwoju i popularności wśród turystów, dziś
tworzą jedną aglomerację.
Malgrad de Mar to popularne, niewielkie miasteczko, które łączy
w sobie tradycyjny klimat Hiszpanii, z nowoczesnością śródziemnomorskich kurortów wypoczynkowych. Obok licznych hoteli,
tawern i dyskotek ulokowanych wzdłuż długiej nadbrzeżnej
promenady i piaszczystej plaży, zachowała się tradycyjna XV w.
zabudowa starej części miasta, która swoją atmosferą zaprasza
na spokojne, klimatyczne spacery.
Santa Susanna to nowoczesny, tętniący życiem i popularny wśród
turystów z całej Europy kurort wypoczynkowy. W niewielkim
miasteczku ulokowano dużą liczbę hoteli, licznych atrakcji,
restauracji i pubów. Tu znajdują się jedne z najbardziej znanych
dyskotek na wybrzeżu Costa Brava. Każdy, kto zdecyduje się
spędzić tu swoje wakacje, może być pewien, że nie zabraknie
mu atrakcji.

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646

opis miejscowości HISZPANIA
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HISZPANIA
WYCIECZKA OBJAZDOWA

ZWIEDZANIE:
PARYŻ , ANDORA, SARAGOSSA, TOLEDO,
MADRYT, VALENCJA, BARCELONA

10

1970

dni

cena od

NIE WYMAGANY PASZPORT!
PROGRAM IMPREZY
1 DZIEŃ: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Polskę,
Niemcy, Francję- przyjazd na nocleg tranzytowy w okolicach
Paryża.
2 DZIEŃ: Po śniadaniu, wykwaterowanie i przejazd do Paryża,
rozpoczęcie zwiedzania miasta metrem: Wieża Eiffela, Pola Elizejskie z Łukiem Triumfalnym i spacer po jednej z najsłynniejszych alei świata, Luwr (z zewnątrz), rejs po Sekwanie, Ratusz,
Centrum Pompidou. Dla chętnych obiad w cenie około 15 euro.
Wieczorem wyjazd do Andory.
3 DZIEŃ: Przyjazd do Andory, zwiedzanie miasta, zakupy, obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ: Po śniadaniu, wykwaterowanie wyjazd do Saragossy.
Zwiedzanie rozpoczniemy od starej części miasta na południowym brzegu Ebro, gdzie skupia się większość ciekawych miejsc
oraz tętniących życiem barów i restauracji. Najbardziej charakterystycznym punktem miasta jest przykryta jedenastoma kopułami
bazylika EL Pilar (wstęp w cenie wycieczki).Kolejnymi ważnymi
punktami podczas zwiedzania będą siedmiołukowy most Puente
de Piedra oraz stara brama Puerta del Carmen, która zbudowana
została w 1795 roku przez architekta Augustina Sanza i była jedną
z głównych bram do miasta w XVIII wieku. Czas wolny na zakup
pamiątek i zwiedzanie okolicy. Przejazd do hotelu w okolicach
Madrytu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ: Po śniadaniu przejazd do Toledo. Dawna stolica kraju
położona jest na wzgórzu nad rzeką Tag i do dziś uważana jest
za historyczne i kulturalne serce Hiszpanii. Obecnie to niewielka
stolica regionu, ale jego piękno i zabytki sprawiły, że stało się
pomnikiem narodowym i zostało wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Zwiedzanie
rozpoczniemy od Katedry- gotyckiej budowli z Krużgankami
z XIV wieku, następnie udamy się do Kościoła Santo Tome z XIV
wieku ze słynnymi arcydziełami El Greco- Pogrzeb Orgaza. Warta
uwagi jest również synagoga Santa Maria la Blanca z XII wieku
oraz gotycki klasztor San Juan wybudowany na terenie dzielnicy żydowskiej. Po południu powrót do Madrytu. Panoramiczny
objazd stolicy Hiszpanii, następnie spacer po centrum miasta,
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gdzie z zewnątrz podziwiać będziemy Pałac Królewski- Palacio
Real i słynny plac- Plaza Mayor. Podczas wycieczki zobaczymy
m.in.: Puerta del Sol (Brama Słońca), nazywaną sercem miasta,
największy dworzec kolejowy w Madrycie- Atocha, uważany za
arcydzieło architektury kolejowej. Puerta del Alcala- niegdyś
wschodnia brama miasta, teraz jeden z ważniejszych symboli
Madrytu. Będziemy mieli okazję przespacerować się najpopularniejszą ulicą pełną sklepów i pięknych budowli jaka jest Grab
Via. Fani piłki nożnej będą mieli okazję zobaczyć stadion piłkarski
Realu Madryt – Santiago Branabeu. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
6 DZIEŃ: Po śniadaniu, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do
Walencji. Wizytę rozpoczniemy od panoramicznego objazdu
miasta. Odwiedzimy najbardziej spektakularne budynki do których należą: dwie gotyckie wieże Torres dr Serranos oraz Torres de Quart, Katedrę, która zeprezentuje zróżnicowane style:
gotycki, romański i barokowy. Następnie będziemy mieli okazję
zobaczyć Lonja- centrum handlu jedwabiem, wpisane na listę
UNESCO oraz La Ciutat de les Arts i de les Ciencies- miasteczko
sztuki i nauki zwane też przez mieszkańców dzielnicą przyszłości.
Zaprojektowany został przez jednego z najbardziej znanych hiszpańskich architektów Santiago Calatrava przy współpracy Felixa
Candela. Na całość kompleksu składają się: centrum kulturalne
i rozrywkowe awangardowe budynki. Mieści się tu największe
w Europie oceanarium a także delfinarium, kino IMAX, restauracje
i muzea. Całość obejmuje obszar 350 000 m2. Czas wolny na
zakup pamiątek lub spacer po zakątkach Walencji. Przejazd do
hotelu w okolicach Walencji, obiadokolacja, nocleg.
7 DZIEŃ: Po śniadaniu, wykwaterowanie i przejazd do Barcelony, zwiedzanie jednego z najpiękniejszych miast Europy. Będzie
to niepowtarzalną okazją, aby podziwiać dzieła największego
architekta XX wieku Antonio Gaudiego słynny Kościół Sagrada
Familia, Casa Mila, Casa Batllo oraz jedyny w swoim rodzaju Park
Guell, wpisany przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa
Kultury i Przyrody. Niezapomniane wrażenia pozostawi w Państwa pamięci przepiękna Dzielnica Gotycka, najstarsza część
Barcelony ze słynną Katedrą Santa Eulalia, Placem Królewskim
oraz Pałacem Generalitat. Wzgórze Montjuic wraz z licznymi
obiektami sportowymi, którymi szczyci się Barcelona – to kolejny
punkt programu tej wycieczki. Prawdziwą atmosferę i klimat
miasta będzie można odczuć podczas spaceru po La Rambla –
„najpiękniejszej ulicy świata”, pełnej mimów, malarzy, muzyków
i innych zróżnicowanych form sztuki ulicznej. La Rambla słynnie
także z kolorowych targów z owocami, warzywami, wędlinami,
stoisk z kwiatami, roślinami, zwierzętami, kiosków z pamiątkami
oraz licznymi ogródkami kawiarnianymi. Wycieczkę zwieńcza
wizyta na Placu Hiszpańskim, gdzie o 21.30 rozpocznie się pokaz
magicznych fontann. Font Magica to podświetlane fontanny
tworzące widowiskowy spektakl „światło i dźwięk”. Przejazd na
Costa Brava, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja w formie
„ zimnej płyty”, nocleg.
8 DZIEŃ: Śniadanie, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
9 DZIEŃ: Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd do Polski.
10 DZIEŃ: Przyjazd do Polski.
PROGRAM JEST RAMOWY I MOŻE ULEC ZMIANIE.

