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- zbiórka uczestników 15 minut przed godzinà odjazdu
- na trasach antenowych istnieje mo˝liwoÊç przesiadki
- miejsca w autokarze przydziela pilot wg kolejnoÊci zg∏oszeƒ na imprez´
- przy podpisywaniu umowy nale˝y koniecznie podaç miejsce wsiadania
- telefon do biura w sytuacjach awaryjnych 728 877 955, 668 006 576
- wszystkie trasy obs∏ugujà autokary komfortowe, wyposa˝one w klimatyzacj´,

barek z ciep∏ymi napojami (p∏atne u kierowcy), video lub DVD, przewa˝nie WC

- szczegó∏owe informacje dotyczàce wyposa˝enia, marki i nr rej. autokaru
mo˝na uzyskaç w biurze 3 dni przed wyjazdem

- dojazdy na trasach antenowych mogà odbywaç si´ mikrobusami
- postoje na trasach wycieczek ustala pilot co 3-4 godziny

Biuro zastrzega sobie mo˝liwoÊç odwo∏ania dojazdów antenowych na terenie
Polski z powodu ma∏ej frekwencji na 7 dni przed rozpocz´ciem imprezy.

Uwagi dotyczàce transportu:

Rozk∏ad jazdy autokarów

50 z∏ – w pokoju 
3-osobowym

60 z∏ – w pokoju 
2-osobowym

95 z∏ – w pokoju 
1-osobowym

NOCLEG w KRAKOWIE dla naszych klientów
Uczestnikom naszych imprez proponujemy przednocleg bez Êniadania w hostelu blisko centrum miasta 

lub w hotelu ** w Krakowie za symbolicznà op∏atà.
Hotel osiàgalny komunikacjà miejskà lub taksówkà w ok. 20 minut od centrum.

Przy przednoclegu w hotelu poza centrum, 
rano nie musisz przyje˝d˝aç na zbiórk´ 

– zabierzemy Ci´ spod hotelu!

Uwaga: oferta przeznaczona dla klientów naszych imprez, 
zamieszka∏ych ponad 100 km od Krakowa, 

którym nie b´dziemy mogli zapewniç dojazdu antenowego.
IloÊç miejsc ograniczona – prosimy o wczesnà rezerwacj´!

Projekt i DTP: Krzysztof Gajewski, Studio Projektowe GRAFIT Kraków, tel. 501 38 30 58, foto: Domena publiczna, Piotr Kruczek, Dominika Wawrzycka-MoryÊ, Krzysztof Gajewski, archiwum.

Miejsca zbiórki na bezp∏atne transfery na wycieczki samolotowe:

Zbiórka w Krakowie na transfer na lotnisko Katowice-Pyrzowice: Kraków – Dworzec PKS ul.

Bosacka, p∏yta górna – 4 godz.10 min. przed godzinà wylotu.

Zbiórka w Katowicach na transfer na lotnisko Kraków-Balice: Katowice, Plac Andrzeja –

3 godz. 30 min. przed godzinà wylotu.

Stali klienci 
Wszystkim osobom, które
przynajmniej trzykrotnie
uczestniczy∏y w wyciecz-
kach organizowanych przez
Biuro Podró˝y Sol-Tours,
przys∏uguje dodatkowy ra-
bat od aktualnej ceny: 
3% – od osoby w przypad-
ku imprez autokarowych.
50 z∏ – od osoby w przy-
padku imprez samoloto-
wych.
Rabat nie ∏àczy si´ z oferta-
mi last minute.

Single
Osoby podró˝ujàce indy-
widualnie b´dà zakwatero-
wane w pok. 2- lub 3-os.
W przypadku braku osób
ch´tnych na dokwaterowa-
nie, gwarantujemy pokój 
1-os. bez dop∏aty.

Transfer na wycieczki samolotowe – miejsce zbiórki

Numery tras  –  godziny odjazdów  –  dop∏aty
MiejscowoÊç Miejsce zbiórki Trasa 1 Trasa 2 Trasa 3 Trasa 4 Trasa 5 Trasa 6 Trasa 7

godz. 
dop∏ata

godz.
dop∏ata

godz. 
dop∏ata

godz. 
dop∏ata

godz. 
dop∏ata

godz. 
dop∏ata

godz. 
dop∏ata

odjazdu odjazdu odjazdu odjazdu odjazdu odjazdu odjazdu

Bielsko-Bia∏a Dworzec PKS (dolny plac) – – – – 8.15 0 – – – – – – 
Chrzanów Stacja benzynowa Shell przy autostradzie 6.35 0 3.55 60 6.35 0 04.55 60 – – 5.55 60 6.35 0 
Cieszyn Stacja benzynowa BP przy trasie S1 – – – – 8.45 0 – – – – – – – – 
Cz´stochowa McDonald’s, przy trasie nr 1 (w stron´ Katowic) 5.30 80 1.30 80 5.30 80 2.30 80 – – – – 9.10 0 
D´bica McDonald’s, Nagawczyna C, przy trasie nr 94 3.45 70 2.45 70 3.45 70 3.45 70 2.45 70 9.15 0 3.45 70 
Katowice Dworzec PKS, ul. Piotra Skargi 7.20 0 3.20 60 7.20 0 04.20 60 3.20 60 5.20 60 7.20 0 
Kielce Dworzec PKP, zatoczka 4.00 70 3.00 70 4.00 70 4.00 70 6.45 0 5.00 70 4.00 70 
Kraków Dworzec PKS, ul. Bosacka – p∏yta górna 6.00 0 5.00 0 6.00 0 6.00 0 5.00 0 7.00 0 6.00 0 
Lublin Parking przy Motelu PZMOT, ul. Prusa 8 1.00 120 0.00 120 1.00 120 1.00 120 – – – – – – 
¸ódê Parking przed Teatrem Wielkim, pl. Dàbrowskiego 3.15 110 23.45* 110 3.15 110 0.45 110 07.30 80 – – 11.25 0 
Opole Stacja Lukoil, ul. Wroc∏awska (obok Leroy Merlin) 9.15 0 – – – – – – – – – – – – 
Piotrków Tryb. Parking przy ul. POW (mi´dzy dworcami PKS i PKP) 4.00 100 0.30 100 4.00 100 1.30 100 6.15 90 – – 10.40 0 
Radom Dworzec PKP 3.00 100 2.00 100 3.00 100 3.00 100 8.00 0 4.00 100 – – 
Rzeszów Parking, ul. Pu∏askiego (obok ROSiR) 3.00 70 2.00 70 3.00 70 3.00 70 2.00 70 10.00 0 3.00 70 
Tarnów Parking przy Hotelu „Tarnovia” 4.30 60 3.30 60 4.30 60 4.30 60 3.30 60 8.30 0 4.30 60 
Tychy Stacja benzynowa LOTOS, ul. Beskidzka 60 – – – – 7.40 0 – – – – – – – – 
Warszawa Parking przy Sali Kongresowej, ul. E. Plater 1.00 110 0.00 110 1.00 110 1.00 110 10.15 0 2.00 110 – – 
Wroc∏aw Stacja BP, al. Karkonoska 63 10.15 0 – – – – – – – – – – – – 

*) odjazd dzieƒ wczeÊniej *) odjazd dzieƒ wczeÊniej
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IMPREZY AUTOKAROWE
„Hiszpania,Portugalia – podbój Iberii” 15 dni str. 2
Sycylia i per∏y po∏udniowych W∏och 12 dni str. 3
Italia alla carta 10 dni str. 4
Skarby Italii 7 dni str. 5
Zapach Toskanii 7 dni str. 5
W∏ochy pó∏nocne 6 dni str. 6
Szlakiem w∏oskich jezior 6 dni str. 6
Korsyka i Sardynia 10 dni str. 7
Prowansja i Lazurowe Wybrze˝e 8 dni str. 8
Pary˝ i zamki w dolinie Loary 7 dni str. 9
Kraje Beneluksu 6 dni str. 9
Anglia Walia Szkocja 10 dni str. 10
Norwegia – malownicza kraina fiordów 9 dni str. 11
Bawaria i zamki – Êladami Króla Ludwika 5 dni str. 11
Uroki Szwajcarii 7 dni str. 12
Cztery Kraje 7 dni str. 13
Rumuƒska w´drówka 8 dni str. 13
Krajobrazy Chorwacji 8 dni str. 14
Tajemnicza S∏owenia 6 dni str. 15
Ba∏kaƒska Mozaika 9 dni str. 15
Grecja – od antyku po XXI wiek 8 dni str. 16
Petersburg i kraje nadba∏tyckie 9 dni str. 17
Bursztynowy szlak 8 dni str. 17
Ukraina polskimi Êladami 5 dni str. 18
Lwów 3 dni str. 18
Czeskie Zamki „od Wranowa do Pilzna” 4 dni str. 19
„Z∏ota” Praga 4 dni str. 19
Praga Wiedeƒ Budapeszt 5 dni str. 20
Budapeszt 4 dni str. 20
Wiedeƒ 4 dni str. 21
Wiedeƒ i dolina Wachau 4 dni str. 21
Polska Szlakiem zamków Krzy˝ackich 4 dni str. 22
Zamki Dolnego Âlàska 4 dni str. 22

IMPREZY SAMOLOTOWE
Odlotowy Rzym z wypoczynkiem 7 nocy str. 23
Odlotowy Rzym hotel nad morzem 4 noce str. 24
Odlotowy Rzym hotel w Rzymie 4 noce str. 24
Odlotowy Rzym hotel w Rzymie 3 noce str. 25
Odlotowy Neapol i Capri 3 noce str. 25
Odlotowy Mediolan 3 noce str. 26
Odlotowe Ateny 3 noce str. 26
Odlotowy Pary˝ 3 noce str. 27
Lourdes samolotem 3 noce str. 27
Odlotowa Lizbona 4 noce str. 28
Odlotowy Londyn 3 noce str. 28
Odlotowa Barcelona z wypoczynkiem 7 nocy str. 29
Odlotowa Barcelona 4 noce str. 29
Odlotowa Malta z wypoczynkiem 7 nocy str. 30
Odlotowy Sankt Petersburg 4 noce str. 30
Odlotowa Gruzja 7 nocy str. 31  
Informacje szczegó∏owe str. 32
Warunki uczestnictwa str. 33

Organizator:

SOL-TOURS Biuro Podró˝y
31-012 Kraków, Êw. Marka 11a
tel. 12 425-47-20, 12 425-47-21, 
fax 12 429-59-71
info@sol-tours.pl, www.sol-tours.pl

Szanowni Paƒstwo!
Mi∏o nam oddaç w Paƒstwa r´ce nasz kolejny katalog “Wycieczki objazdowe”,

którym chcielibyÊmy Paƒstwa wprowadzic w wakacyjny czas, tak bardzo przez nas
wszystkich oczekiwany. Mamy nadziej´, ˝e Paƒstwa marzenia zaczynajà ju˝ krà˝yç
wokó∏ zapierajacych dech w piersiach widoków, skàpanych w s∏oƒcu zabytków i b∏´-
kitnego, bezchmurnego nieba. A jeÊli tak, to czas na wybór niezapomnianej wycieczki. 

Oferta jest doÊç ró˝norodna i mamy nadziej´, ˝e zaspokoi oczekiwania ka˝dego.
PrzygotowaliÊmy wycieczki objazdowe, pozwalajàce na poznanie najwa˝niejszych
miejsc poszczególnych krajów: Hiszpanii i Portugalii, W∏och, Wielkiej Brytanii, Szwaj-
carii, krajów Beneluxu, Rumunii, Chorwacji, S∏owenii oraz krótsze, dajàce mo˝liwoÊç
poznania tetniàcych ˝yciem metropolii europejskich: Rzymu, Mediolanu, Pary˝a, Lon-
dynu, Lizbony, Barcelony, Wiednia, Pragi, Budapesztu, Petersburga. Mi∏oÊników przy-
rody ucieszà widoki na wycieczkach: Norwegia – malownicza kraina fiordów, Cztery
Kraje (Austria, Szwajcaria, Niemcy Lichtenstein) z urzekajàcymi swym pi´knem Alpami,
Zapach Toskanii z urokliwym krajobrazem ∏agodnych wzgórz, winnic i strzelistych
cyprysów, W∏ochy Pó∏nocne z niepowtarzalnà atmosferà Cinque Terre, Szlakiem w∏o-
skich jezior z najbardziej malowniczo po∏o˝nymi jeziorami w Alpach, Bawaria z bajko-
wymi zamkami Ludwika II. Oczaruje te˝ Paƒstwa na pewno magia wysp, Sycylii wzbo-
gaconej o pi´kne miejsca po∏udniowych W∏och oraz Korsyki i Sardynii z gajami poma-
raƒczowymi i szmaragdowymi zatokami. Mo˝na te˝ po∏àczyç przyjemne z po˝ytecz-
nym, wybierajàc samolotowe, tygodniowe wycieczki pobytowo – objazdowe do
Hiszpanii, W∏och lub na Malt´. Wychodzàc naprzeciw Paƒstwa oczekiwaniom przygo-
towaliÊmy te˝ nowe programy pozwalajace na poznanie skarbów kultury i historii pol-
skiej na Ukrainie, pi´knej Gruzji z niezwyk∏à sympatià mieszkaƒców tego kraju do nas
– Polaków, urokliwych zamków w Czechach, a tak˝e naszej pi´knej Polski. 

Przygotowujàc ofert´ wycieczek objazdowych na 2018 rok wykorzstaliÊmy nasze
doÊwiadczenie i Paƒstwa sugestie. Uwa˝amy, ˝e wa˝ne jest, aby poznawanie nowych
miejsc odbywa∏o sie po spokojnym nocnym wypoczynku w hotelu. Dlatego w naszych
programach nie ma nocnych przejazdów przed zwiedzaniem. W odpowiedzi na Paƒ-
stwa sugestie, przekazane nam w ankietach, wiele wycieczek zosta∏o tak zaplanowa-
nych, ˝eby równie˝ w drodze powrotnej nie by∏o podró˝owania nocà, co zosta∏o ozna-
czone emblematem „bez nocnej jazdy” przy poszczególnych programach w katalogu.

Zach´camy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.sol-tours.pl, na której
sà zawsze aktualne informacje i promocje.

Zapraszamy do korzystania z naszych us∏ug. A my, jak zawsze, b´dziemy s∏u˝yç
swojà wiedzà, pomocà i radà w wyborze wycieczek. Obiecujemy, ˝e b´dziemy czyniç
wszelkie starania, aby nasze wycieczki pozostawi∏y niezapomniane wra˝enia, aby pro-
fesjonalni piloci, przewodnicy przekazali Paƒstwu w ciekawy i przyst´pny sposób histo-
ri´, legendy, kultur´ i zwyczaje odwiedzanych krajów, aby poziom wycieczek spe∏nia∏
Paƒstwa oczekiwania.

Tamara Wys∏ocka-Bobko, Waldemar S. Bobko
wraz z Zespo∏em

AUTOKAROWE WYCIECZKI OBJAZDOWE
RABAT DO 15%

Zach´camy do skorzystania z naszej promocji „rabat za wczesnà rezerwacj´”.
Wymagana zaliczka 30%. Uwaga: iloÊç miejsc w promocji ograniczona.

WYCIECZKI SAMOLOTOWE
RABAT do 400 z∏ od osoby

WYCIECZKI DLA GRUP - NA ZAMÓWIENIE
Dla grup mo˝emy przygotowaç ciekawy program 

do ka˝dego zakàtka Europy, w dowolnym terminie.