W CENIE ZAPEWNIAMY
–– Czas trwania 10 dni
–– 7 noclegów: 1 w okolicach Paryża, 1 w Andorze, 2 w okolicach
Madrytu, 1 w okolicach Walencji, 2 na Costa Brava.
–– Pokoje 2,3,4 osobowe(3 i 4 osoba na dostawce).
–– Wyżywienie: śniadania.
–– Przejazd autokarem LUX wyposażonym w DVD, bar WC, klimatyzację.
–– Opieka pilota.

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE,
OBOWIĄZKOWO
–– Ubezpieczenie NNW i KL – 40 zł/osoba/turnus.
–– Dopłatę do 7 obiadokolacji, opłatę klimatyczną oraz opłatę
za realizację programu- 120 euro/ osoba dorosła. Dzieci do
lat 11- 90 euro/ osoba.
–– Składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - 10 zł/
osoba/turnus

ŚWIADCZENIA OPCJONALNE
–– „Bez Ryzyka” - 80 PLN/osoba, daje możliwość bez kosztowej
rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz
chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. W przypadku
rezygnacji z imprezy, opłata za usługę „Bez Ryzyka” nie podlega zwrotowi.

TERMIN / CENA
01.06
10.06
1970

PARYŻ

ANDORA

ROZKŁAD JAZDY
Bydgoszcz

Dworzec PKS, peron 17

Piła

Parking przy Dworcu PKP

02:00

Poznań

Dworzec PKS, stanowisko międzynarodowe

04:00

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646

01:00

SARAGOSSA
MADRYT
TOLEDO

BARCELONA

VALENCJA

oferta HISZPANIA
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HISZPANIA
WYPOCZYNEK
I EKSPRESOWY PRZEJAZD 10 DNI

HOTEL DO
WYBORU

7 NOCLEGÓW W WYBRANYM HOTELU

10

1300

dni

cena od

NIE WYMAGANY PASZPORT!
PROGRAM IMPREZY
1 DZIEŃ: wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd Polskę, Niemcy.
2 DZIEŃ: przejazd przez Francję, Hiszpanię. Przyjazd do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
2-9 DZIEŃ: pobyt i wypoczynek na wybrzeżu. Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych, które można wykupić
w Hiszpanii.
9 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd, przejazd przez
Hiszpanię, Francję.
10 DZIEŃ: przejazd przez Francję, Niemcy, Polskę.

W CENIE ZAPEWNIAMY
–– Czas trwania 10 dni
–– 7 noclegów w wybranym hotelu
–– Pokoje 1,2,3,4 osobowe ( w pokojach 3 i 4 osobowych, 3 i 4
osoba na dostawkach)
–– Wyżywienie: śniadania
–– Przejazd autokarem LUX wyposażonym w: dvd, wc, bar, klimatyzacja.
–– Opieka pilota.

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE,
OBOWIĄZKOWO
–– Ubezpieczenie NW i KL 40ZL/ os./ turnus.
–– dopłata do 7 obiadokolacji plus opłata klimatyczna - 80 euro/
osoba (dzieci do 11 lat - 60 euro/osoba (płatne w autokarze)
–– Składka do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - 10 zł/
osoba/turnus

ŚWIADCZENIA OPCJONALNE
–– „Bez Ryzyka” - 80 pln/osoba, daje możliwość bez kosztowej
rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz
chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. W przypadku
rezygnacji z imprezy, opłata za usługę „Bez Ryzyka” nie podlega zwrotowi.
–– Dopłata do opcji wyżywienia ALL-180 euro/osoba/turnus
w hotelach: Catalonia***, Bon Repos ***, Miami***
–– Wycieczki fakultatywne: Montserrat, Barcelona, Wycieczka
po wybrzeżu Costa Brava, Costa Brava Salvadora Dali, Girona
i Besalu

ROZKŁAD JAZDY
Bydgoszcz

Dworzec PKS, peron 17

05:00

Piła

Parking przed Galerą Vivo Piła

06:00

Poznań

Dworzec PKS, stanowisko międzynarodowe

08:00

Kościan

Zajazd u Dudziarza

09:00

Leszno

Stacja Orlen, Aleja Piłsudskiego 6

09:30

Rawicz

Stacja Paliw Orlen

10:00

Wrocław

Dworzec PKS, stanowisko 4 lub 5

12:00

CALELLA
SANTA SUSANNA / MALGRAT DE MAR

Połączenia Antenowe- 70 zł/osoba:
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Katowice

Dworzec PKS, ul Piotra Skargi 1

Warszawa

Dworzec autobusowy, metro Młociny peron 1

oferta HISZPANIA
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WYCIECZKI
FAKULTATYWNE
Opis str. 70-72
• Girona i Besalu
• Costa Brava Salvadora Dali
• Wycieczka po Wybrzeżu
Costa Brava
• Barcelona
• Montserrat
dzieci do 11 roku życia – 50 % zniżki

TERMIN / CENA
27.04
06.05

23.06
02.07

14.09 opis
23.09 hoteli

Catalonia *** HB

-

1720

1530

str. 64

Miami *** HB

-

1750

1440

str. 65

Bon Repos *** BB

-

1780

1490

str. 66

-

1970

1630

str. 67

-

1780

1440

str. 68

1300

-

1440

str. 69

CALELLA

–– Ceny podane w PLN
–– Osoba dorosła na dostawce
10 % zniżki
–– Dzieci do 11 lat jako 3 osoba
w pokoju na dostawce -50 %
zniżki jako 4- 25% zniżki

SANTA SUSANNA / MALGRAD DE MAR
Caprici **** HB
Riviera*** HB
Reymar/Reymar Playa *** HB

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646

oferta HISZPANIA
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HOTEL

CATALONIA ***

TARAS SŁONECZNY
Z BASENEM NA DACHU
www.hcatalonia.com

HOTEL CATALONIA ***
Hotel położony jest przy głównej alei kurortu, w odległości 300 m od plaży
i centrum handlowego. Odnowiony, 9-piętrowy budynek wyposażony w recepcję,
2 windy, klimatyzowaną restaurację, snack-bar, przechowalnię bagażu, pokój
telewizyjny, Internet. Hotel daje możliwość zamówienia usług pralniczych.
Zarówno pomieszczenia ogólnodostępne jak i pokoje mają udogodnienia dla
osób niepełnosprawnych.

POKOJE
Hotel posiada 130 przestronnych i przyjemnie urządzonych 1 i 2 osobowych
pokoi (możliwość 1 lub 2 dostawek) wyposażonych w łazienkę, balkon, telefon,
TV (kaucja zwrotna 15 euro za turnus).

REKREACJA
Hotel posiada nieduży basen wraz z brodzikiem dla dzieci, tarasem słonecznym
i leżakami zlokalizowany przed hotelem oraz drugi basen z tarasem słonecznym
i leżakami na dachu hotelu. W sezonie animacje dla dzieci i dorosłych, a także
raz w tygodniu pokazy flamenco. Bilard, gry video.

WYŻYWIENIE
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu (obiadokolacje dodatkowo płatne,
obowiązkowo). Codziennie bogaty wybór przystawek, surówek, sałatek i warzyw,
zawsze klika dań głównych oraz desery, ciasta, lody i owoce.

WYCIECZKI
FAKULTATYWNE
Opis str. 70-72
• Girona i Besalu
• Costa Brava Salvadora Dali
• Wycieczka po Wybrzeżu
Costa Brava
• Barcelona
• Montserrat
dzieci do 11 roku życia – 50 % zniżki
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HOTEL

MIAMI ***

POŁOŻONY W SAMYM CENTRUM MIASTA
www.hotelmiamicalella.com

HOTEL MIAMI ***
Elegancki, wygodny, miejski hotel składający się z 2 sekcji. Obiekt słynie z doskonałej obsługi i dobrej kuchni. Do dyspozycji gości: przestronny, nowoczesny hol
recepcyjny z kącikiem wypoczynkowym i salą TV, windy, restauracja główna,
lobby bar, w sezonie głównym bar przy basenie, kącik internetowy (dodatkowo
płatny). Położony z dala od miejskiego zgiełku i hałasu dyskotek, ale wciąż blisko
centrum miasta (ok. 200 m) i plaży (ok. 350 m). W pobliżu liczne puby i restauracje i sklepy.

POKOJE
145 przestronnych, gustownie urządzonych 1 i 2 osobowych pokoi (możliwość 1
lub 2 dostawek) z łazienką (WC, prysznic / wanna), klimatyzacją, TV, telefonem,
płatnym sejfem. Większość pokoi z balkonem.

REKREACJA
Basen otoczony tarasem (leżaki bezpłatnie) położony w patio hotelowym z brodzikiem i placem zabaw dla dzieci. W sezonie głównym cykliczne programy
animacyjne dla dzieci i dorosłych. Ogród, bilard, gry video.

WYŻYWIENIE
WYCIECZKI
FAKULTATYWNE
Opis str. 70-72

Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu (obiadokolacje dodatkowo płatne,
obowiązkowo). Codziennie bogaty wybór przystawek, surówek, sałatek i warzyw,
zawsze klika dań głównych oraz desery, ciasta, lody i owoce.

• Girona i Besalu
• Costa Brava Salvadora Dali
• Wycieczka po Wybrzeżu
Costa Brava
• Barcelona
• Montserrat
dzieci do 11 roku życia – 50 % zniżki

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646
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HOTEL

BON REPOS ***

ODKRYTY BASEN
Bezpłatne Wi-Fi, pokoje rodzinne, udogodnienia
dla niepełnosprawnych
www.hotelbonrepos.net

HOTEL BON REPOS ***
Usytuowany w centrum miejscowości Callela, w pobliżu restauracji, barów, sklepów i dyskotek. Ok. 400 m od szerokiej i piaszczystej plaży. Regularnie odnawiany
i modernizowany, 5-piętrowy budynek posiadający 210 pokoi do dyspozycji
gości oddaje 2 windy, całodobową recepcję, restaurację, lobby bar, snack bar,
przechowalnię bagażu, Internet. Wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne
są klimatyzowane. Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

POKOJE
1 i 2 osobowe (możliwość 1 i 2 dostawek), praktycznie i nowocześnie urządzone,
klimatyzowane, łazienka (prysznic, WC), telewizja satelitarna, telefon, sejf (za
dopłatą), balkon.

REKREACJA
Basen z brodzikiem dla dzieci, taras słoneczny z leżakami, bar przy basenie,
mini klub dla dzieci, jacuzzi, bilard, gry wideo. Liczne programy animacyjne dla
dorosłych i dzieci m.in. konkursy, flamenco, wodny aerobik.

WYŻYWIENIE
Śniadania, obiadokolacje dodatkowo płatne obowiązkowo. Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Codziennie bogaty wybór przystawek, surówek, sałatek
i warzyw, zawsze klika dań głównych oraz desery, ciasta, lody i owoce.