Rejestr Organizatorów Turystyki Wojewody Ma∏opolskiego nr Z/02/2005.
Gwarancja ubezpieczeniowa wydana przez PTU Signal Iduna S.A. M 208241 wa˝na od 18.09.2017 do 17.09.2018.
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1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 3 (str. II). Przejazd przez
Czechy i Austri´. W póênych godzi-
nach wieczornych przyjazd do hotelu
w okolicy Innsbrucka (ok. 900 km).
Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do

Francji (ok. 715 km). Po drodze
krótkie zwiedzanie Zurychu i Lozan-
ny. Przyjazd do hotelu w okolicy
Lyonu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Lour-

des (ok. 705 km). Po drodze krótkie
zwiedzanie Carcassone. W godzinach
wieczornych przyjazd do centrum kul-
tu maryjnego we Francji – Lourdes.
Zwiedzanie sanktuarium. Mo˝liwoÊç
udzia∏u w procesji ze Êwiecami.
Kolacja. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do ma-

lowniczo po∏o˝onego nad oceanem
San Sebastian (ok. 200 km), gdzie sze-
rokie bulwary, ogrodowe aleje i wspa-
nia∏e ozdobne budynki nadajà miastu
królewski wyglàd. Przejazd do Burgos
(ok. 220 km), którego symbolem jest
gotycka katedra – zwiedzanie. Prze-
jazd do hotelu w okolicy Segowii (ok.
200 km). Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Se-

gowii. Spacer po mieÊcie: akwedukt
rzymski, katedra, uliczki Êrednio-
wiecznego miasta. Przejazd do El
Escorial (ok. 65 km). Dolina Pole-
g∏ych. Zwiedzanie fascynujà-
cego kompleksu sk∏adajàce-
go si´ z klasztoru, dwóch pa-
∏aców, koÊcio∏a, dwóch pan-
teonów, biblioteki i licznych
skarbów sztuki. Przejazd do
hotelu w okolicy Madrytu
(ok. 60 km). Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Prze-

jazd do Madrytu. Zwiedzanie
Muzeum Prado, jednego
z najbardziej interesujàcych
w Europie, ze zbiorami arcy-
dzie∏ m.in. Velazqueza, Goi,
El Greca, Tycjana, Mantegni,

Rafeala, Botticellego, Duerera, Ru-
bensa. Spacer po mieÊcie: Plaza May-
or, katedra Almudena, Puerta del Sol,
Pa∏ac Królewski, ratusz. Przejazd do
Toledo (ok. 80 km). Zwiedzanie: ka-
tedra, Muzeum El Greco. Powrót do
hotelu. Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Sa-

lamanki (ok. 210 km). Spacer po mie-
Êcie: Plaza Mayor, uwa˝any przez
wielu za najpi´kniejszy plac w Hisz-
panii, ratusz, najstarszy w Hiszpanii
uniwersytet, Nowa Katedra i Stara Ka-
tedra. Przejazd do Fatimy (ok. 390
km) – miejsca objawienia Matki Bo-
skiej. Czas wolny. Nocleg w hotelu
w Fatimie.
8 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Li-

zbony (ok. 230 km). Po drodze posto-
je i zwiedzanie: Batalha z klasztorem
z kamienia o lekkim z∏otym odcieniu,
per∏à portugalskiego gotyku, Alcoba-
ca z klasztorem cystersów, nale˝à-
cym do najpi´kniejszych w Portuga-
lii, Nazare – pobyt nad oceanem, Ma-
fra z imponujàcym klasztorno-pa∏a-
cowym kompleksem. Przejazd do
Sintry, spacer po starym mieÊcie. Ca-
scais – miejscowoÊç wypoczynkowa
z uroczà pla˝à wydrà˝onà przez oce-
an w nadbrze˝nych ska∏ach. Przejazd
do hotelu w okolicy Lizbony. Nocleg.

9 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd na
Przylàdek Roca – najbardziej wysu-
ni´ty na zachód punkt kontynentalnej
Europy. Zwiedzanie Lizbony. Stare
centrum: Rossio – najruchliwszy plac
miasta, Teatr Narodowy, kolumna ko-
ryncka uwieƒczona postacià Piotra
IV, Praca dos Restauradores – obelisk
cesarza Maksymiliana IV; Alfama
(Stare Miasto): katedra, koÊció∏ Êw.
Micha∏a; Belem: klasztor Hieronimi-
tów, wie˝a obronna Torre de Belem.
Powrót do hotelu. Nocleg.
10 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do
Kordoby (ok. 495 km), jednego z naj-
starszych miast na Pó∏wyspie Iberyj-
skim. Zwiedzanie: meczet Mezquita.
Przejazd do hotelu w okolicy Grena-
dy (ok. 160 km). Nocleg.
11 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie

s∏ynnego zespo∏u pa∏acowego
Alhambry i ogrodów Generalife.
Przejazd do Walencji (ok. 500 km),
krótkie zwiedzanie miasta. Przejazd
do hotelu w okolicy Walencji.
Nocleg.
12 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do

Barcelony (ok. 355 km). Objazd mia-
sta autokarem: koÊció∏ Sagrada Fami-
lia, Casa Mila ze s∏ynnà falujàcà fasa-
dà Gaudiego, Casa Batllo, stadion
olimpijski. Spacer po t´tniàcym ˝y-
ciem bulwarze Ramblas z pomnikiem
Kolumba nad morzem. WejÊcie do

katedry Êw. Eulalii po∏o˝o-
nej w gotyckiej dzielnicy.
Przejazd do hotelu na
Costa Brava. Nocleg.
13 dzieƒ – Êniadanie.
Przejazd do hotelu na Li-
guryjskim Wybrze˝u (ok.
855 km). Po drodze krótki

postój w Awinion, spacer
po mieÊcie. Nocleg.
14 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do
Wenecji (ok. 405 km). Z parkingu
Tronchetto przep∏yni´cie stateczkiem
do placu Êw. Marka. Zwiedzanie We-
necji: plac Êw. Marka zwany przez
Napoleona „najpi´kniejszym salo-
nem w Europie”, najwy˝szy budynek
w Wenecji Kampanila, Torre
dell’Orologio – wie˝a z zegarem, Pro-
curatie – arkadowy budynek otacza-
jàcy plac Êw. Marka z trzech stron,
bazylika Êw. Marka, Most Wes-

tchnieƒ, Most Rialto. Czas wolny. Po-
wrót na parking spacerem po magicz-
nym labiryncie weneckich uliczek.
We wczesnych godzinach wie-
czornych wyjazd do Polski.
15 dzieƒ – przejazd przez Austri´
i Czechy. Powrót do Krakowa (ok.
1100 km) ok. godz. 12.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA
HIP0623 23.06 – 07.07 2970
HIP0915 15.09 – 29.09 2940

Dop∏ata do 11 obiadokolacji: 580 z∏ (Lour-
des – obiadokolacja w cenie; Lyon – nie ma
mo˝liwoÊci zamówienia obiadokolacji).
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 1140 z∏.
Cena obejmuje: 13 noclegów w hotelach
**/*** (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienkami):
1 w okolicy Innsbrucka, 1 w okolicy Lyonu,
1 w Lourdes, 1 w okolicy Segowii, 2 w okoli-
cy Madrytu, 1 w Fatimie, 2 w okolicy Lizbony,
1 w okolicy Grenady, 1 w okolicy Walencji,
1 na Costa Brava, 1 na Liguryjskim Wybrze˝u,
13 Êniadaƒ, 1 obiadokolacja w Lourdes, prze-
jazd komfortowym autokarem, opiek´ pilota
przewodnika, ubezpieczenie KL (obejmuje
równie˝ choroby przewlek∏e), NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu:
bilety wst´pu do zwiedzanych obiektów,
przewodnicy miejscy, s∏uchawki, statek
w Wenecji oraz inne obligatoryjne op∏aty –
ok. 185 euro. 
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Hiszpania, Portugalia - podbój Iberii

ZURYCH, LOZANNA, CARCASSONE, LOURDES, SAN SEBASTIAN, BURGOS, SEGOWIA, EL ESCORIAL, MADRYT, TOLEDO, SALAMANKA, FATIMA, BATALHA, 
ALCOBACA, NAZARE, SINTRA, MAFRA, CASCAIS, PRZYLÑDEK ROCA, LIZBONA, KORDOBA, GRENADA, WALENCJA, BARCELONA, AWINION, WENECJA

Fatima Lizbona

Roca

Salamanka

Wie˝a Belem

Grenada

Barcelona
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1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 3 (str. II). Przejazd przez
Czechy i Austri´. Póênym wieczorem
przyjazd do hotelu w okolicy Padwy
(ok. 1150 km). Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Grot

Frasassi (ok. 350 km), zwiedzanie ma-
lowniczych jaskiƒ, wyró˝niajàcych
si´ niepowtarzalnà i przepi´knà rzeê-
bà ska∏, znajdujàcych si´ w wàwozie
Frasassi, wy˝∏obionym przez rzek´
Sentino, która p∏ynie z Apeninów ku
morzu. Przejazd do hotelu w okolicy
Foggi (ok. 400 km). Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Bari

(ok. 135 km). Zwiedzanie: Êrednio-
wieczny zamek ksi´cia Fryderyka II,
romaƒsko-gotycka katedra San Sabino
oraz romaƒska bazylika Êw. Miko∏aja.
Przejazd do Alberobello (ok. 60 km),
miejscowoÊci znanej z truli – unikato-
wych okràg∏ych domów ze sto˝kowa-
tymi dachami z kamienia. Przejazd do
Matery (ok. 70 km). Zwiedzanie mia-
sta, którego historyczna cz´Êç, wpisa-
na na List´ Êwiatowego dziedzictwa
UNESCO, zwana Sassi, obejmuje uni-
katowe domostwa drà˝one w skale, je-

dynie z murowanymi fasadami. Mel
Gibson kr´ci∏ tu „Pasj´”. Przejazd do
hotelu w okolicy Matery. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Vil-

la San Giovanni (ok. 400 km), prze-
prawa promowa przez CieÊnin´
Messyƒskà, przejazd do Taorminy
(ok. 55 km), spacer po najszykow-
niejszym kurorcie Sycylii: grecki te-
atr, Êredniowieczne centrum. Prze-
jazd do hotelu w okolicy Katanii (ok.
50 km). Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Sy-

rakuz (ok. 70 km). Zwiedzanie: wyspa
Ortigia, Âwiàtynia Apollina i Ateny,
èród∏o Aretuzy, Park Archeologiczny
z Teatrem Greckim, Rajski Kamienio-
∏om i Ucho Dionizjusza, Amfiteatr
Rzymski. Przejazd autokarem do ba-
rokowego miasta Noto (ok. 30 km),
wpisanego na List´ Êwiatowego dzie-
dzictwa UNESCO. Spacer po barko-
wym zespole miejskim: koÊcio∏y, pa-
∏ace, place, reprezentacyjne schody.
Powrót do hotelu. Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autoka-

rem na Etn´ na wys. 1980 m n.p.m
(ok. 30 km), skàd mo˝na podziwiaç
wygas∏e kratery. Etna jest najwy˝szym
czynnym wulkanem Europy i jednym
z najaktywniejszych na Êwiecie. Prze-
jazd do Agrigento (ok. 165 km). Zwie-
dzanie Doliny Âwiàtyƒ – Êwietnie za-
chowanego zespo∏u Êwiàtyƒ grec-
kich. Przejazd do hotelu w okolicy
Agrigento. Nocleg.

7 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Seli-
nunte (ok. 100 km) – zwiedzanie ruin
greckich Êwiàtyƒ. Przejazd do hotelu
w okolicy Mazara del Vallo. Czas
wolny. Nocleg.
8 dzieƒ – Êniadanie. Pobyt nad mo-

rzem. Dla ch´tnych wycieczka fakul-
tatywna (min. 20 osób) do Erice (ok.
90 km). Przejazd przez Marsal´ –
mo˝liwoÊç degustacji wyÊmienitych
win Marsala. Przejazd wzd∏u˝ salin,
gdzie w krajobrazie dominujà pryzmy
soli oraz wiatraki. W Erice spacer po
Êredniowiecznym miasteczku, z sza-
rymi, kamiennymi domami. Przejazd
wzd∏u˝ niezwykle urozmaiconego
wybrze˝a na San Vito lo Capo (ok. 15
km) i pla˝owanie na “karaibskiej”
pla˝y. Powrót do hotelu. Nocleg.
9 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do

Monreale (ok. 115 km), zwiedzanie
niezwyk∏ej normaƒskiej katedry, ude-
korowanej mozaikami. Przejazd do
Palermo. Zwiedzanie stolicy Sycylii –
Pa∏ac Normanów (z zewnàtrz) z Ka-
plicà Palatyƒskà, katedra, Piazza Pre-
toria. Przejazd do portu, zaokr´towa-
nie na prom p∏ynàcy do Neapolu.
Nocleg na promie.
10 dzieƒ – po zejÊciu z promu zwiedza-

nie Neapolu – centrum monumentalne-
go: plac Plebiscytu, Galeria Umberta,
Pa∏ac Królewski, teatr San Carlo, Baszta
Andegaweƒska. Zwiedzanie centrum hi-
storycznego: ulica Spaccanapoli, katedra
Êw. Januarego, koÊció∏ Santa Chiara, ko-
Êció∏ Il Gesu Nuovo. Przejazd przez Po-
la Flegrejskie, spacer po Solfatarze – kra-
terze wulkanu, mo˝liwoÊç obserwacji
unikalnego na skal´ Êwiatowà zjawiska
wygasania wulkanu (w przypadku chwi-

lowej niedost´pnoÊci wulkanu dla zwie-
dzajàcych, program alternatywny zapro-
ponowany przez pilota). Przejazd do ho-
telu w okolicy Rzymu np. Chianciano
Terme (ok. 365 km). Nocleg.
11 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Prze-

jazd do Bolonii (ok. 235 km). Zwie-
dzanie Bolonii: Piazza Maggiore, Piaz-
za del Nettuno, dzielnica uniwersytec-
ka, bazylika San Petronio, koÊció∏ San
Domenico. Przejazd do hotelu w oko-
licy Tarvisio (ok. 360 km). Nocleg.
12 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd przez te-

rytorium Austrii i Czech. Powrót do Kra-
kowa (ok. 850 km) ok. godz. 23.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA.
WSY0526 26.05 – 06.06 2690
WSY0922 22.09 – 03.10 2690

Dop∏ata do 9 obiadokolacji: 380 z∏ (poza
kolacjà w hotelu okolicy Padwy).
Dop∏ata do pokoju 1 os: 595 z∏.
Cena obejmuje: 10 noclegów w hotelach ***
(pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienkami):
1 w okolicy Padwy, 1 w okolicy Foggi,
1 w okolicy Matery, 2 w okolicy Katanii,
1 w okolicy Agrigento, 2 w okolicy Mazara
del Vallo, 1 w okolicy Chianciano Terme,
1 w okolicy Tarvisio, 10 Êniadaƒ, jeden noc-
leg na promie Neapol-Palermo (bez Êniada-
nia), fotele lotnicze (mo˝liwoÊç wykupienia
kabiny 3- lub 4-os. wewn´trznej w cenie 400
z∏/kabin´ lub 2-os. zewn´trznej – 350 z∏/kabi-
n´), przejazd komfortowym autokarem, opie-
k´ pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL
(obejmuje równie˝ choroby przewlek∏e),
NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bile-
ty wst´pu do zwiedzanych obiektów, prze-
wodnicy miejscy, komunikacja miejska,
s∏uchawki oraz inne obligatoryjne op∏aty – ok.
160 euro. Udzia∏ w wycieczce fakultatywnej
– dodatkowo ok. 18 euro.

12 dni12 dni
Sycylia i per∏y po∏udniowych W∏och

GROTY FRASASSI, BARI, ALBEROBELLO, MATERA, TAORMINA, SYRAKUZY, NOTO, ETNA, AGRIGENTO, SELINUNTE, MAZARA DEL VALLO, MARSALA*, 
ERICE*, S.VITO LO CAPO*, MONREALE, PALERMO, NEAPOL, POLA FLEGREJSKIE, BOLONIA

Palermo

Etna Taormina

SyracusaNoto
Agrigento

Selinute

Palermo

Cefalu

Monreale

Bolonia

Alberobello

Noto

Sycylia

bez nocnej jazdy
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1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 3 (str. II). Przejazd przez
Czechy i Austri´. Póênym wieczorem
przyjazd do hotelu we W∏oszech (ok.
1100 km). Nocleg.
2 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Prze-

jazd do Florencji (ok. 250 km). Zwie-
dzanie Florencji: Piazza del Duomo,
katedra NMP Kwietnej, baptysterium,
kampanila, Piazza della Signoria, ko-
Êció∏ Êw. Krzy˝a, Palazzo Vecchio,
most Ponte Vecchio. Przejazd autoka-
rem do hotelu w okolicy Florencji.
Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd auto-

karem do Sieny (ok. 70 km). Zwie-
dzanie: plac Il Campo, który jest ser-
cem miasta, Palazzo Publico, Wie˝a
Ob˝arstwa (z zewnàtrz), kaplica Ca-
pella di Piazza, katedra, baptyste-
rium. Przejazd autokarem do Asy˝u
(ok. 130 km). Zwiedzanie: bazylika
Êw. Franciszka, Piazza del Comune
z portykiem Êwiàtyni Minerwy,
bazylika Êw. Klary, bazylika Matki
Boskiej Anielskiej, Ogród Ró˝any.
Przejazd autokarem (ok. 200 km) do
hotelu w okolicy Rzymu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do

Watykanu. Zwiedzanie Muzeum
Watykaƒskiego i Kaplicy Sykstyƒ-
skiej, bazyliki Êw. Piotra – modlitwa
przy grobie Ojca Âw. Jana Paw∏a II,
Grobów Papieskich. Przejazd do
Rzymu i spacer po staro˝ytnym Rzy-
mie, podczas którego mo˝na spoj-
rzeç na: plac Wenecki, O∏tarz Ojczy-
zny, Kapitol z pomnikiem Marka Au-

reliusza, Forum Romanum, Wi´zie-
nie Mamertyƒskie, Fora Cesarskie,
¸uk Konstantyna, Koloseum. Spacer
po Rzymie barokowym: Schody
Hiszpaƒskie, Fontana di Trevi, Pante-
on. Powrót do hotelu. Nocleg.
5 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Udzia∏

w papieskiej audiencji generalnej
(uzale˝niony obecnoÊcià Ojca Âw.
w Rzymie). Czas wolny. Przejazd au-
tokarem na Monte Cassino (ok. 140
km). Pobyt na Cmentarzu ˚o∏nierzy
Polskich. Przyjazd do hotelu w okoli-
cy Sorrento (ok. 140 km). Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Ca∏odzienna

wycieczka statkiem na Capri (w przy-
padku z∏ych

warunków atmosferycz-
nych – program alterna-
tywny, zaproponowany przez
pilota). Rozkoszowanie si´ ∏agod-
nym klimatem, ciekawà linià brzego-
wà, uroczymi domami, soczystoÊcià
ogrodów, pi´knymi pla˝ami i malow-
niczym krajobrazem wyspy. Mo˝li-
woÊç wycieczki fakultatywnej – rejs
statkiem wokó∏ wyspy, podczas której
mo˝na podziwiaç pi´kne klify, za-
toczki i pieczary lub rejs statkiem do
Lazurowej Groty. Powrót do hotelu.
Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autoka-

rem do San Giovanni Rotondo (ok.
250 km) – miasta, w którym ˝y∏ s∏yn-
ny mistyk Ojciec Pio. Po drodze
zwiedzanie Pompei – fascynujàcych

ruin miasta zastyg∏ego w czasie, na
skutek najs∏ynniejszej katastrofy wul-
kanicznej. W San Giovanni Rotondo
zwiedzanie Starego i Nowego Sanktu-
arium oraz grobu wraz z pamiàtkami
po zakonniku. Mo˝liwoÊç krótkiego
zwiedzania drogi krzy˝owej, pi´knie
po∏o˝onej na zboczu wzgórza. Prze-
jazd do hotelu w okolicy San Giovan-
ni Rotondo. Nocleg.
8 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Loreto

(ok. 340 km). Zwiedzanie najcz´Êciej
odwiedzanego sanktuarium w Europie –
Matki Boskiej Loretaƒskiej z niezwyk∏à
relikwià Santa Casa – domku z Nazare-
tu, w którym mieszkaç mia∏a Âwi´ta Ro-
dzina. Przejazd do Urbino (ok. 130 km),
miasta w którym urodzi∏ si´ Rafael. Spa-
cer po wpisanym na list´ Unesco, uro-
kliwym ÊródmieÊciu z labiryntem bru-
kowanych uliczek. Przejazd do hotelu
w okolicy Rimini (ok. 75 km). Nocleg.
9 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autokarem

do Padwy (ok. 210 km). Zwiedzanie
bazyliki Êw. Antoniego wraz z grobem
Êwí tego, relikwiarzem i przylegajàcym

klasztorem. Krótki spacer po Starym
MieÊcie. Przejazd do Wenecji.

Dziewi´ciogodzinne
zwiedzanie Wenecji.

Z parkingu prze-
p∏yní cie statecz-
kiem do placu
Êw. Marka. Zwie-

dzanie Wenecji: plac
Êw. Marka zwany przez

Napoleona „najpi´kniej-
szym salonem w Europie”,

kampanila, Torre dell’Orologio
– wie˝a z zegarem, Procuratie – arkadowy
budynek otaczajàcy plac Êw. Marka
z trzech stron, bazylika Êw. Marka, Most
Westchnieƒ, Most Rialto. Czas wolny. Po-
wrót na parking. W godzinach póênowie-
czornych wyjazd z Wenecji i powrót do
Polski.
10 dzieƒ – przejazd przez terytorium

Austrii i Czech. Powrót do Krakowa
(ok. 1100 km) ok. godz. 14.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA
ITA0428 28.04 – 07.05 1720
ITA0526 26.05 – 04.06 1690
ITA0721 21.07 – 30.07 1690
ITA0811 11.08 – 20.08 1690
ITA0908 08.09 – 17.09 1690

Dop∏ata do 7 obiadokolacji: 280 z∏ (poza
kolacjà w hotelu okolicy Wenecji).
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 460 z∏.
Cena obejmuje: 8 noclegów w hotelach***
(pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienkami):
1 w okolicy Wenecji, 1 w okolicy Florencji,
2 w okolicy Rzymu, 2 w okolicy Sorrento,
1 w okolicy San Giovanni Rotondo, 1 w oko-
licy Rimini, 8 Êniadaƒ, przejazd komforto-
wym autokarem, opiek´ pilota-przewodnika,
ubezpieczenie KL (obejmuje równie˝ choro-
by przewlek∏e), NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pu do zwiedzanych obiektów, prze-
wodnicy miejscy, komunikacja miejska, sta-
tek, s∏uchawki oraz inne obligatoryjne op∏aty
– ok. 160 euro. Udzia∏ w wycieczce fakulta-
tywnej – dodatkowo ok. 25 euro.

4
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Italia alla carta
FLORENCJA, SIENA, ASY˚, RZYM, WATYKAN, MONTE CASSINO, CAPRI, POMPEJE, SAN GIOVANNI ROTONDO, LORETO, URBINO, PADWA, WENECJA
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1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 3 (str. II). Przejazd przez
Czechy i Austri´. Póênym wieczorem
przyjazd do hotelu we W∏oszech (ok.
1100 km). Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Floren-

cji (ok. 270 km). Zwiedzanie Florencji:
Piazza del Duomo, Katedra NMP Kwiet-
nej, baptysterium, kampanila, Piazza
della Signoria, koÊció∏ Êw. Krzy˝a, Pa-
lazzo Vecchio, most Ponte Vecchio.
Przejazd do Pizy (ok. 80 km), zwiedza-
nie Pola Cudów – romaƒskiej katedry,
baptysterium, Krzywej Wie˝y (z ze-
wnàtrz). Przejazd na nocleg w okolicy
Florencji (ok. 50 km). Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autoka-

rem do Sieny (ok. 70 km). Zwiedza-
nie: plac Il Campo, który jest sercem
miasta, Palazzo Publico, Wie˝a Ob-
˝arstwa (z zewnàtrz), kaplica Capella
di Piazza, katedra, baptysterium.
Przejazd autokarem do Asy˝u (ok.
130 km). Zwiedzanie: bazylika Êw.
Franciszka, Piazza del Comune z por-
tykiem Êwiàtyni Minerwy, bazylika
Êw. Klary, bazylika Matki Boskiej
Anielskiej, Porcjunkula, Ogród Ró˝a-
ny. Przejazd autokarem (ok. 200 km)
do hotelu w okolicy Rzymu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Rzy-

mu. Zwiedzanie: bazylika Êw. Jana na
Lateranie, Schody Âwi´te, bazylika
Santa Maria Maggiore, spacer po Rzy-
mie staro˝ytnym: Forum Romanum,
Palatyn, ¸uk Konstantyna, Koloseum,
Plac Wenecki, Kapitol. Przejazd do
Watykanu. Zwiedzanie: Muzeum
Watykaƒskie i Kaplica Sykstyƒska, ba-
zylika Êw. Piotra – modlitwa przy gro-
bie Ojca Âw. Jana Paw∏a II, Groby Pa-
pieskie. Powrót do hotelu. Nocleg
5 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Prze-

jazd do Watykanu. Udzia∏ w papie-
skiej audiencji generalnej (uwarunko-
wany obecnoÊcià Ojca Âwi´tego
w Rzymie). Czas wolny. Spacer po
Rzymie: Zamek Êw. Anio∏a, Plac Na-
vona, Panteon, Fontanna di Trevi,
Plac Hiszpaƒski, Schody Hiszpaƒskie.

Przejazd na nocleg w okolicy Chian-
ciano Terme (ok. 180 km). Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do We-

necji (ok. 250 km). Zwiedzanie We-
necji. Z parkingu przep∏yni´cie sta-
teczkiem do placu Êw. Marka. Zwie-
dzanie Wenecji: plac Êw. Marka zwa-
ny przez Napoleona „najpi´kniej-
szym salonem w Europie”, kampani-
la, Torre dell’Orologio – wie˝a z ze-
garem, Procuratie – arkadowy budy-
nek otaczajàcy plac Êw. Marka
z trzech stron, bazylika Êw. Marka,
Most Westchnieƒ, Most Rialto. Czas
wolny. Przejazd do hotelu w okolicy
Wenecji. Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Wyjazd do Pol-

ski. Przejazd przez Austri´ i Czechy.
Powrót do Krakowa (ok. 1100 km) ok.
godz. 23.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA
ITS0428 28.04 – 04.05 1470
ITS0526 26.05 – 01.06 1420
ITS0707 07.07 – 13.07 1420
ITS0811 11.08 – 17.08 1420
ITS0915 15.09 – 21.09 1420
ITS1006 06.10 – 12.10 1420

Dop∏ata do 5 obiadokolacji: 210 z∏ (poza
kolacjà w hotelu w okolicy Wenecji).
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 340 z∏.
Cena obejmuje: 6 noclegów w hotelach ***
(pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienkami):
1 w okolicy Wenecji, 1 w okolicy Florencji
(np. Montecatini Terme), 2 w okolicy Rzymu,
1 w Chianciano Terme, 1 w okolicy Wenecji,
6 Êniadaƒ, przejazd komfortowym autoka-
rem, opiek´ pilota-przewodnika, ubezpie-
czenie KL (obejmuje równie˝ choroby prze-
wlek∏e), NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pu do zwiedzanych obiektów, prze-
wodnicy miejscy, komunikacja miejska, sta-
tek, s∏uchawki oraz inne obligatoryjne op∏aty
– ok. 120 euro.

1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 06.00. Pozosta∏e miejscowo-
Êci wg trasy nr 3 (str. II). Przejazd
przez Czechy i Austri´. Póênym wie-
czorem przyjazd do hotelu we W∏o-
szech (ok.1100 km). Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Arez-

zo (ok. 350 km). Zwiedzanie: koÊció∏
San Francesco z cyklem fresków
„Prawdziwa historia Krzy˝a Âwi´tego”,
których autorem jest Pierro Della Fran-
cesco, Piazza Grande z koÊcio∏em San-
ta Maria delle Pieve oraz Palazzo delle
Logge, katedra. Przejazd do Cortony
(ok. 30 km), niezwyk∏ego miasta, które-
go poczàtki si´gajà czasów Etrusków.
Spacer malowniczymi Êredniowiecz-
nymi uliczkami miasta, katedra, Piazza
della Republica z najwa˝niejszymi pa-
∏acami w mieÊcie. Przejazd do hotelu
w okolicy Chianciano Terme (ok. 60
km). Nocleg
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Sieny

(ok. 90 km). Zwiedzanie: plac Il Cam-
po, który jest sercem miasta, Palazzo
Publico, Wie˝a Ob˝arstwa (z ze-
wnàtrz), najpi´kniejsza Êredniowieczna
katedra we W∏oszech, baptysterium.
Przejazd do San Gimignano (ok. 30 km)
tzw. Êredniowiecznego Manhattanu,
z imponujàcymi kamiennymi wie˝ami.
Panorama z tarasu na pi´kne toskaƒskie
wzgórza. Przejazd przez winnice, gaje
oliwkowe, miasteczka i zadrzewione
wzgórza regionu Chianti. Wizyta w jed-
nej z winnic, mo˝liwoÊç degustacji naj-
bardziej znanego w∏oskiego wina. Prze-
jazd do hotelu w okolicy Montecatini
Terme (ok. 90 km). Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Pizy

(ok. 60 km). Zwiedzanie: „Pola Cu-
dów” z Krzywà Wie˝à, katedrà i bap-
tysterium. Przyjazd do Lukki (ok. 30
km). Zwiedzanie: katedra, koÊció∏ San

Michele in Foro, Casa di Puccini, ko-
Êció∏ San Martino, mury obronne,
Piazza dell’Amfiteatro, koÊció∏ San
Frediano. Powrót do hotelu. Nocleg.
5 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Prze-

jazd autokarem do Piombino (ok. 105
km). Przep∏yni´cie promem na Elb´.
Zwiedzanie stolicy wyspy Portoferra-
io: Piazza della Repubblica, siedziba
Napoleona – Palazzino dei Mulini,
Teatr Miejski. Czas wolny na pla˝o-
wanie – cudownie przejrzysta woda
z kamienistà pla˝à. W razie pogody
niesprzyjajàcej pla˝owaniu – pro-
gram alternatywny, zaproponowany
przez pilota. Rejs promem do Piombi-
no. Powrót do hotelu. Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Flo-

rencji. Zwiedzanie: Ponte Vecchio,
Piazza Signoria, Palazzo Vecchio, ko-
Êció∏ Santa Croce, katedra NMP
Kwietnej, baptysterium, dzwonnica.
Mo˝liwoÊç fakultatywnego zwiedze-
nia Galerii Uffizi (przy minimum 20
osobach ch´tnych). Czas wolny.
Oko∏o godz. 18.00 wyjazd do Polski.
7 dzieƒ – przejazd przez terytorium

Austrii i Czech. Powrót do Krakowa
(ok. 1350 km) ok. godz. 16.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA
ITT0428 28.04 – 04.05 1260
ITT0526 26.05 – 01.06 1200
ITT0630 30.06 – 06.07 1200
ITT0811 11.08 – 17.08 1200
ITT0908 08.09 – 14.09 1200
ITT1006 06.10 – 12.10 1200

Dop∏ata do 4 obiadokolacji: 170 z∏ (poza
kolacjà w hotelu w okolicy Wenecji).
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 290 z∏.
Cena obejmuje: 5 noclegów w hotelu*** (po-
koje 2- lub 3-osobowe z ∏azienkami):
1 w okolicy Wenecji, 4 w Toskanii, 5 Ênia-
daƒ, przejazd komfortowym autokarem,
opiek´ pilota-przewodnika, ubezpieczenie
KL (obejmuje równie˝ choroby przewlek∏e),
NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pu do zwiedzanych obiektów, prze-
wodnicy miejscy, komunikacja miejska, de-
gustacja wina, s∏uchawki, prom na Elb´ oraz
inne obligatoryjne op∏aty – ok. 115 euro.
Udzia∏ w wycieczce fakultatywnej – zwie-
dzanie Galerii Uffizi (bilet, rezerwacja, s∏u-
chawki, przewodnik) dodatkowo ok. 25 euro.