WYCIECZKI
FAKULTATYWNE
Opis str. 70-72
• Girona i Besalu
• Costa Brava Salvadora Dali
• Wycieczka po Wybrzeżu
Costa Brava
• Barcelona
• Montserrat
dzieci do 11 roku życia – 50 % zniżki
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HOTEL

CAPRICI ****

WYSOKI STANDARD
Hotel na plaży
Dla rodzin z dziećmi
www.hotelcaprici.com

HOTEL CAPRICI ****
Hotel Caprici usytuowany jest bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Od ścisłego
centrum oddalony o ok. 500 m, dzięki czemu pozwala na spokojny wypoczynek
bez miejskiego zgiełku. Budynek posiada 5 pięter z 245 pokojami. Wszystkie
pomieszczenie hotelowe są klimatyzowane. Recepcja czynna całą dobę, windy,
restauracja, lobby bar, snack bar, sala klubowa, przechowalnia bagażu, pralnia,
Internet. Hotel posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Smaczna
kuchnia, przyjazna atmosfera oraz wieczorne animacje stwarzają wakacyjny,
rodzinny nastrój.

POKOJE
1 i 2 osobowe (możliwość 1 lub 2 dostawek), w każdym pokoju indywidualnie
sterowana klimatyzacja, łazienka (prysznic, WC), telewizja satelitarna, telefon,
balkon, sejf (dodatkowo płatny). Większość pokoi posiada widok na morze.

REKREACJA
Duży basen, brodzik, taras słoneczny z leżakami, fitness club, sauna, bilard, tenis
stołowy, automaty do gry, mini klub dla dzieci z placem zabaw. Liczne programy
animacyjne dla dzieci i dorosłych. Wieczorami organizowane są programy rozrywkowe z muzyką i tańcami (pokazy flamenco, dancingi).

WYCIECZKI
FAKULTATYWNE
Opis str. 70-72

WYŻYWIENIE
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu (obiadokolacje dodatkowo płatne,
obowiązkowo). Codziennie bogaty wybór przystawek, surówek, sałatek i warzyw,
zawsze klika dań głównych oraz desery, ciasta, lody i owoce.

• Girona i Besalu
• Costa Brava Salvadora Dali
• Wycieczka po Wybrzeżu
Costa Brava
• Barcelona
• Montserrat
dzieci do 11 roku życia – 50 % zniżki

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646
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HOTEL

RIVIERA ***

HOTEL NAJBARDZIEJ POPULARNY
W OSTATNICH LATACH
www.hotelriviera.cat

HOTEL RIVIERA***
Położony w centrum miejscowości Santa Susanna, przy głównej promenadzie,
100 m od szerokiej i piaszczystej plaży, w pobliżu restauracji, barów, sklepów
i dyskotek. Odnowiony, 6-piętrowy budynek z 300 pokojami, wyposażony
w 3 windy w tym jedną panoramiczną, klimatyzowaną restaurację, drink bar,
snack bar, przechowalnie bagażu oraz Interent. Recepcja czynna całą dobę.

POKOJE
1 i 2 osobowe (możliwość 1 lub 2 dostawek). Każdy posiada łazienkę, balkon,
telefon, TV-sat, sejf (płatny dodatkowo), klimatyzację.

REKREACJA
Basen z brodzikiem dla dzieci, przy basenie bar oraz leżaki, w hotelu również
tenis stołowy i bilard. W sezonie hotel może się pochwalić bogatym programem animacji, występów, pokazów flamenco, dancingi. Hotel posiada również
kawiarnię / restaurację wychodzącą na promenadę.

WYŻYWIENIE
Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu (obiadokolacje dodatkowo płatne,
obowiązkowo). Codziennie bogaty wybór przystawek, surówek, sałatek i warzyw,
zawsze klika dań głównych oraz desery, ciasta, lody i owoce.

WYCIECZKI
FAKULTATYWNE
Opis str. 70-72
• Girona i Besalu
• Costa Brava Salvadora Dali
• Wycieczka po Wybrzeżu
Costa Brava
• Barcelona
• Montserrat
dzieci do 11 roku życia – 50 % zniżki
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HOTEL
HOTEL

REYMAR ***
REYMAR PLAYA ***

DOBRY STANDARD W NISKIEJ CENIE
www.hotelreymar.com, www.hotelreymarplaya.com

HOTEL REYMAR ***, REYMAR PLAYA ***
Dwa bliźniacze hotele: Reymar Playa położony w miejscowości Malgrat de Mar,
Reymar oddalony o ok. 500 m. Hotele znajdują się w odległości 50m od plaży,
z obydwu dogodne dojście do centrum miejscowości. Hotele to 6-piętrowe
budynki, każdy z nich posiada ok. 250 pokoi, windy, recepcję czynną całą dobę,
klimatyzowaną restaurację, lobby bar, przechowalnię bagażu oraz Internet. Oba
hotele posiadają udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

POKOJE
1 i 2 osobowe (z możliwością dostawek) z łazienką (WC, wanna lub prysznic),
klimatyzacją, TV, telefonem, balkonem, sejfem (dodatkowo płatny).

REKREACJA
Basen w hotelu Reymar z brodzikiem dla dzieci, rzeczką, biczami wodnymi.
Taras słoneczny z leżakami, bar przy basenie, plac zabaw, bilard, gry wideo.
Naprzeciwko hotelu Reymar znajduje się kompleks rekreacyjny w którym za
dodatkową opłatą można korzystać z mini golfa, kortów tenisowych, squash’a.

WYŻYWIENIE
WYCIECZKI
FAKULTATYWNE
Opis str. 70-72

Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu (obiadokolacje dodatkowo płatne,
obowiązkowo). Codziennie bogaty wybór przystawek, surówek, sałatek i warzyw,
klika dań głównych oraz desery, ciasta, lody i owoce.

• Girona i Besalu
• Costa Brava Salvadora Dali
• Wycieczka po Wybrzeżu
Costa Brava
• Barcelona
• Montserrat
dzieci do 11 roku życia – 50 % zniżki

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646
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WYCIECZKI
FAKULTATYWNE

GIRONA
I BESALU

40
€ /os.