7 dni7 dni
Skarby Italii

FLORENCJA, PIZA, SIENA, ASY˚, 
RZYM, WATYKAN, WENECJA

7 dni7 dni
Zapach Toskanii

AREZZO, CORTONA, SIENA, SAN GIMIGNANO, REGION CHIANTI,
PIZA, LUKKA, ELBA, FLORENCJA

Wenecja

Asy˝

Siena

LOMBARDIA

VALLE
D'AOSTA

FRIULI-
VENEZIA
GIULIATRENTINO-

ALTO ADIGE

UMBRIA
TOSCANA

C A L A B R I A

CAMPANIA

P

U

G

L

I

A

VENETO

EMILIA-
ROMAGNA

PIEMONTE

MARCHE

LAZIO

MOLISE

BASILICATA

 ABRUZZO

Cortona

MontepulcianoAbbazia  
di Monte  
Olivieto Maggiore

Siena

Elba

A

P

P

E

N

N

I

N

I

DOLOMITI

A P P E N N I N O L I G U R E

A P P E N N I N O
T O

S
C

O
E

M
I L I A N O

APPENNINO
ABRUZZESE

A
P

P
E

N
N

I
N

O
C

A
L

A
B

R
E

S
E

PENISOLA
SALENTINA

Piza

Wenecja

Florencja

Asy˝

Rzym

Florencja

San Gimignano

Florencja

bez nocnej jazdy
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1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 3 (str. II). Przejazd przez
Czechy i Austri´. Póênym wieczorem
przyjazd do hotelu w okolicy Inns-
brucka (ok. 900 km). Nocleg
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Try-

dentu (ok. 200 km) przez prze∏´cz Bren-
nero. Zwiedzanie: stare miasto z rene-
sansowymi kamienicami pokrytymi fre-
skami, katedra – miejsce obrad Soboru
Trydenckiego i zamek biskupów – ksi-
à˝àt trydenckich Buonconsiglio. Prze-
jazd panoramicznà trasà nad najwi´k-
szym z w∏oskich jezior – jeziorem Gar-
da. Czas wolny na rozkoszowanie si´
niepowtarzalnà atmosferà Limone, oto-
czonego cytrynowymi gajami. Przejazd
do Sirmione (ok. 110 km) gdzie mo˝na
zobaczyç majestatyczny zamek rodu
Scaligerich. Przejazd do hotelu w okoli-
cy Werony (ok. 20 km). Nocleg. 
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do We-

rony. Zwiedzanie: amfiteatr rzymski
Arena, dom Julii Capuletti, Piazza Er-
be, Piazza Signoria, grobowce Scalige-
rich. Przejazd do Genui (ok. 300 km).
Spacer po Genui: gotycka katedra San
Lorenzo, Palazzo Ducale, dom Krzysz-
tofa Kolumba. Przejazd do hotelu
w okolicy Genui. Nocleg. 
4 dzieƒ – Êniadanie. Ca∏odzienna

wycieczka statkiem lub pociàgiem do
miejsca uznawanego przez wielu za
najpi´kniejszy park narodowy we
W∏oszech, które przyciàga tysiàce tu-
rystów swojà s∏awà i magià – Cinque
Terre – 5 miejscowoÊci po∏o˝onych
wÊród ska∏, niezwykle urokliwych,
wpisanych na List´ Êwiatowego dzie-
dzictwa UNESCO: Monterosso, Ver-
nazza, Riomaggiore, Corniglia i Ma-
narola. Spacer po miasteczkach
z charakterystycznà zabudowà o nie-

powtarzalnym klimacie i i uroku, jak-
by przyklejonych do stromych gór,
które malowniczo opadajà do turku-
sowego morza. Czarujàce miejsce,
które pozostawia niezapomniane
wra˝enia. Powrót do hotelu. Nocleg. 
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Me-

diolanu. Dziewi´ciogodzinny pobyt.
Zwiedzanie: zamek Sforzów ze s∏ynnà
trzecià Pietà Micha∏a Anio∏a, Galeria
Wiktora Emanuela II – ekskluzywny
salon miasta, La Scala – najs∏ynniejsza
scena operowa Êwiata, najwi´ksza go-
tycka katedra W∏och, „z∏oty kwadrat”
– luksusowa dzielnica mody z butika-
mi najwi´kszych Êwiatowych projek-
tantów. Czas wolny. Mo˝liwoÊç wjaz-
du na dach Duomo, skàd roztacza si´
niezapomniany widok na miasto.
Mo˝liwoÊç fakultatywnego zwiedza-
nia Galerii Brera. Powrót na parking.
W godzinach wieczornych wyjazd
z Mediolanu i powrót do Polski. 
6 dzieƒ – przejazd przez Austri´

i Czechy. Powrót do Krakowa w go-
dzinach popo∏udniowych.

NR IMPREZY TERMIN CENA
IPL0526 26.05 – 31.05 1190 
IPL0915 15.09 – 20.09 1190

Dop∏ata do 4 obiadokolacji: 170 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 250 z∏.
Cena obejmuje: 4 noclegi w hotelach **/***
(pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienkami):
1 w okolicy Innsbrucka, 1 w okolicy Werony,
2 w okolicy Genui, 4 Êniadania, przejazd
komfortowym autokarem, opiek´ pilota-prz-
ewodnika, ubezpieczenie KL (obejmuje rów-
nie˝ choroby przewlek∏e), NNW i baga˝u. 
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pu do zwiedzanych obiektów, prze-
wodnicy miejscy, komunikacja miejska, statek
lub pociàg, s∏uchawki oraz inne obligatoryjne
op∏aty – ok. 125 euro.

1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 3 (str. II). Przejazd przez
Czechy i Austri´. Póênym wieczorem
przyjazd do hotelu w okolicy Wene-
cji (ok. 1100 km). Nocleg
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd nad je-

zioro Garda (ok.150 km). Przejazd pa-
noramicznà trasà, wzd∏u˝ najwi´ksze-
go z w∏oskich jezior, do Malcesine
(ok. 30 km). Dla ch´tnych program fa-
kultatywny (polecany przy ∏adnej po-
godzie) – wyjazd kolejkà linowà,
z obracajàcymi si´ wagonikami wokó∏
w∏asnej osi, na Monte Baldo (ok. 20
euro), skàd rozpoÊciera si´ imponujà-
cy widok na górskie szczyty i zatopio-
ne mi´dzy nimi jezioro Garda. Dla
osób nieuczestniczàcych w programie
fakultatywnym spacer po Êrednio-
wiecznym miasteczku z klimatyczny-
mi kamienicami, kameralnymi placa-
mi i portem. Czas wolny. Przejazd do
Sirmione (ok. 70 km), gdzie mo˝na
zobaczyç majestatyczny zamek rodu
Scaligerich. Spacer po niezwykle uro-
kliwych wàskich uliczkach, przy któ-
rych znajdujà si´ pozosta∏oÊci rzym-
skich i Êredniowiecznych budowli.
Przejazd do hotelu w okolicy. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd nad Je-

zioro Como ( ok. 175 km) uznanego za
jedno z najpi´kniejszych jezior
w Êwiecie, podziwianie malowni-
czych krajobrazów. Zwiedzanie stoli-
cy prowincji Como: Palazzo Broletto
oraz XV wiecznej katedry. Rejs stat-
kiem z Como do Bellagio, podczas
którego mo˝na podziwiaç urozmaico-
nà lini´ brzegowà jeziora Como. Spa-
cer po Bellagio, zwanym per∏à jeziora
Como, które s∏ynie ze wspania∏ych
willi i parków. Przejazd do hotelu
w okolicy Stresy ( ok. 120 km). Nocleg.

4 dzieƒ – Êniadanie. Rejs statkiem na
wyspy Borromejskie: Isola Bella z ba-
rokowym pa∏acem i przepi´knymi ta-
rasowymi ogrodami z licznymi rzeê-
bami i fontannami; Isola dei Pescato-
ri, która jako jedyna jest zamieszkana,
a jej mieszkaƒcy trudnià si´ g∏ównie
rybo∏ówstwem; Isola Madre z pa∏a-
cem z XVI wieku i ogrodami angiel-
skimi. Powrót do Stresy. Czas wolny.
Dla ch´tnych program fakultatywny –
wyjazd kolejkà linowà na gór´ Motta-
rone (ok, 20 euro), jeden z najatrak-
cyjniejszych punktów widokowych
Alp Penniƒskich, skàd rozpoÊciera si´
pi´kny widok na masyw Monte Rosa
i 7 jezior alpejskich. Powrót do hote-
lu. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Do-

modossola. Przejazd panoramicznym
pociàgiem do Locarno ( ok. 2 godz.)
wzd∏u˝ g∏´bokich przepaÊci i skal-
nych uskoków, przez malownicze
doliny i wysokie mosty, obok wàwo-
zów, wodospadów, winnic i plantacji
kasztanów. Spacer po wàskich ulicz-
kach starego miasta. Przejazd do ho-
telu w okolicy Wenecji (ok. 380 km).
Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd przez

terytorium Austrii i Czech. Powrót do
Krakowa (ok. 1100 km) ok. godz.
22.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA
ISZ0526 26.05 – 31.05 1490
ISZ0915 15.09 – 20.09 1490

Dop∏ata do 4 obiadokolacji: 165 z∏ (poza
pierwszà w okolicy Wenecji).
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 365 z∏.
Cena obejmuje: 5 noclegów w hotelach
**/*** (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienka-
mi): 1 w okolicy Wenecji, 1 w okolicy jezio-
ra Garda, 2 w okolicy jeziora Maggiore,
1 w okolicy Padwy-Wenecji, 5 Êniadaƒ, ko-
lejka panoramiczna na trasie Domodossola-
-Locarno (2 klasa), przejazd komfortowym
autokarem, opiek´ pilota-przewodnika,
ubezpieczenie KL (obejmuje równie˝ choro-
by przewlek∏e), NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pu do zwiedzanych obiektów, prze-
wodnicy miejscy, komunikacja miejska, rejs
statkiem po jeziorach Como i Maggiore,
s∏uchawki oraz inne obligatoryjne op∏aty –
ok. 105 euro. Udzia∏ w wycieczkach fakulta-
tywnych (min. 20 osób) – wyjazd kolejkà na
Monte Baldo- dodatkowo ok. 20 euro. na
Mottarone dodatkowo ok. 20 euro.

6 dni6 dni
W∏ochy pó∏nocne

TRYDENT, JEZIORO GARDA, LIMONE, SIRMIONE, WERONA,
GENUA, CINQUE TERRE, MEDIOLAN

6 dni6 dniSzlakiem 
w∏oskich jezior

JEZIORA: GARDA, COMO I MAGGIORE, KOLEJKA PANORAMICZNA DOMODOSOLLA-LOCARNO

WŁOCHY

LIECHTEN-
STEIN

WAJCARIA
omodossola

Stresa Como
Malcesine

J. Garda

Locarno

Werona

LOMBARDIA

VALLE
D'AOSTA

FRIULI-
VENEZIA
GIULIATRENTINO-

ALTO ADIGE

UMBRIA
TOSCANA

VENETO

EMILIA-
ROMAGNA

PIEMONTE

MARCHE

A

P

P

E

N

DOLOMITI

A P P E N N I N O L I G U R E

A P P E N N I N O
T O

S
C

O
E

M
I L I A N O

TrydentLimone
Sirmione

Genua

Mediolan

Mediolan

Jezioro Garda

Locarno

bez nocnej jazdy
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1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 3 (str. II). Przejazd przez
Czechy i Austri´. Póênym wieczorem
przyjazd do hotelu na terenie W∏och
(ok. 1100 km). Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Flo-

rencji (ok. 300 km). Zwiedzanie Flo-
rencji: Piazza del Duomo, katedra
NMP Kwietnej, baptysterium, kampa-
nila, Piazza della Signoria, koÊció∏
Êw. Krzy˝a, Palazzo Vecchio, most
Ponte Vecchio. Przejazd do hotelu
w okolicy Florencji. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie w formie suche-

go prowiantu, przejazd do Livorno
(ok. 100 km). Zaokr´towanie na
prom, wyp∏yni´cie ok. godz. 08:00,
przep∏yni´cie do Bastii (ok. godz.
12:00). Zwiedzanie Bastii: Terra Vec-
chia – stare miasto, oratorium Êw. Ro-
cha i plac St. Nicolas z pomnikiem
Napoleona. Przejazd do Calvi (ok. 90
km), miasta garnizonowego z siedzi-
bà Legii Cudzoziemskiej, cytadelà
i Tour du Sel – wie˝à obserwacyjnà.
Spacer po mieÊcie. Przejazd do hote-
lu w okolicy Calvi. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Ajac-

cio (ok. 160 km). Zwiedzanie stolicy
Korsyki: dom rodziny Bonaparte, Cha-
pelle Imperiale – mauzoleum rodziny
Bonaparte, katedra Notre Dame de la
Misericorde. Przejazd drogà Route des
Sanguinaires w okolice przylàdka Pa-
rata, skàd rozciàga si´ widok na wyspy
Sanguinaires (Krwawe). Przejazd do
hotelu w okolicy Ajaccio. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Boni-

facio (ok. 135 km). Wycieczka statkiem
do Grotte du Sdragonato. Po powrocie
na sta∏y làd spacer po starym mieÊcie.
Przeprawa promem na Sardyni´ do
portu w Santa Teresa Gallura, przejazd
do hotelu w okolicy Castelsardo (ok. 70
km). Nocleg.

6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Sas-
sari (ok. 35 km). Zwiedzanie: katedra,
koÊció∏ Matki Boskiej Betlejemskiej,
zwiàzany z jednym najpopularniej-
szych lokalnych Êwiàt, Êwi´tem Êwiec;
spacer po urokliwej starówce i ogro-
dach publicznych. Przejazd do Alghe-
ro (ok. 40 km). Zwiedzanie: fortyfika-
cje miejskie, katedra NajÊwi´tszej Ma-
rii Panny, Brama ˚ydowska. Przepra-
wa ∏odzià turystycznà na przylàdek
Caccia, zwiedzanie malowniczej groty
Neptuna. Powrót do hotelu. Nocleg. 
7 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Pa-

lau przez Ksi´˝ycowà Dolin´ (ok. 90
km), przeprawa promowa na wysp´ La
Maddalena, spacer po centrum mia-
steczka, przejazd na wysp´ Caprera,
zwiedzanie posiad∏oÊci Garibaldiego,
powrót do Palau. Przejazd do Porto
Cervo (ok. 35 km) i spacer po najbar-
dziej znanym, ekskluzywnym kurorcie
na Sardynii. Przejazd wzd∏u˝ Costa
Smeralda (Szmaragdowego Wybrze-
˝a). Przejazd do hotelu w okolicy Ol-

bii (ok. 30 km). Nocleg. 
8 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd na pla˝´

w okolicy Olbii. Czas wolny. Przejazd
i zwiedzanie Olbii: bazylika San Sim-
plicio, spacer po mieÊcie. Czas wolny.
Wieczorem zaokr´towanie na prom
Olbia/Golfo Aranci – Livorno. Wyp∏y-
ni´cie w godzinach wieczornych.
9 dzieƒ – rano przyp∏yni´cie do Livor-

no. Przejazd do Werony (ok. 300 km).
Zwiedzanie miasta: amfiteatr rzymski,
dom Julii Capuletti ze s∏ynnym szek-
spirowskim balkonem, Piazza Erbe,
Piazza Signoria, grobowce Scalige-
rich. Czas wolny. Przejazd do hotelu
w okolicy Wenecji. Nocleg.
10 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd przez

terytorium Austrii i Czech. Powrót do
Krakowa w godzinach wieczornych
(ok. 1150 km).

NR IMPREZY TERMIN CENA
IKS0623 23.06 – 02.07 2520
IKS0915 15.09 – 24.09 2520

Dop∏ata do 7 obiadokolacji: 450 z∏ (poza kola-
cjà w okolicy Wenecji w 1. dniu wycieczki
i na promie w 8. dniu wycieczki).
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 560 z∏.
Cena obejmuje: 8 noclegów w hotelach **/***
(pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienkami): 2 w oko-
licy Wenecji, 1 w okolicy Florencji, 1 w okolicy
Calvi, 1 w okolicy Ajaccio, 2 w okolicy Castelsar-
do, 1 w okolicy Olbii, 8 Êniadaƒ, przejazd komfor-
towym autokarem, przepraw  ́promowà na trasie
Livorno – Bastia, Bonifaccio – Santa Teresa Gallu-
ra oraz Olbia/G. Aranci – Livorno – miejsca sie-
dzàce (mo l̋iwoÊç wykupienia kabiny wewn t́rz-
nej 2-osobowej w cenie 320 z∏ za kabin  ́lub 3-4
osobowej w cenie 400 z∏ za kabin )́, opiek  ́pilo-
ta-przewodnika, ubezpieczenie KL (obejmuje
równie  ̋choroby przewlek∏e), NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bile-
ty wst´pu do zwiedzanych obiektów, przewod-
nicy miejscy, prom na wysp´ La Maddalena oraz
przylàdek Caccia, statek do Grotte du Sdragona-
to, s∏uchawki oraz inne obligatoryjne op∏aty – ok.
140 euro. 

10 dni10 dni
Korsyka i Sardynia

FLORENCJA, BASTIA, CALVI, AJACCIO, BONIFACIO, SASSARI, ALGHERO, WYSPA LA MADDALENA, PORTO CERVO, OLBIA, WERONA

Florencja

Florencja

BonifacioCalvi

Werona

Bastia

Calvi

Bastia

bez nocnej jazdy

Corsica

Sardinia

Bastia

Calvi

Ajaccio
Sartene

Palau

Wyspa Maddalena
Wyspa Caprera

Olbia

Bonifacio

Sassari
Alghero
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8 dni8 dni
Prowansja i Lazurowe Wybrze˝e

NICEA, AWINION, PONT DU GARDE, AIX-EN-PROVENCE, CAMARGUE, SENANQUE, SAULT, KANION VERDON, CANNES, SAINT-TROPEZ, MONTE CARLO, MONAKO

1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6:00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 3 (str. II). Przejazd przez
Czechy, Austri´ i W∏ochy do hotelu
w okolicy Werony (ok. 1150 km).
Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Ni-

cei (ok. 460 km) – s∏ynnego kurortu
turystycznego na Lazurowym Wy-
brze˝u. Spacer wàskimi uliczkami
w prowansalskim stylu po Starym
MieÊcie oraz po Promenadzie Angli-
ków, wizyta na Wzgórzu Zamko-
wym, skàd rozpoÊciera si´ wspania∏y
widok na francuski kurort. Przejazd
do hotelu w okolicy Brignoles (ok.
120 km). Nocleg.

3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do
Awinionu (ok. 150 km). Zwiedzanie
„miasta papie˝y” otoczonego murami
obronnymi: znany z piosenki most
Saint Benezet, katedra Notre-Dame--
des-Doms, Pa∏ac Papieski, starówka,
ogrody Rocher Des Doms. Przejazd
do Pont du Garde (ok. 30 km) – za-
chowanego odcinka akweduktu zbu-
dowanego przez Rzymian w latach
26 – 16 p.n.e., prowadzàcego wod´
ze êróde∏ Uzes do Nimes – trzypi´tro-
wej arkady o wysokoÊci 49 m i szero-
koÊci 27 metrów. Czas wolny. Powrót
do hotelu (ok. 170 km). Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Aix--

en-Provence (ok. 60 km) – miasta Pau-
la Cezanne’a. Spacer po pe∏nym uro-
ku, jednym z najbardziej eleganckich
miast Francji: zabytkowe rezydencje
z XVII i XVIII wieku, wysadzany plata-
nami bulwar Cours Mireabeau, kate-
dra Zbawiciela-Saint Sauveur, plac Fo-
rum des Cardeus. Przejazd do Camar-
gue (ok. 100 km), regionu z licznymi
rezerwatami, po∏o˝onego w jednej
z najwi´kszych delt rzecznych w Euro-
pie. Mo˝liwoÊç podziwiania unikato-
wego krajobrazu, rzadkich gatunków
zwierzàt (m.in. ró˝owe flamingi czy
s∏ynne „bia∏e konie z Camargue”). Po-
wrót do hotelu (ok. 150 km). Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Wycieczka szla-

kiem lawendowych pól: przejazd do
opactwa Senanque (ok. 140 km), b´-
dàcego ikonà Prowansji. Wizyta
w XII-wiecznym klasztorze po∏o˝o-
nym poÊród pól lawendy. Nast´pnie
przejazd do Sault (ok. 40 km) wzd∏u˝
kwitnàcych pól lawendy. Spacer po
miasteczku, wizyta w lawendowym
ogrodzie. Czas wolny na zakup lokal-
nych specja∏ów. Nast´pnie przejazd
do Wielkiego Kanionu Verdon (ok.
140 km), nazywanego „europejskim
Kanionem Kolorado”. Przejazd ma-
lowniczà trasà, postój w punktach wi-
dokowych. Powrót do hotelu (ok. 130
km). Nocleg.

6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do
Cannes (ok. 100 km), s∏ynnego miasta
Riwiery Francuskiej: historyczna
dzielnica Le Suquet, promenada La
Croisette, Pa∏ac Festiwalowy i s∏ynny
chodnik z odciskami d∏oni gwiazd.
Wycieczka statkiem na Wysp´ Êw.
Ma∏gorzaty, na której wi´ziony by∏ le-
gendarny „cz∏owiek w ˝elaznej ma-
sce”. Czas wolny na doskona∏y wypo-
czynek na poroÊni´tej eukaliptusowy-
mi i sosnowymi lasami wyspie. Po-
wrót statkiem na làd. Przejazd do Sa-
int-Tropez (ok. 90 km) – eleganckiego
kàpieliska, odwiedzanego przez
gwiazdy filmowe. Spacer po mieÊcie
– Place Des Lices i budynek posterun-
ku policji, który znany jest z popular-
nej serii filmów z Louisem de Funes,
malowniczy port. Powrót do hotelu
(ok. 70 km). Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do

Monte Carlo (ok. 150 km). Spacer po
mieÊcie. Mo˝liwoÊç obejrzenia jed-
nego z kasyn m.in. wspania∏e Grand
Casino. Spacer po stolicy Ksi´stwa –
Monaco. Zwiedzanie – katedra Êw.
Miko∏aja, w której znajduje si´ nagro-
bek m.in. s∏ynnej aktorki Grace Kelly,
Place du Palais przed Pa∏acem Ksià-
˝´cym wzniesionym na szczycie Ro-
cher (mo˝liwoÊç oglàdni´cia zmiany
warty), oceanarium, ogród botanicz-
ny. Czas wolny. Wieczorem wyjazd
w drog´ powrotnà do Polski.
8 dzieƒ – przejazd przez W∏ochy,

Austri´ i Czechy (ok. 1600 km), po-
wrót do Krakowa w godzinach wie-
czornych.

NR IMPREZY TERMIN CENA
PLW0707 07.07 – 14.07 1870
PLW 0908* 08.09 – 15.09* 1870

*Uwaga: w tym terminie w 5. dniu programu
zamiast wycieczki szlakiem lawendowych
pól, wyjazd do Grasse – „zapachowej stolicy
Europy”. Wizyta w wytwórni perfum, gdzie
mo˝na podziwiaç proces powstawania zapa-
chów oraz zakupiç perfumy. Nast´pnie prze-
jazd do St. Paul de Vence. Zwiedzanie mia-
sta, gdzie tworzyli m.in. Picasso, Matisse, Re-
noir i Chagall: spacer po Rue Grande, Gran-
de Fontaine, koÊció∏ Collegiale wzniesiony
w najwy˝szym punkcie miasta.
Dop∏ata do 5 obiadokolacji: 320 z∏ (poza
kolacjà w okolicy Werony).
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 670 z∏.
Cena obejmuje: 6 noclegów w hotelach
**/*** (pokoje 2- i 3-osobowe z ∏azienkami):
1 w okolicy Werony, 5 w okolicy Brignoles;
6 Êniadaƒ, przejazd komfortowym autoka-
rem; opiek´ pilota-przewodnika; ubezpie-
czenie KL (obejmuje równie˝ choroby prze-
wlek∏e), NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pów do zwiedzanych obiektów,
przewodnicy miejscy, s∏uchawki oraz inne
obligatoryjne op∏aty – ok. 95 euro. 

Monako

Nicea

Prowansja

PROVENCE-ALPES-
COTE D'AZUR

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Monako

Nicea
Cannes

Verdon

Brignoles
Aix-en-ProvanceCamargue

Pont-du-Gard

Awinion

Senanque

Sault

Saint-Tropez

Antibes

Prowansja

Monte CarloVerdon

Awinion
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1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 1 (str. II). Przejazd przez
Polsk´ i Niemcy. W godzinach wie-
czornych przyjazd do hotelu w Niem-
czech (ok. 950 km). Nocleg. 
2 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Prze-

jazd do Wielkiego Ksi´stwa Luksem-
burga (ok. 250 km). Zwiedzanie stolicy
finansowego centrum Europy: Cen-
trum Europejskie, stare centrum, za-
bytkowe bastiony cytadeli luksembur-
skiej, wizyta w katedrze NMP, ratusz,
pa∏ac Wielkiego Ksi´cia Henryka.
Przejazd do Pary˝a (ok. 370 km). Za-
kwaterowanie w hotelu. Przejazd do
centrum Pary˝a. Rejs statkiem po Se-
kwanie. Powrót do hotelu. Nocleg. 
3 dzieƒ– Êniadanie. Wyjazd rano w dolin´

Loary. Zwiedzanie arcydzie∏a francuskiego
renesansu zamku w Chambord (ok. 180
km). Przejazd bardzo urokliwà trasà do
wspania∏ego zamku wChenonceau (ok. 60
km), wybudowanego przez kobiety i pí k-
nie po∏o˝onego na moÊcie rzeki Cher.
Zwiedzanie. Przejazd i spacer po miastecz-
ku Amboise ( ok. 15 km) z po∏o˝onym na
wzgórzu zamkiem królewskim (z zewnàtrz)
i dworkiem Clos Luce, w którym ostatnie
chwile swojego ˝ycia sp´dzi∏ Leonardo da
Vinci. Wizyta w wykutej w jaskini winnicy,
degustacja miejscowych win. Powrót do
Pary˝a (ok. 225 km). Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie: Wer-

salu – siedziby Króla S∏oƒce, Ludwika
XIV. Spacer po ogrodach. Przejazd do
Dzielnicy ̧ aciƒskiej: Pa∏ac Luksembur-
ski – siedziba senatu Francji, Pantheon
– w jego krypcie spoczywajà m.in. Ma-
ria Sk∏odowska-Curie, Wolter, Jan Ja-
kub Rousseau, Wiktor Hugo, Emil Zo-
la, nast´pnie Sorbona – jeden z pierw-
szych uniwersytetów w krajach za-
chodnich, College de France, gdzie
wyk∏ada∏ Adam Mickiewicz, bulwar
Êw. Micha∏a, Wyspa La Cite – najstar-
sza cz´Êç Pary˝a z katedrà Notre Dame
– arcydzie∏o francuskiego gotyku, Con-
ciergerie i Âwi´ta Kaplica (z zewnàtrz)
– najpi´kniejsza gotycka budowla Pa-
ry˝a, Pont Neuf – najstarszy most Pary-
˝a i jeden z najpi´kniejszych mostów
na Sekwanie, Centrum Pompidou –
centrum sztuki i kultury nowoczesnej.
Czas wolny. Spacer po wzgórzu Mont-
martre, zamieszka∏ym przez artystów
na poczàtku XX wieku: bazylika Sacre
Coeur, Place du Tertre, plac Pigalle, ka-
baret Moulin Rouge (z zewnàtrz). Po-
wrót do hotelu. Nocleg. 

5 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie jed-
nego z najwi´kszych i najbardziej zna-
czàcych na Êwiecie muzeów: Luwru –
mieszczàcego jednà z najwi´kszych
kolekcji dzie∏ sztuki poczàwszy od Ni-
ke z Samotraki, Mona Lizy, a˝ do ro-
mantycznego malarstwa francuskiego.
Muzeum D’Orsay z obrazami impre-
sjonistów mi´dzy innymi: Claude Mo-
neta, Pierra Renoira, Paula Cezanne,
Edgara Degasa, Vincenta Van Gogha.
Objazd miasta autokarem: ogrody Tu-
ileries, plac Zgody, Pola Elizejskie, ¸uk
Triumfalny, opera Charlesa Garniera,
plac Vendome ze s∏ynnym hotelem
Ritz i kamienicà F. Chopina. Powrót
do hotelu. Nocleg. 
6 dzieƒ – Êniadanie. Program w tym

dniu realizowany jest Êrodkami komu-
nikacji miejskiej. Zwiedzanie miasta:
plac Trocadero, plac Warszawski. Dla
ch´tnych wyjazd na wie˝´ Eiffla –
symbol Pary˝a. W godzinach popo∏u-
dniowych wyjazd do Polski. Nocna
podró˝ przez Niemcy. 
7 dzieƒ – przejazd przez Polsk´. Po-

wrót do Krakowa (ok. 1550 km) ok.
godz. 14.00. 