Girona to miasto, które powinni odwiedzić głównie zwolennicy zwiedzania i aktywnego spędzania urlopu. Przepych zabytków, urocze kamieniczki, wąskie, klimatyczne i pełne kwiatów
ulice zachęcają do długich spacerów i wędrówek po mieście.
Warto odwiedzić przepiękne stare miasto - przykład mozaiki
skomponowanej z elementów architektury rzymskiej i greckiej
oraz monumentalne mury obronne otaczające miasto. Z wież
obronnych roztacza się niesamowity, panoramiczny widok na
czerwone dachy miasta i wszystkie najciekawsze i najpiękniejsze budowle. Przebywając w Gironie, warto wybrać się na
południowy brzeg rzeki Onyar stanowiący historyczną część
miasta nazwaną Barri de la Catedral. Na uwagę zasługuje
również juderia - dawna dzielnica żydowska. Największe wrażenie jednak robią Pasaż Archeologiczny stworzony z pozostałości starorzymskich umocnień, dobrze zachowane łaźnie
arabskie - Banys Arabs, oraz słynna jednonawowa, budowana
od 1000 roku gotycka katedra, w której mieści się muzeum
ze zbiorami najcenniejszych w całej Hiszpanii zabytków.
Wśród nich największy podziw budzi Tepiz de la Creation –
wielki dywan przedstawiający sceny stworzenia świata.
Besalu to esencja katalońskiego średniowiecza - doskonale
zachowany układ miasteczka, oryginalne kamieniczki, kościoły,
place i brukowane wąskie uliczki. Zachowane pozostałości dzielnicy żydowskiej z cenną rytualną łaźnią. Niekwestionowanym
symbolem Besalu jest doskonale zachowany, ufortyfikowany
most z XI w., który bronił dostępu do miasta, i na którym pobierano opłaty od kupców.
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Ziemia Salvadora Dali. Tego dnia odkryjemy piękno pejzaży
Dzikiego Wybrzeża. Tramuntana, silny wiatr wiejący często
w tych rejonach oraz dzikie piękno tutejszego wybrzeża, są
nierozłączną częścią sztuki Daliego. Odwiedzimy Cadaques
dawne miasteczko rybackie, gdzie Dali spędzał wiele czasu,
a także Port Ligat miejscowość, w której do dziś zachował się
dom artysty. Następnie krótka wizyta na Cap de Creus, gdzie
podziwiać można górującą nad cyplem latarnię morską. Potem
przejazd do benedyktyńskiego klasztoru San Pere de Rodes.
Klasztor usytuowany jest na wysokości 500 m.n.p.m. w miejscu
gdzie Pireneje wyłaniają się z morza i oferuje niepowtarzalną
panoramę na wybrzeże francuskie i katalońskie. Po południu
czeka nas wizyta w Figueras, gdzie istnieje możliwość wejścia
do muzeum Salvadora Dali.

COSTA BRAVA
SALVADORA DALI

40
€ /os.

Całodniowa wycieczka do jednego z najpiękniejszych miast Europy.
Udział w niej będzie dla Państwa niepowtarzalną okazją, aby podziwiać dzieła największego architekta XX w. Antonio Gaudiego słynny
Kościół Sagrada Familia, Casa Mila, Casa Batllo oraz jedyny w swoim
rodzaju Park Guell, wpisany przez UNESCO na Listę Światowego
Dziedzictwa Kultury i Przyrody. Niezapomniane wrażenia pozostawi
w Państwa pamięci przepiękna Dzielnica Gotycka, najstarsza część
Barcelony ze słynną Katedrą Santa Eulalia, Placem Królewskim oraz
Pałacem Generalitat. Wzgórze Montjuic wraz z licznymi obiektami sportowymi, którymi szczyci się Barcelona – to kolejny punkt
programu tej wycieczki. Jeśli zbierze się grupa zainteresowanych
osób, możliwa wizyta na stadionie FC Barcelony, Camp Nou – bilet
wstępu dodatkowo płatny – ok. 15 euro/osoba. Prawdziwą atmosferę i klimat miasta będzie można odczuć podczas spaceru po La
Rambla – „najpiękniejszej ulicy świata”, pełnej mimów, malarzy,
muzyków i innych zróżnicowanych form sztuki ulicznej. La Rambla
słynnie także z kolorowych targów z owocami, warzywami, wędlinami, stoisk z kwiatami, roślinami, zwierzętami, kiosków z pamiątkami oraz licznymi ogródkami kawiarnianymi. Wycieczkę zwieńcza
wizyta na Placu Hiszpańskim, gdzie o 21.30 rozpocznie się pokaz
magicznych fontann. Font Magica to podświetlane fontanny tworzące widowiskowy spektakl „światło i dźwięk”.

BARCELONA

e-mail: biuro@martintour.pl tel/fax 67-215 62 21
tel. 664 622 626, 664 622 646

50
€ /os.
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Wycieczka objazdowa po najpiękniejszych miejscowościach
i zakątkach Dzikiego Wybrzeża. Bujną, śródziemnomorską przyrodę Hiszpanii, podziwiać będą Państwo w jednym z najatrakcyjniejszych ogrodów botanicznych w tym regionie – ogrodzie
Piña de Rosa. Następnym punktem programu jest wizyta w przepięknej, średniowiecznej miejscowości Tossa de Mar. To słynne,
niegdyś rybackie miasteczko, zachowało unikatową, historyczną
zabudowę śródziemnomorską sięgającą XI w. Wąskie, kolorowe
uliczki, kamienice oraz usytuowany w wzgórzu fort, strzegący
dostępu do miasta od strony morza sprawiają, że będąc w Tossie, czuje się prawdziwy klimat tradycyjnej Hiszpanii. Dla zainteresowanych, możliwość rejsu stateczkiem z przeszklonym
dnem, który płynąc wzdłuż skalistych brzegów i klifów, wpływa
do rozmaitych jaskiń i zatoczek. Rejs statkiem płatny dodatkowo – ok. 14 euro / osoba dorosła i 9 euro /dziecko do 11 lat.
W trakcie przejażdżki tzw. Drogą Roku, czyli krętą drogą wzdłuż
Wybrzeża, liczącą 365 zakrętów, Państwa oczom ukazywać się
będą malownicze zatoczki, skały o dziwacznych kształtach,
lazurowe morze. Ukoronowaniem tych wspaniałych przeżyć
będzie degustacja wyśmienitych win i likierów w hiszpańskiej
„Bodedze” (winiarni), gdzie będziecie Państwo mogli poznać
walory smakowe doskonałych regionalnych trunków.