NR IMPREZY TERMIN CENA
PAR0428 28.04 – 04.05 1590
PAR0526 26.05 – 01.06 1550
PAR0714 14.07 – 20.07 1550
PAR0818 18.08 – 24.08 1550
PAR0908 08.09 – 14.09 1550

Dop∏ata do 4 obiadokolacji we Francji: 280 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 580 z∏.
Cena obejmuje: 5 noclegów: 1 w okolicy Ko-
blencji w Niemczech w hotelu klasy turystycznej
(pokoje 2-osobowe z ∏azienkami), 4 na przed-
mieÊciach Pary˝a w hotelu **/*** (pokoje 2-oso-
bowe z ∏azienkami), 5 Êniadaƒ, przejazdy kom-
fortowym autokarem, opiek´ pilota-przewodni-
ka, ubezpieczenie KL (obejmuje równie˝ choro-
by przewlek∏e), NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bile-
ty wst´pu do zwiedzanych obiektów, przewod-
nicy miejscy, rezerwacje grupowe, s∏uchawki,
komunikacja miejska, rejs statkiem, s∏uchawki
oraz inne obligatoryjne op∏aty – ok. 135 euro.
Dla ch´tnych: wyjazd na wie˝´ Eiflla (III po-
ziom) – ok. 18 euro
Obiadokolacje: zach´camy do wykupienia tej
atrakcyjnej cenowo i ch´tnie wybieranej przez
naszych Klientów opcji. Posi∏ki odbywajà si´
w restauracjach samoobs∏ugowych, zlokalizo-
wanych w centrum Pary˝a, po∏o˝onych blisko
atrakcji turystycznych. Obiadokolacja sk∏ada
si´ z przystawki, dania g∏ównego oraz deseru
(ka˝de danie do wyboru z kilku pozycji). Na-
poje do obiadokolacji sà dodatkowo p∏atne.
Uwaga: zakwaterowanie w pokoju 3-osobowym
na zapytanie.

1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 1 (str. II). Przejazd przez
Polsk´ i Niemcy. W godzinach wie-
czornych przyjazd do hotelu w Niem-
czech (ok. 950 km). Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Luk-

semburga (ok. 170 km). Przejazd przez
Dzielnic´ Europejskà z m. in. Sekreta-
riatem Generalnym Parlamentu Euro-
pejskiego, nast´pnie Bulwar Królew-
ski, Plac Konstytucji. Zwiedzanie: ba-
stiony na skale Bock, spacer najpi´k-
niejszym balkonem Europy, katedra
NMP, plac d’Armes. Przejazd do Bruk-
seli (ok. 200 km). Objazd miasta auto-
karem: siedziba NATO, park 50-lecia
z ¸ukiem Triumfalnym, Dzielnica Eu-
ropejska: Parlament Europejski, Komi-
sja Europejska, Rada Unii Europejskiej,
wizyta w Górnym MieÊcie. Spacer po
zabytkowym centrum: katedra Êw. Mi-
cha∏a i Êw. Guduli, galeria Êw. Huber-
ta – najstarszy pasa˝ handlowy Êwiata
pod dachem, Grand Place z ratuszem,
Domem Królewskim i barokowymi
domami cechowymi. Spotkanie
z Manneken Pis – siusiajàcym ch∏op-
czykiem oraz Jeanneke Pis – siusiajàcà
dziewczynkà. Przejazd do hotelu
w okolicy Brukseli. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie Flan-

drii. Przejazd do Antwerpii (ok. 50
km). Spacer po mieÊcie: fragmenty for-
tyfikacji miejskich, Grote Markt z rene-
sansowym ratuszem i fontannà Brabo.
Zwiedzanie katedry z najs∏ynniejszymi
tryptykami Rubensa. Zielony Plac
z pomnikiem Rubensa. Przejazd do
Brugii (ok. 90 km). Spacer po starów-
ce: Markt – rynek z dzwonnicà Belfort
oraz XIII-wiecznymi sukiennicami, ra-
tusz z Salà Gotyckà, bazylika Âwi´tej
Krwi. Wycieczka ∏odzià po kana∏ach.
Przejazd do Gandawy (ok. 50 km).
Spacer po zabytkowym centrum z uni-
katowym zespo∏em architektonicznym
trzech wie˝. Stare miasto z licznymi
kana∏ami wraz z portem i jego prze-
pi´knymi nabrze˝ami. Przejazd do ho-
telu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Rot-

terdamu (ok. 180 km) – miasta z naj-
wi´kszym portem Europy. Objazd au-
tokarem po centrum. Wjazd na Euro-
maszt – najwy˝szà wie˝´ widokowà
Holandii. Przejazd (ok. 15 km) i zwie-
dzanie Delft. Przejazd do Hagi (ok. 10
km), w którym znajduje si´ siedziba
holenderskiego parlamentu, rzàdu

i Mi´dzynarodowego Trybuna∏u Spra-
wiedliwoÊci. Spacer po starym mieÊcie
– Pa∏ac Pokoju, Pa∏ac Królewski, Bin-
nenhof – budynki Parlamentu, koÊció∏
Êw. Jakuba, Madurodam – muzeum
b´dàce najwi´kszym na Êwiecie zbio-
rem miniaturowych budowli. Pobyt
nad Morzem Pó∏nocnym w Scheve-
ningen – nowoczesnym kurorcie.
Przejazd do hotelu. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Wizyta na farmie

serowej: degustacja sera i prezentacja
wyrobu sabotów. Przejazd autokarem
do Amsterdamu (ok. 60 km). Zwiedza-
nie: Rijksmuseum z najcenniejszym na
Êwiecie zbiorem malarstwa holender-
skiego. Muzeum Vincenta Van Gogha
z najwi´kszà i najwa˝niejszà kolekcjà
prac malarza. Szlifiernia diamentów.
Rejs po kana∏ach. Spacer po zabytko-
wym centrum miasta. P∏ywajàcy targ
kwiatowy przy kanale Singel, Wie˝a
Mennicy z carillionem, ulica Kalver-
straat z licznymi sklepami, plac Dam
z Pa∏acem Królewskim, KoÊcio∏em No-
wym i Pomnikiem Narodowym. Czas
wolny. Spacer po De Wallen, gdzie
znajduje si´ Dzielnica Czerwonych La-
tarni b´dàca wizytówkà nocnego ˝ycia
Amsterdamu. Nowy Rynek w Dzielni-
cy ˚ydowskiej. Wyjazd z Amsterdamu.
6 dzieƒ – powrót do Krakowa (ok.

1220 km) ok. godz. 14.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA
BEN0428 28.04 – 03.05* 1380
BEN0501 01.05 – 06.05* 1380
BEN0630 30.06 – 05.07 1270
BEN0811 11.08 – 16.08 1300
BEN0908 08.09 – 13.09 1300

* Uwaga: w tych terminach w 4. dniu wycieczki
zamiast wizyty w Delft zwiedzanie ogrodów Keu-
kenhof – 32 hektarowego ogrodu z kwiatami.
Dop∏ata do 3 obiadokolacji: 250 z∏ (poza ko-
lacjà w Niemczech).
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 470 z∏.
Cena obejmuje: 4 noclegi: 1 w Niemczech
w hotelu klasy turystycznej (pokoje 2-osobowe
z ∏azienkami), 2 w Belgii i 1 w Holandii w ho-
telach *** (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienka-
mi), 4 Êniadania, przejazd komfortowym auto-
karem, opiek´ pilota-przewodnika, ubezpie-
czenie KL (obejmuje równie˝ choroby przewle-
k∏e), NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bile-
ty wst´pu do zwiedzanych obiektów, przewod-
nicy miejscy, rejsy, s∏uchawki oraz inne obliga-
toryjne op∏aty – ok. 120 euro. Dodatkowo ok.
16 euro w terminach 28.04 – 03.05 i 1 – 6.05,
na zwiedzanie ogrodów Keukenhof.
Uwaga: cz´Êç hoteli w Belgii i Holandii nie
dysponuje pokojami 3-osobowymi.

7 dni7 dni
Pary˝

i zamki w dolinie Loary
LUKSEMBURG, PARY˚, DOLINA LOARY

6 dni6 dni
Kraje Beneluksu

LUKSEMBURG, BRUKSELA, ANTWERPIA, BRUGIA, 
GANDAWA, ROTTERDAM, DELFT, HAGA, AMSTERDAM

HOLANDIA

A

NIE
BELGIA

LUXEM-
BOURG

Amsterdam

Rotterdam
Haga

Antwerpia

Bruksela

Brugia

ChambordChenonceau Bruksela
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1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 1 (str. II). Ca∏odzienna po-
dró˝ przez Polsk´ oraz Niemcy. Przy-
jazd do hotelu na terenie Niemiec
(ok. 950 km). Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Podró˝ przez

Niemcy, Holandi´ i Belgi´. Przyjazd
do Calais (ok. 500 km) we Francji.
Przeprawa promem lub tunelem do
Wielkiej Brytanii. Przyjazd do stolicy
Wielkiej Brytanii – Londynu (ok. 115
km) oraz zwiedzanie miasta: twierdza
Tower of London, s∏ynny most Tower
Bridge. Spacer po City of London.
Przejazd do hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Kontynuowanie

zwiedzania Londynu: Big Ben, Ho-
uses of Parliament, Westminster Ab-
bey, National Gallery, królewska re-
zydencja – Buckingham Palace. Spa-
cer Whitehall do Trafalgar Square
z kolumnà Nelsona. Po drodze Do-
wning Street nr 10 – siedziba premie-
ra Wielkiej Brytanii, St. Paul’s Cathe-
dral – anglikaƒska katedra w Londy-
nie. Wizyta w West End – dzielnicy
rozrywki. Powrót do hotelu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Yor-

ku (ok. 350 km) w pó∏nocno-wschod-
niej cz´Êci Anglii. Po drodze postój
w starym uniwersyteckim mieÊcie –
Cambridge oraz zwiedzanie s∏yn-
nych uczelni – Trinity College, Qu-
eens’ College, King’s College i King’s
College Chapel. Przyjazd do starego,
za∏o˝onego jeszcze przez Rzymian
miasta York, które w IX w. by∏o stoli-
cà wikingów, zwiedzanie York Min-
ster – wspania∏ej katedry, najwi´kszej
gotyckiej budowli w Wielkiej Bryta-
nii. Przejazd do hotelu. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przyjazd do sto-

licy Szkocji zwanej „Atenami pó∏no-
cy” – Edynburga (ok. 350 km). Zwie-
dzanie: pa∏ac Holyrood (z zewnàtrz)–
szkocka rezydencja królowej, Zamek
Edynburski wzniesiony na Castle

Rock (granitowym szczycie wygas∏e-
go wulkanu), Royal Mile, ciàg czte-
rech starych ulic od Castle Hill do Ca-
nogate – swoista królewska trasa sto-
licy Szkocji. Przejazd do hotelu
w okolicy Glasgow (ok. 100 km).
Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do

destylarni whisky. Przejazd do Inver-
ness (ok. 280 km). Zwiedzanie: ratusz
z legendarnym Mercat Cross – zamek
o bujnej historii, w którym Szekspir
umieÊci∏ scen´ zamordowania Dun-
kana. Przyjazd nad jezioro Loch Ness
– szukanie legendarnego potwora
zwanego pieszczotliwie Nessy oraz
podró˝ nabrze˝ami jeziora m.in.
obok ruin Êredniowiecznego zamku
Urguhart Castle. Przejazd do surowej
Doliny ¸ez – Glencoe, przepi´knej
krainy b´dàcej jednà z wizytówek
Szkocji. Przejazd przez Fort William,
miasta w pobli˝u okrytego Êniegiem
masywu Ben Nevis, najwy˝szego
szczytu Wielkiej Brytanii. Powrót do
hotelu (ok. 300 km). Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do

„miasta Beatlesów” – Liverpoolu (ok.
320 km). Wizyta w katedrze Chrystu-
sa Króla – najwi´kszej na Êwiecie ka-
tedry anglikaƒskiej oraz w miar´ wol-

nego czasu w Muzeum Morskim.
Przejazd do Chester (ok. 25 km). Spa-
cer po znanym z rzymskich murów
Chester. Przejazd na nocleg w okoli-
cy Birmingham (ok. 165 km).
8 dzieƒ – Êniadanie we wczesnych

godzinach porannych. Przejazd do
Cardiff (ok. 220 km). Zwiedzanie s∏yn-
nego gotyckiego zamku, b´dàcego
jednà z rezydencji królewskich – Ca-
stle of Cardiff. Przyjazd do Bath (ok.
90 km). Zwiedzanie: opactwo Bath
Abbey ze s∏ynnymi witra˝ami, ∏aênie
rzymskie, spacer po pe∏nym uroku
mieÊcie z rzymskimi budowlami
i georgiaƒskimi kamienicami z kamie-
nia. Przejazd do hotelu. Nocleg.
9 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Sto-

nehenge (ok. 105 km), s∏ynàcego
z kamiennego kr´gu. Przejazd do Fol-
kestone. Przeprawa promem lub tu-
nelem do Francji. Podró˝ przez Fran-
cj´, Belgi´, Holandi´ do hotelu
w Niemczech (ok. 450 km). Nocleg.
10 dzieƒ – Êniadanie. Podró˝ przez

Niemcy oraz Polsk´. Przyjazd do Kra-
kowa (ok. 1000 km) ok. godz. 22.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA
AWS0630 30.06 – 09.07 2990
AWS0811 11.08 – 20.08 3020

Dop∏ata do 7 obiadokolacji: 630 z∏ (poza
kolacjami w Niemczech).
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 1080 z∏.
Cena obejmuje: 9 noclegów: 2 w hotelu kla-
sy turystycznej w Niemczech (pokoje 2-oso-
bowe z ∏azienkami), 5 w Anglii i 2 w Szkocji
w hotelach **/*** (pokoje 2-osobowe z ∏a-
zienkami), 9 Êniadaƒ, przeprawa promowa
lub przejazd tunelem Calais-Folkestone-
-Calais, przejazd komfortowym autokarem,
opiek´ pilota-przewodnika, ubezpieczenie
KL (obejmuje równie˝ choroby przewlek∏e),
NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pu do zwiedzanych obiektów, prze-
jazdy komunikacjà miejskà w Londynie,
s∏uchawki oraz inne obligatoryjne op∏aty –
ok. 150 funtów.
Uwaga: w Londynie, w jednym dniu, grupa
porusza si´ komunikacjà miejskà.

10 dni10 dni
Anglia, Walia, Szkocja

LONDYN, YORK, CAMBRIDGE, EDYNBURG, PITLORCHY, INVERNESS, 
LOCH NESS, FORT WILLIAM, GLENCOE, LIVERPOOL, CHESTER, CARDIFF, BATH, STONEHENGE

Edynburg

ANGLIAIRLANDIA

WALIA

SZKOCJA

IRLANDIA
PÓŁNOCNA

Londyn
Cambridge

York

Edinburgh
Fort William

Inverness

Liverpool

Loch Ness

Dublin

Cardiff Bristol

BathStonehenge

Cardiff

Londyn

Stonehenge

Inverness Glencoe

York

bez nocnej jazdy
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1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 1 (str. II). Przejazd przez
Niemcy do Rostocku. Zaokr´towanie
na statek (miejsca pok∏adowe). Oko∏o
pó∏nocy wyp∏yni´cie do Trelleborga.
2 dzieƒ – Wyokr´towanie w Trellebor-

gu w godzinach rannych. Przejazd do
Oslo autostradà wzd∏u˝ zachodniego
wybrze˝a Szwecji. Dojazd do granicy
z Norwegià w Svinesund. Przejazd
przez imponujàcy most o d∏ugoÊci 420
m stanowiàcy przejÊcie graniczne mi´-
dzy Szwecjà i Norwegià. Po po∏udniu
przyjazd do hotelu w okolicy Oslo.
Nocleg. 
3 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie naj-

s∏ynniejszych zabytków miasta z prze-
wodnikiem lokalnym: imponujàcy bu-
dynek Opery, ulica Karl Johans Gate,
gmach parlamentu, Teatr Narodowy,
Pa∏ac Królewski, twierdza Akershus,
park Vigelanda ze 150 rzeêbami. Wi-
zyta na wzgórzu Holmenkollen, skàd
rozpoÊciera si´ pi´kna panorama na
miasto. Przejazd przez typowy norwe-
ski krajobraz, wzd∏u˝ brzegów Jeziora
Mjosa do Lillehammer – Êwiatowej s∏a-
wy oÊrodka sportów zimowych. Dalsza
trasa prowadzi dolinà Gudbrandsdal,
z zachowanà zabudowà staro˝ytnych
domostw, do miejscowoÊci Otta. Za-
kwaterowanie w hotelu. Nocleg. 
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd z Otta

dolinà Romsdal, gdzie zaczyna si´
jedna z najwi´kszych atrakcji tury-
stycznych Norwegii – serpentynowa
Droga Trolli. Krótka przeprawa pro-
mowa z Linge do Eidsdal. Dalsza po-
dró˝ Drogà Or∏ów do wioski Geiran-
ger – jednej z najpi´kniej po∏o˝onych
miejscowoÊci w Norwegii u podnó˝a
gór nad Geirangerfjord. Przejazd
wzd∏u˝ jeziora Jolster do Forde nad
Nordfjord. Nocleg w okolicy Forde.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Fjer-

landu, gdzie b´dzie mo˝liwoÊç zoba-
czenia j´zora lodowca Boyumsbreen.
Przejazd nad brzegami najd∏u˝szego
i najg∏´bszego fiordu Sognefjord do
Manhiller. Przeprawa promowa do
Fodnes. Przejazd najd∏u˝szym tunelem
w Norwegii (blisko 25 km) do Flam.
Dla ch´tnych wycieczka statkiem do
Gudvangen po Aurlandsfjord i Naeroy-
fjord (najw´˝szy fiord w Europie). Mo˝-
liwoÊç podziwiania wspania∏ych wo-
dospadów oraz wiosek usytuowanych
na zboczach gór. Przejazd z Gudvan-
gen przez kanion Stalheim do Voss,

a nast´pnie w kierunku Bergen – stoli-
cy fiordów norweskich. Nocleg. 
6 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie mia-

sta, m.in.: Stare Miasto ze s∏ynnymi
skandynawskimi drewnianymi domami,
wie˝a Rosenkrantza. Przejazd z Bergen
wzd∏u˝ przepi´knego Hardangerfjord,
a nast´pnie przez kanion Mabodal do
Foslli, które pozostawia niezapomniane
wra˝enia. Krótki postój przy wspania-
∏ym wodospadzie Voringsfoss o 182-
metrowym spadku wody. Przejazd do
Geilo – wypoczynkowej miejscowoÊci
narciarskiej. Zakwaterowanie w
hotelu. Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd z Geilo

przez Oslo w okolice Helsingborga
(ok. 700 km). Zakwaterowanie w
hotelu. Nocleg.
8 dzieƒ – Êniadanie. Przeprawa pro-

mowa do Helsingøra i przejazd do Ko-
penhagi (ok. 50 km). Zwiedzanie duƒ-
skiej stolicy: pomnik Ma∏ej Syrenki,
bulwar Nyhavn, pa∏ac Christianborg,
pa∏ac królewski Amalienborg, spacer
po Stroget. Przejazd do Gedser (ok.
160 km). O godz. 20.00 odp∏yni´cie
promu do Niemiec (miejsca pok∏ado-
we). Wyokr´towanie w Rostocku ok.
godz. 22..
9 dzieƒ – nocny przejazd przez tery-

torium Polski (ok. 950 km). Planowa-
ny powrót do Krakowa w godzinach
po∏udniowych.

NR IMPREZY TERMIN CENA
NFI0714 14.07 – 22.07 2740

Dop∏ata do 6 obiadokolacji: 890 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 1050 z∏.
Cena obejmuje: 6 noclegów w hotelach
**/*** (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienka-
mi): 1 w okolicy Oslo, 1 w Otta, 1 w okolicy
Forde, 1 w okolicy Bergen, 1 w Geilo,
1 w okolicy Helsingborga, 6 Êniadaƒ, promy:
Rostock–Trelleborg, Helsingborg-Helsingor,
Gedser-Rostock, przejazd komfortowym auto-
karem, opiek´ pilota-przewodnika, ubezpie-
czenie KL (obejmuje równie˝ choroby prze-
wlek∏e), NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu:
bilety wst´pu do zwiedzanych obiektów,
przewodnik miejski po Oslo i Bergen, rejs po
Sognefjord z Flam do Gudvangen, przeprawy
promowe Mannheller-Fodnes, Linge-Eidsdal,
s∏uchawki oraz inne obligatoryjne op∏aty – ok.
850 koron norweskich i 200 koron duƒskich.
Dla ch´tnych: kabina 4-os. – 870 z∏, 2-os. –
600 z∏, na promie Rostock-Trelleborg.

1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci wg
trasy nr 3 (str. II). Podró˝ przez Czechy
i Austri´. Przyjazd do Melk (ok. 520 km).
Zwiedzanie opactwa benedyktyƒskiego.
Przejazd do hotelu w okolicy Salzburga
(ok. 250 km). Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autoka-

rem nad Chiemsee (ok. 50 km), wy-
cieczka statkiem na wysp´ Herreninsel.
Zwiedzanie zamku Neues Schloss (No-
wy Zamek), zbudowanego przez króla
Ludwika II Bawarskiego na wzór pa∏a-
cu w Wersalu. Przejazd do Wies.
Zwiedzanie koÊcio∏a pielgrzymkowego
Pfaffenwinkel, jednego z najznakomit-
szych przyk∏adów sztuki rokoko
w Niemczech. Przejazd do Füssen,
spacer po mieÊcie. Przejazd do hotelu
w okolicy Füssen (ok. 170 km). Nocleg. 
3 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie zam-

ków Ludwika Bawarskiego Neu-
schwanstein i Hohenschwangau. Prze-
jazd do Linderhof, kolejnego zamku
bawarskiego króla. Zwiedzanie. Prze-
jazd do Oberammergau s∏ynàcego
z widowisk pasyjnych oraz fresków
zdobiàcych miejscowe domy. Powrót
do hotelu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Mo-

nachium. Zwiedzanie: pa∏ac Nym-
phenburg i spacer po ogrodach; Karl-
stor – Êredniowieczna brama miasta,
renesansowy koÊció∏ Êw. Micha∏a, ko-
Êció∏ NMP, Marienplatz: Nowy Ra-
tusz, koÊció∏ Êw. Piotra, koÊció∏ Du-
cha Âwi´tego; Hofbraeuhaus – jedna
z najs∏awniejszych monachijskich pi-
wiarni. W godzinach wieczornych
wyjazd do Polski.
5 dzieƒ – przyjazd do Krakowa (ok.

900 km) ok. godz. 9.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA
BAW0428 28.04 – 02.05 1170
BAW0502 02.05 – 06.05 1170
BAW0721 21.07 – 25.07 1110
BAW0915 15.09 – 19.09 1150

Dop∏ata do 3 obiadokolacji: 210 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 170 z∏.
Cena obejmuje: 3 noclegi w gasthofach/hote-
lach **/*** (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azien-
kami), 1 w okolicy Salzburga, 2 w okolicy
Füssen, 3 Êniadania, przejazd komfortowym
autokarem, opiek´ pilota-przewodnika, ubez-
pieczenie KL (obejmuje równie˝ choroby
przewlek∏e), NNW i baga˝u. 
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pu do zwiedzanych obiektów, prze-
wodnicy miejscy, s∏uchawki oraz inne obli-
gatoryjne op∏aty – ok. 95 euro.

9 dni9 dni

AUSTRIA

MCY

Insbruck

Monachium
Füssen

Me

Salzburg

Garmish
Partenkirchen

Davos

Monachium

5 dni5 dni
Bawaria i zamki

MELK, CHIEMSEE, WIES,
FÜSSEN, ZAMKI LUDWIKA BAWARSKIEGO, MONACHIUM

Linderhof

Monachium

Norwegia
malownicza kraina fiordów

TRELLEBORG, OSLO, LILLEHAMMER, GEIRANGER, SOGNEFJORD, BERGEN, GEILO, KOPENHAGA, GEDSER

Neuschwanstein

Hohenschwangau

Êladami króla Ludwika 

DANIA

SZWECJA

NORWEGIA

ÂwinoujÊcie

Trelleborg

Rostock

Gedser

Kopenhaga Helsingborg

Oslo

Lillehamer

Bergen

Sognefjorden

Geiranger

Geilo
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1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz.6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 3 (str. II). Przejazd przez Cze-
chy i Austri´. W póênych godzinach
wieczornych przyjazd do hotelu w oko-
licy Innsbrucka (ok. 900 km). Nocleg.
2 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Prze-

jazd autokarem do Liechtensteinu
(ok. 170 km). Spacer po Vaduz, które
jest stolicà ksi´stwa. Przejazd do Lo-
carno (ok. 165 km), po∏o˝onego na
pó∏nocnym kraƒcu jeziora Maggiore.
Zwiedzanie klasztoru Madonna del
Sasso, po∏o˝onego na wysokiej skale.
Spacer po wàskich uliczkach Starego
Miasta. Przejazd autokarem do Luga-
no (ok. 20 km). Zwiedzanie: koÊció∏
Matki Boskiej od Anio∏ów ze s∏ynny-
mi freskami Luiniego, katedra San Lo-
renzo ze wspania∏à renesansowà fa-
sadà. Przejazd do hotelu w okolicy
Lucerny (ok. 180 km). Nocleg.

3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autoka-
rem do Berna (ok. 90 km). Zwiedza-
nie: berneƒska starówka z zabytkowy-
mi domami z podcieniami i kolorowy-
mi fontannami, Wie˝a Zegarowa z ru-
chomymi figurkami, Parlament, XV
wieczna katedra gotycka, Dom Einste-
ina, ratusz. Przejazd do Zurychu (ok.
100 km). Zwiedzanie miasta: starów-
ka z siatkà zabytkowych uliczek, kate-
dra, koÊció∏ Êw. Piotra z najwi´kszym
na Êwiecie zegarem, koÊció∏ Fraumü-
nster z witra˝ami Chagalla. Powrót do
hotelu (ok. 120 km). Nocleg.

4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do
Grindelwald (ok. 90 km), zwanego
zielonà wioskà lodowà. Wyjazd ko-
lejkà z´batà na Jungfraujoch (3454 m
n.p.m.), skàd rozpoÊciera si´ prze-
pi´kna panorama Alp. Zwiedzanie
Pa∏acu Lodowego – galerii rzeêb wy-
kutej w lodowcu. Powrót do hotelu
(ok. 90 km). Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do

Gruyeres (ok. 115 km), znanego
oÊrodka serowarstwa. Spacer po
uliczkach z pi´knymi XV i XVI-wiecz-
nymi domami i wynios∏ym zamkiem.

Przejazd do po∏o˝onej na stromych
stokach Lozanny (ok. 70 km). Zwie-
dzanie: katedra – uwa˝ana za naj-
pi´kniejszy koÊció∏ gotycki w Szwaj-
carii, fontanna SprawiedliwoÊci, ra-
tusz. Przejazd do Genewy (ok. 60
km). Zwiedzanie: Ile Rousseau-wyspa
na Rodanie, fontanna Jet d’Eau, go-
tycka katedra Êw. Piotra, Promenade
de Bastions ze s∏ynnym Pomnikiem
Reformacji, Pa∏ac ONZ. Przejazd do
hotelu (ok. 80 m). Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autoka-

rem do stolicy Riwiery Szwajcarskiej –
Montreux. Zwiedzanie najch´tniej
oglàdanego zabytku w Szwajcarii –
zamku Chillon. Spacer po Montreux.
Przejazd autokarem do Lucerny (ok.
210 km), miasta po∏o˝onego nad Je-
ziorem Czterech Kantonów i urzekajà-
cego turystów Êredniowiecznà starów-
kà. Zwiedzanie: Lwi Pomnik, most Ka-
pellbrücke, barokowy koÊció∏ jezuicki,
most Spreuerbrücke pokryty malowi-
d∏ami z XVII wieku, renesansowy ra-
tusz. Wyjazd do Polski. Nocna podró˝
przez Austri´.

7 dzieƒ – przejazd przez Czechy do
Polski. Powrót do Krakowa (ok. 1200
km) ok. godz. 12.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA
SZU0707 07.07 – 13.07 1880
SZU0811 11.08 – 17.08 1890

Dop∏ata do 5 obiadokolacji: 450 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 450 z∏.
Cena obejmuje: 5 noclegów w hotelach
**/*** (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienkami):
1 w okolicy Innsbrucka, 3 w okolicy Lucerny,
1 w okolicy Genewy, 5 Êniadaƒ, przejazd
komfortowym autokarem, opiek´ pilota-
-przewodnika, ubezpieczenie KL (obejmuje
równie˝ choroby przewlek∏e), NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pu do zwiedzanych obiektów, rejs,
kolejka, s∏uchawki oraz inne obligatoryjne
op∏aty – ok. 190 franków. 