40
€ /os.

WYCIECZKA PO
WYBRZEŻU COSTA BRAVA

Całodniowa wycieczka gwarantująca zapierające dech w piersiach widoki, malownicze krajobrazy i niesamowite formacje
skalne o przedziwnych kształtach. To tylko nieliczne atrakcje,
które czekają Państwa podczas wycieczki na to zadziwiające
krajobrazowo wzgórze. Będziecie Państwo podziwiać tutejszy Klasztor Benedyktynów, który wybudowano po tym jak
w cudownych okolicznościach odnaleziono figurkę Matki
Boskiej. Kontakt z la Morenetą ma magiczne właściwości –
dotknięcie figurki powoduje, że w ciągu roku spełniają się
życzenia i prośby, z którymi przyjeżdżamy do klasztoru. Dla
chętnych istnieje możliwość skorzystania z wjazdu na punkt
widokowy kolejką górską.

40
€ /os.
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Warunki Uczestnictwa
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POSTANOWIENIA WSTĘPNE, ZAWARCIE UMOWY
Przez użyte w Warunkach uczestnictwa określenia należy rozumieć:
Warunki uczestnictwa – warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Martin Przedsiębiorstwo Turystyczne B.Tyczyńska, P. Tyczyński sp.Jawna, dalej zwanym Biurem
Podróży Martin.
Impreza – impreza turystyczna organizowana przez Biuro Podróży
MARTIN.
Organizator- Biuro Podróży Martin sp.jawna, bedące organizatorem
turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 29.04.2010r o usługach turystycznych , posiadające zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych, numer 0266K, wydane
przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, posiadające nr NIP
777-18-86-815.
Agent – agent turystyczny działający w imieniu organizatora.
Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o imprezę turystyczną na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie
takiej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej,
jak i osoba, na rzecz której umowa została zawarta, a także osoba,
której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.
Zgłoszenie – umowa – formularz przygotowany przez organizatora,
na podstawie którego Klient składa organizatorowi ofertę zawarcia
umowy o imprezę.
Katalogi i inne informacje pisemne organizatora stanowią jedynie
zaproszenie do zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi
w drodze złożenia oferty przez Klienta i jej przyjęcia przez organizatora. Organizator potwierdza przyjęcie oferty niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania
oferty.
Stronami umowy są – z zastrzeżeniem punktu 4.2 niniejszych Warunków Uczestnictwa – organizator oraz Klient.
W przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby (osób) trzeciej (trzecich), osoba zawierająca umowę wskazuje tę osobę / osoby w momencie składania oferty zawarcia umowy. Jeżeli uczestnik nie ma
pełnej zdolności do czynności prawnych, działa za niego przedstawiciel ustawowy.
Szczegółowe warunki realizacji imprez organizowanych przez organizatora określane są w aktualnym katalogu organizatora, aneksie
do niego lub innych dokumentach wymienionych w zgłoszeniu
umowie.
Organizator oświadcza, że posiada Gwarancję ubezpieczeniową
wykonania zobowiązań z tytułu świadczonych usług turystycznych
nr 113/2017/OKR, zawartą w Towarzystwie Ubezpieczeń INTER
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wymagane przez ustawę o usługach turystycznych, na pokrycie kosztów powrotu Klienta do kraju,
w wypadku, gdy organizator wbrew obowiązkowi nie zapewnia
tego powrotu, a także w razie niewykonania zobowiązań umownych, a także kwoty na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez
Klientów. W przypadku konieczności skorzystania przez Klienta
z wyżej wymienionego ubezpieczenia, szczegółowych informacji
udziela Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Aleja Niepodległości 16
lub najbliższa placówka Konsularna Rzeczypospolitej Polskiej.
Składając ofertę zawarcia umowy, Klient wyraża zgodę, w rozumieniu art. 23, ust 1, pkt 1 w zw. z art. 7, ust. 5 ustawy o ochronie danych
osobowych dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002,
Nr 101, poz 926 z póżn. zm.) na przetwarzanie danych osobowych,
niezbędnych dla realizacji umowy.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o usługach turystycznych, kategoria obiektu zakwaterowania podana jest według przepisów kraju
pobytu
CENA. WARUNKI PŁATNOŚCI. SPOSÓB ZAPŁATY
Przy zawarciu umowy Klient zobowiązany jest wpłacić 30% ceny
imprezy, a w przypadku zawierania umowy w terminie krótszym
niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, całość ustalonej ceny.
W przypadku płatności w dwóch ratach, druga rata powinna być
wniesiona  nie pożniej niż 21 dni i nie wcześniej niż 30 dni , przed
dniem rozpoczęcia imprezy wskazanym w umowie.
Brak zapłaty w terminie określonym w pkt. 2.2 oznacza odstąpienie od umowy przez Klienta i rodzi skutki zgodnie z pkt. 5.5 i 5.6
niniejszych Warunków Uczestnictwa. 2.4 Cena imprezy podana jest
w PLN złotych polskich).
Organizator może podwyższyć cenę imprezy jedynie w przypadku
udokumentowania wpływu na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności :
wzrostu koszów transportu
wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie
usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach
morskich i lotniczych,
wzrostu kursów walut.
Podwyższenie ceny, o którym mowa w pkt 2.5, może nastąpić w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Klient może zapłacić cenę za imprezę turystyczną według własnego
wyboru:
gotówką organizatorowi,
gotówką agentowi,
przelewem na konto organizatora.
W przypadku płatności w sposób określony w pkt.2.7c, za termin
zapłaty uważa się datę wykonania operacji przez bank Klienta,
a koszty operacji bankowych ponosi Klient.

b)

zasadniczego – jedna sztuka do 15 kg / osobę dla wyjazdów narciarskich lub 20 kg / osobę dla pozostałych wyjazdów; w wymiarach nie przekraczających zwyczajowych norm (80x60x30 cm).
3.5 Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie, wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia,
zawiadamiając o tym organizatora, w terminie nie późniejszym niż
14 dni od rozpoczęcia imprezy. Za nie uiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez organizatora turystyki w wyniku
zmiany uczestnika, Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia
odpowiadają solidarnie.
3.6 Klientowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie
wykorzystał z przyczyn nie leżących po stronie organizatora albo
z powodu przerwania jego udziału w imprezie przez służby graniczne lub policję.
3.7 Klient potwierdza otrzymanie aktualnych informacji o przepisach
paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie. Jeżeli Klient podczas
podróży nie będzie legitymował się polskim dokumentem tożsamości, ma obowiązek poinformować o tym fakcie organizatora,
który udzieli mu dodatkowych informacji na temat właściwych
przepisów, które obowiązują Klienta.
3.8 Klient zobowiązany jest przestrzegać przepisów celnych, dewizowych i porządkowych obowiązujących w Polsce, w krajach tranzytowych i w kraju docelowym.
3.9 Klient zobowiązany jest stawić się na miejsce zbiórki lub miejsce
rozpoczęcia podróży określone w umowie. Zmiana miejsca rozpoczęcia podróży na inne niż określone w zgłoszeniu – umowie, nawet
jeśli znajduje się na trasie przejazdu – wymaga zgody organizatora.
3.10 Klient zobowiązany jest do pokrycia wyrządzonych przez siebie
szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania (hotel,
autokar, prom itp.)
3.11 W trakcie trwania imprezy Klient zobowiązany jest do stosowania
się do wskazówek pilota, rezydenta, pracownika biura lub lokalnego przedstawiciela organizatora, dotyczących realizacji programu,
w szczególności przestrzegać godzin zbiórki uczestników.
4.
4.1
4.2
a)
b)
c)

4.3

4.4

4.5
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5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA
Klient ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w umowie
o świadczenie usług turystycznych.
Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta w trakcie trwania danej
imprezy, organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie
usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, wówczas 5.7
organizator wykona w ramach tej imprezy, bez obciążania Klienta
dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze.
W czasie trwania imprezy Klient może zgodnie z treścią umowy, korzystać z pomocy i opieki pilota, rezydenta, pracownika organizatora
lub lokalnego przedstawiciela organizatora, którym może zgłaszać
wszelkie uwagi sugestie dotyczące realizacji programu imprezy.
W przypadku imprez z wykorzystaniem transportu autokarowego
Klient może przewieźć bezpłatnie następującą ilość bagażu:
podręcznego – jedna sztuka do 3 kg / osobę dla wyjazdów narciarskich lub 5 kg/ osobę dla pozostałych wyjazdów.

6.
6.1

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
BP Martin zobowiązuje się do realizacji Umowy o świadczenie
usług turystycznych z należytą starannością, profesjonalnie i zgodnie z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej, w tym
za:
a)
zgodność świadczeń z katalogiem, z zastrzeżeniem, że przed zawarciem Umowy Klient nie został powiadomiony, zgodnie z niniejszymi
Warunkami Uczestnictwa o zmianie niektórych danych katalogowych.
b)
odpowiednią i należyta realizację świadczeń wynikających z Umowy.
6.2 BP Martin odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy o świadczenia usług turystycznych, chyba, że niewykonanie
lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób
trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych
w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.
6.3 BP Martin nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nie
zorganizowanych przez Biuro imprezach sportowych i innych wydarzeniach organizowanych przez uczestników we własnym zakresie podczas urlopu.
6.4 BP Martin nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści
ulotek i prospektów rozpowszechnianych przez hotel, oraz przez
osoby trzecie w krajach docelowych.
6.5 BP Martin nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
w wyniku nienależytego wykonania lub niewykonania świadczeń
realizowanych przez osoby trzecie, przy których zamówieniu jedynie
pośredniczyło i które w opisie imprezy oraz zawarte w katalogach,
zostały jako takie oznaczone.
6.6 Jeżeli w stosunku do świadczeń leżących po stronie kontrahenta
zastosowanie znajdują międzynarodowe uzgodnienia, lub bazujące
na nich przepisy prawne, przy których prawo do roszczeń powstaje
albo może być zastosowane jedynie przy spełnieniu określonych
uwarunkowań, lub jest ograniczone albo będzie przy istnieniu pewnych uwarunkowań wykluczone, BP Martin ma prawo do powołania
UBEZPIECZENIE KLIENTA
się na nie.
Uczestnicy imprez Biura Podróży Martin posiadają ubezpieczenie od
Kosztów Leczenia i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w Towa- 6.7 Martin nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie
zostały wykonane z przyczyn leżących po stronie uczestnika.
rzystwie Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
Górna granica odpowiedzialności Ubezpieczycieli, z tytułu ubezpiec 6.8 Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie lub inne osoby niepełnoletnie będące pod jego
zenia w – T.U. INTER Polska S.A. wynosi:
opieką w czasie trwania imprezy i w miejscu jej powstania.
dla Kosztów Leczenia – równowartość 20.000,00 Euro / osobę.
dla Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – równowartość 6.9 Klient ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie odpowiednich
przepisów, niezbędnych w realizacji imprezy. W przypadkach uchy2000,00 Euro / osobę.
bień takim przepisom, za wyjątkiem zawinionych przez BP Martin,
W T.U. INTER Polska S.A dla kosztów akcji ratowniczej – równowszelką odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Klient.
wartość 5 000,00 Euro / osobę. Każdy z Uczestników imprezy B.P.
Martin, jest objęty ubezpieczeniem pomocy w podróży Assistance – 6.10. BP Martin ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do
które w przypadku ubezpieczenia w T.U. INTER Polska S.A obsługuje
dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta.
całodobowe Centrum Pomocy INTER Polska, tel. +48 22 310 30 40.
6.11
BP
Martin informuje, iż transport turystów autokarami będzie odO ile umowa nie stanowi inaczej – stronami umowy ubezpieczenia
bywał się zgodnie z międzynarodowymi przepisami o przewozach
są – Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. 02- 486 Warszaosobowych. Na terenie Polski może zaistnieć konieczność przesiawa, Aleje Jerozolimskie 172, tel. 22 22 333 75 00, fax. 22 333 75 01,
dek oraz transportu Mikrobusami lub Minibusami. Połączenia anteinterpolska@ interpolska.pl, www.interpolska.pl oraz Klient.
nowe mogą być realizowane różnymi środkami transportu: autokar,
Klient może dodatkowo ubezpieczyć się od następujących ryzyk t.j.
bus, bus liniowy, samochód osobowy. Godziny wyjazdów autokarów
– kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej oraz utraty
docelowych jak i połączeń  antenowych mogą ulec zmianie o czym
bagażu podróżnego, na warunkach dowolnie wybranego TowarzyKlienci
zostaną poinformowani , na 2 dni przed rozpoczęciem imstwa Ubezpieczeń. Ubezpieczenie musi być zawarte do 24 godzin
prezy.
od momentu podpisania umowy.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia zawierające niezbędne informacje 7.
REKLAMACJE
na temat zakresu świadczeń, procedury likwidacji szkód oraz daZgodnie z art. 14, ust. 2, punkt 8, Ustawy o Turystyce, określa się
nych kontaktowych Ubezpieczyciela, są dostępne na stronie intersposób zgłaszania reklamacji:
netowej Biura Podróży MARTIN oraz Towarzystwa Ubezpieczeń w k 7.1 W przypadku nie wykonania, bądź nienależytego wykonania Umotórym są zawierane umowy ubezpieczenia.
wy przez BP Martin, uczestnikom przysługuje prawo do reklamacji.
Uczestnik imprezy deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia 7.2 Reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz z proudział w imprezie organizowanej przez Biuro Turystyczne MARTIN,
gramem imprezy należy zgłaszać niezwłocznie do kierownictwa
a przypadku zachorowania w trakcie imprezy zwalnia leczących
hotelu i pilota / rezydenta, którzy są zobowiązani do usunięcia
go lekarzy w kraju i zagranicą z obowiązku zachowania tajemnicy
przyczyny na miejscu.
lekarskiej względem Ubezpieczyciela oraz wyraża zgodę na udo- 7.3 Reklamacje należy złożyć w sposób skuteczny do BM Martin w terstępnienie wszelkiej dokumentacji lekarskiej z przebiegu leczenia.
minie 30 dni od daty zakończenia imprezy.
Ubezpieczenie KL i NNW nie obejmuje skutków leczenia chorób 7.4 BP Martin zobowiązane jest do rozpatrzenia reklamacji, oraz udzieprzewlekłych. BP Martin informuje o możliwości zawarcia takiego
lenia uczestnikowi odpowiedzi w formie pisemnej najpóźniej w ciąubezpieczenia w dowolnie wybranym Towarzystwie Ubezpieczegu 30 dni od daty jej otrzymania.
niowym.
8.
POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
8.1 Wszelkie dokumenty podróży wydawane są przez pracowników BP
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w każdej
Martin i pracowników Biur Agencyjnych
chwili z przyczyn od siebie niezależnych.
8.2 BP Martin zapoznało uczestnika z informacjami dotyczącymi prz
Odwołanie imprezy z powodu braku odpowiedniej liczby uczestniepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju
ków może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
docelowego. Uczestnik odpowiedzialny jest za dotrzymanie tych
W sytuacjach opisanych wyżej organizator przedstawi Klientowi
postanowień oraz będzie obciążony kosztami wynikającymi z nie
ofertę zastępczą lub zwróci całość wpłaconej kwoty bez potrąceń.
zastosowania się do w / w postanowień.
Minimalna liczba uczestników przy wyjazdach grupowych wynosi 8.3 Impreza zaczyna się wyjazdem z kraju, natomiast kończy się w dniu
40 osób przy imprezach autokarowych, chyba że umowa stanowi
przyjazdu.
inaczej.
8.4 Akweny wodne, kąpieliska i baseny w krajach docelowych nie są
Klient ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie. Odstąpienie
strzeżone.
od umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej o naliczaniu 8.5 Uczestnik winien podczas planowania urlopu, połączeń, spotkań
kosztów przyjmuje się dzień wpływu stosownego dokumentu do
czy terminów rozmów handlowych wziąć pod uwagę możliwość
BP Martin. Klient ma obowiązek zwrotu wszystkich wydanych przez
nieznacznych opóźnień w przejazdach, na co BP Martin nie ma
organizatora dokumentów.
wpływu.
Koszty rezygnacji są naliczane w przypadku rezygnacji z imprezy
9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
przez uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie BP Martin,
9.1 Powyższe warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych obow tym z powodu: – odmowy wydania paszportu lub wizy – braku
wiązują dla: P.T. Martin Sp.Jawna Polska, i są integralną częścią
dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy – niedotrzyzawartej Umowy.
manie określonych w Umowie terminów płatności – nie przybycia
9.2 Wszystkie informacje zamieszczone w katalogu, cenniku i warunna miejsce zbiórki – choroby i innych przypadków losowych – uniekach uczestnictwa odpowiadają stanowi na dzień złożenia ich do
możliwienia przekroczenia granicy poprzez służby graniczne itp.
druku. Aktualizacje i wszelkie zmiany, są na bieżąco korygowane
Koszty rezygnacji z imprezy, które uczestnik jest zobowiązany pona naszej stronie internetowej. Szczegółowych informacji udzielają
nieść to suma równa rzeczywistym kosztom poniesionym przez BP
zawsze nasi przedstawiciele i pracownicy.
Martin w związku z przygotowaniem imprezy, nie więcej jednak niż:
9.3 W sprawach nieuregulowanych warunkami uczestnictwa stosuje
– powyżej 30 dni – w wysokości wpłaconej zaliczki – od 30 do 22
się odpowiednio przepisy Ustawy o Usługach turystycznych oraz
dni – 500 PLN od osoby – od 21 do 15 dni – 50% ceny imprezy –
Kodeksu Cywilnego.
od 14 do 1 dnia – 75% ceny imprezy – w dniu rozpoczęcia imprezy
9.4 Nieważność któregokolwiek pojedynczego postanowienia Umowy
lub w przypadku nie rozpoczęcia imprezy turystycznej 95% ceny
jak niniejszych Warunków Uczestnictwa, nie skutkuje nieważnością
imprezy.
całości wymienionych dokumentów.
9.5 Ewentualne spory strony będą rozstrzygać polubownie a przypadku
nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy sąd powszechny.
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WOLISZ PODRÓŻOWAĆ

SAMOLOTEM?
SZUKASZ WYCIECZKI
DO INNEGO KRAJU?

W B.P. MARTIN
KUPISZ IMPREZY
LOTNICZE I AUTOKAROWE

DO MIEJSC
NA CAŁYM ŚWIECIE
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