7 dni7 dni
Uroki Szwajcarii

LIECHTENSTEIN, LOCARNO, LUGANO, BERNO, ZURYCH, GRINDELWALD, 
JUNGFRAUJOCH, GRUYERES, LOZANNA, GENEWA, MONTREUX, LUCERNA

Berno

Zurych

WŁOCH

LIECHTEN-
STEIN

SZWAJCARIA
Insbruck

Vaduz
Chur

Zurych

Lucerna

Lugano

Locarno

Berno

Lozanna

MontreuxGenewa
Grindewald

Jezioro Genewskie

Vaduz

Berno
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8 dni8 dni
Rumuƒska w´drówka

SATU MARE, SAPANTA, DOLINA IZY, MOLDOVITA, VORONET, LACU ROSU, SINAIA,
BUKARESZT, BRAN, BRASZÓW, SYBIN, BIERTAN, SIGHISOARA, BOIAN, ALBA IULIA, KLU˚

7 dni7 dniCztery kraje
INNSBRUCK, LUCERNA, RAPPERSWIL, SÄNTIS, ST. GALLEN, 

WODOSPADY NAD RENEM, STEIN AM RHEIN, KONSTANCJA, MAINAU, LINDAU, FÜSSEN

Austria, Liechtenstein, Szwajcaria, Niemcy

1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 3 (str. II). Przejazd przez
Czechy do Czeskich Budziejowic (ok.
550 km) – znanego miasta piwa. Spa-
cer po mieÊcie: najwi´kszy po-
wierzchniowo rynek w Europie, fon-
tanna Samsona, bia∏o-niebieski ra-
tusz, katedra Êw. Miko∏aja. Zwiedza-
nie browaru Budweiser Budvar po∏à-
czone z degustacjà piwa. Przejazd do
hotelu. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do

Innsbrucka (ok. 410 km) – stolicy Ty-
rolu. Spacer po starym mieÊcie: za-
mek Hofburg, katedra Êw. Jakuba,
symbol miasta – Z∏oty Dach, koÊció∏
dworski. Przejazd do hotelu na tere-
nie Austrii (ok. 150 km) w pobli˝u
granicy z Liechtensteinem, Szwajca-
rià i Niemcami. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Lu-

cerny (ok. 135 km), miasta po∏o˝onego
nad Jeziorem Czterech Kantonów
i urzekajàcego turystów Êredniowiecz-
nà starówkà. Zwiedzanie: Lwi Pomnik,
most Kapellbrücke, barokowy koÊció∏
jezuicki, most Spreuerbrücke pokryty
malowid∏ami z XVII wieku, renesanso-
wy ratusz. Rejs statkiem po jeziorze.
Przejazd autokarem do Einsiedeln (ok.
60 km) – oÊrodka kultu i celu pielgrzy-
mek w Szwajcarii. Przejazd do Rapper-
swil (ok. 20 km). Spacer po mieÊcie: za-
mek z XII-XIV w., gdzie znajduje si´
muzeum polskie, koÊció∏, ratusz. Prze-
jazd do Liechtensteinu. Spacer po Va-
duz, które jest stolicà ksi´stwa. Powrót
do hotelu (ok. 100 km). Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autoka-

rem do podnó˝a Säntis (ok. 70 km).
Wyjazd kolejkà na szczyt (2502 m
n.p.m.), skàd rozpoÊciera si´ pi´kny
widok na Jezioro Bodeƒskie i Zury-
skie oraz Alpy. Przejazd do St. Gallen
(ok. 30 km). Zwiedzanie: starówka
nale˝àca do jednej z najpi´kniej-

szych w Szwajcarii, kolegiata, pobe-
nedyktyƒska biblioteka klasztorna za-
∏o˝ona w IX w., ratusz miejski. Po-
wrót do hotelu (ok. 100 km). Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd nad

najwi´ksze w Europie wodospady na
Renie (140 km). Krótki postój. Prze-
jazd do Stein am Rhein (ok. 20 km).
Spacer uliczkami z XVI-wiecznymi
bramami miejskimi i basztami stra˝ni-
czymi oraz podziwianie malowide∏
na fasadach budynków przy Rathau-
splatz. Przejazd do Konstancji (ok. 35
km), spacer po mieÊcie i wycieczka
na wysp´ Mainau z kwiatowymi
ogrodami. Powrót do hotelu (ok. 100
km). Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Lin-

dau (ok. 50 km). Spacer po miastecz-
ku. Przejazd do Füssen (ok. 100 km).
Zwiedzanie zamków Ludwika Bawar-
skiego: Neuschwanstein i Hohen-
schwangau. Nocna podró˝ przez
Niemcy i Austri´.
7 dzieƒ – przejazd przez Czechy do

Polski. Powrót do Krakowa (ok. 960
km) ok. godz. 9.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA
CZK0707 07.07 – 13.07 1470
CZK0811 11.08 – 17.08 1470

Dop∏ata do 5 obiadokolacji: 250 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 400 z∏.
Cena obejmuje: 5 noclegów: 1 w Czechach
w hotelu klasy turystycznej (pokoje 2- lub 3-
osobowe z ∏azienkami), 4 w Austrii, w hotelu
lub gasthofie *** (pokoje 2- lub 3-osobowe
z ∏azienkami), 5 Êniadaƒ, przejazd komforto-
wym autokarem, opiek´ pilota-przewodnika,
ubezpieczenie KL (obejmuje równie˝ choro-
by przewlek∏e), NNW i baga˝u. 
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pu do zwiedzanych obiektów, prze-
wodnicy miejscy, rejs, kolejka, s∏uchawki
oraz inne obligatoryjne op∏aty – ok. 80 fran-
ków i 95 euro. 

1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6:00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 4 (str. II). Przejazd do Ru-
munii przez S∏owacj´ i W´gry (ok.
450 km). Popo∏udniowy spacer po
Satu Mare. Obiadokolacja i nocleg
w hotelu.
2 dzieƒ – Êniadanie. Atrakcje regionu

Maramuresz: „weso∏y cmentarz”
w Sapanta; zabytki architektury drew-
nianej: zagrody, bramy, cerkwie
w maramureskich wioskach w dolinie
Izy. Przejazd przez prze∏´cz Prislop,
skàd mo˝na podziwiaç górskie wido-
ki rumuƒskich Karpat. Wjazd na Bu-
covin´ w dolin´ Bistricy – wizyta
w wpisanym na List´ Êwiatowego
dziedzictwa UNESCO malowanym
klasztorze Moldovita. Przejazd na
obiadokolacj´ i nocleg w hotelu
w okolicy (w tym dniu przejazdy au-
tokarem: ok. 350 km).
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd (ok. 35

km) i zwiedzanie kolejnego malowa-
nego klasztoru – Voronet, s∏ynàcego
z monumentalnego malowid∏a przed-
stawiajàcego Sàd Ostateczny. Prze-
jazd przez skalny wàwóz Bicaz, po-
stój nad Êródgórskim jeziorem Lacu
Rosu (ok. 175 km). Przejazd w rejon
Braszowa (ok. 205 km). Obiadokola-
cja i nocleg w hotelu w okolicy.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Si-

naia (ok. 30 km), zwiedzanie zamku
Peles, nazywanego „Per∏à Karpat”,
b´dàcego dawnà siedzibà królów Ru-
munii. Nast´pnie przejazd do Buka-
resztu, rumuƒskiej stolicy (ok. 120
km). Zwiedzanie starej dzielnicy Lip-
scani, cerkiew Êw. Jerzego, monastyr
Antim, gmach parlamentu, ∏uk trium-
falny, spacer alejà Bulevardul Unirii,
czas wolny przy reprezentacyjnym
bulwarze Calea Victoriei. Powrót do
hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie zam-

ku Drakuli w Bran. Przejazd do Bra-
szowa (ok. 30 km), zwiedzanie zabyt-
kowej starówki, mury miejskie z Basz-
tà Tkaczy, Czarny KoÊció∏. Przejazd
do Sybina (ok. 150 km), zwiedzanie:
wie˝a ratuszowa, ma∏y i wielki rynek,
Brama i Pasa˝ Schodów, Most ¸garzy.
Przejazd do hotelu w okolicy Medias.
Obiadokolacja. Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do

Biertan (ok. 40 km), zwiedzanie sa-
skiego koÊcio∏a warownego. Nast´p-
nie przejazd do Sighisoary (ok. 30
km), zwiedzanie: Stare Miasto, Wie˝a
Zegarowa, Dom Drakuli, koÊció∏ Do-
minikanów, Dom Wenecki. Po po∏u-
dniu przejazd powozami z Bazny do
ufortyfikowanego koÊcio∏a Boian.
Uroczysta regionalna kolacja przy

programie folklorystycznym. Powrót
do hotelu. Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Al-

ba Iulia (ok. 95 km), dawnej stolicy
Siedmiogrodu, zwiedzanie: twierdza
Alba Carolina, sobór koronacyjny, ka-
tedra Êw. Micha∏a z Kaplicà Królew-
skà. Nast´pnie przejazd do Klu˝ (ok.
100 km), zwiedzanie historycznego
centrum, m.in: koÊció∏ Êw. Marcina,
Dom Korwina, katedra prawos∏awna,
mury obronne z basztà. Przejazd do
hotelu w okolicy Oradei (ok. 180
km). Obiadokolacja. Nocleg.
8 dzieƒ – Êniadanie. Powrót do Polski

przez W´gry i S∏owacj´ (ok. 520 km).
Przyjazd do Krakowa w godzinach
wieczornych.

NR IMPREZY TERMIN CENA
RUM0526 26.05 – 02.06 1640
RUM0707 07.07 – 14.07 1640
RUM0915 15.09 – 22.09 1640

Dop∏ata do pokoju 1-os.: 495 z∏.
Cena obejmuje: 7 noclegów w hotelach
***/**** (pokoje 2- i 3-osobowe z ∏azienkami):
1 w Satu Mare, 1 w Kimpulungu Mo∏dawskim,
2 w okolicy Braszowa, 2 w okolicy Medias,
1 w Oradei; 7 Êniadaƒ i 7 obiadokolacji
(w tym jednej regionalnej z programem folklo-
rystycznym); przejazd komfortowym autoka-
rem; opiek´ pilota-przewodnika, ubezpiecze-
nie KL (obejmuje równie˝ choroby przewle-
k∏e), NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pów do zwiedzanych obiektów,
przewodnicy miejscy, s∏uchawki oraz inne
obligatoryjne op∏aty – ok. 45 euro. 
Ewentualny posi∏ek na W´grzech ok. 2.000 Ft.
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1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 3 (str. II). W godzinach wie-
czornych przyjazd do hotelu w okoli-
cy Lubljany (ok. 845 km).
Obiadokolacja. Nocleg.
2 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Prze-

jazd do Postojnej (ok. 80 km). Zwie-
dzanie Postojnej Jamy o ∏àcznej d∏u-
goÊci korytarzy ok. 25 km, nale˝àcej
do najpi´kniejszych jaskiƒ nacieko-
wych w Europie. Podziwianie zapie-
rajàcych dech stalaktytów i stalagmi-

tów. Przejazd do Rovinj (ok. 135 km)
na Istrii. Spacer po starówce, która
ma niepowtarzalnà atmosfer´: bazy-
lika Êw. Eufemi – patronki miasta,
bramy miejskie. Przejazd do Puli (ok.
35 km), najstarszego istryjskiego mia-
sta, za∏o˝onego w 177 r. p.n.e. jako
rzymskie Polensium. Spacer po mie-
Êcie, zwiedzanie amfiteatru rzym-
skiego z I stulecia n.e., który jest jed-
nym z najwi´kszych obiektów tego
rodzaju na Êwiecie. Przejazd do ho-
telu w okolicy Rijeki (ok. 105 km).
Obiadokolacja. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd magi-

stralà adriatyckà do Zadaru (ok. 250
km). Krótkie zwiedzanie – koÊció∏ Êw.
Donata – bizantyjskie dzie∏o sztuki,
katedra Êw. Anastazji w stylu romaƒ-
skim. Przejazd do Splitu (ok. 155 km),
miasta niezwykle urokliwie wciÊni´-
tego pomi´dzy strome krasowe góry
z jednej strony i Adriatyk z drugiej.

Zwiedzanie: pa∏ac Dioklecjana – cen-
trum ˝ycia towarzyskiego, katedra
Êw. Dujmy, Brama ˚elazna, Stare
Miasto z gotyckim ratuszem i miej-
skim pa∏acem. Przejazd do hotelu
w okolicy. Obiadokolacja. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Wycieczka do

Medjugorie w BoÊni i Hercegowinie
(ok. 150 km), gdzie w 1981 r. sze-
Êciorgu m∏odym mieszkaƒcom po-
dobno objawi∏a si´ Matka Boska. Po-
byt w Sanktuarium. Przejazd Dolinà
Neretwy. Postój w Mostarze, spacer
po pi´knym Êredniowiecznym mie-
Êcie z XVI-wiecznymi meczetami i re-
zydencjami. Przejazd do hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Du-

brownika (ok. 100 km), którego Stare
Miasto jest pomnikiem Êwiatowego
dziedzictwa kultury UNESCO. Zwie-
dzanie miasta: Stradun – g∏ówna tra-
sa imponujàcej starówki, szeroki
marmurowy bulwar, Wielka Studnia
Êw. Onufrego, klasztor Franciszka-
nów, klasztor Dominikanów, koÊció∏
Êw. B∏a˝eja, wie˝a zegarowa z ku-
rantami poruszanymi przez ma∏e zie-
lone postacie, pomnik Rolanda,
umocnienia miejskie z bramami
i basztà. Przejazd do hotelu w okoli-
cy Szybenika (ok. 280 km). Obiado-
kolacja. Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Dzieƒ wolny na

pla˝owanie. Dla ch´tnych wycieczka
fakultatywna (min. 20 osób) do parku
narodowego Krka, którego g∏ównà
atrakcjà jest 17 wodospadów opada-
jàcych 52 m w dó∏ do idyllicznego je-
ziora po tarasowatych stopniach sze-
rokich na 200 m. Po drodze zwiedza-
nie Szybenika, który ma czysto chor-
wacki rodowód i wyjàtkowà atmosfe-
r´: XV-wieczna katedra Êw. Jakuba,
loggia z XVI w.; zwiedzanie Trogiru,
malowniczo po∏o˝onego miasta na
wàskiej wysepce po∏àczonej mostem
ze sta∏ym làdem: starówka zwana
„muzeum miejskim”, z racji swej za-
budowy – Êredniowieczne fortyfika-

cje, renesansowe pa∏ace oraz domy
wzniesione w stylu weneckiego goty-
ku, katedra Êw. Wawrzyƒca, ratusz,
mury obronne. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd nad Je-

ziora Plitwickie (ok. 205 km) – jednej
z najwi´kszych atrakcji turystycznych
Chorwacji – 16 jezior, otoczonych
g´stym lasem, po∏àczonych dzikimi
wodospadami i chronionych jako
park narodowy. Jeziora Plitwickie zo-
sta∏y uznane za pomnik Êwiatowego
dziedzictwa przyrody UNESCO. Wy-
jazd do Polski.
8 dzieƒ – przejazd przez W´gry i S∏o-

wacj´. Powrót do Krakowa w godzi-
nach porannych (ok. 960 km).

NR IMPREZY TERMIN CENA
CRO0428 28.04 – 05.05 1530
CRO0526 26.05 – 02.06 1590
CRO0714 14.07 – 21.07 1840
CRO0915 15.09 – 22.09 1640

Dop∏ata do pokoju 1-os.: 480 z∏.
Cena obejmuje: 6 noclegów w hotelach
**/*** (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienka-
mi): 1 w okolicy Lubljany, 1 w okolicy Rijeki,
4 w Dalmacji, 6 Êniadaƒ i 6 obiadokolacji,
przejazd komfortowym autokarem, opiek´
pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL (obej-
muje równie˝ choroby przewlek∏e), NNW
i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pu do zwiedzanych obiektów, prze-
wodnicy miejscy, taksa klimatyczna p∏atna
w recepcji w hotelu, s∏uchawki oraz inne ob-
ligatoryjne op∏aty – ok. 80 euro.
Dodatkowo dla ch´tnych: wycieczka fakulta-
tywna „Krka-Szybenik-Trogir” ok. 35 euro
(min. 20 osób).
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1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 3 (str. II). Przejazd przez
Czechy i Austri´ (ok. 710 km) do Ma-
riboru – miasta, w którym roÊnie naj-
starsza winoroÊl na Êwiecie. Spacer
po mieÊcie: Plac Zamkowy, XV-
-wieczny zamek, vinag – najwi´ksze
w Europie piwnice z winami, katedra
Êw. Jana Chrzciciela, bazylika Êw.
Marii Matki LitoÊciwej. Przejazd do
hotelu w okolicy. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Ptuj

(ok. 30 km) najstarszego miasta S∏o-
wenii, spacer po starym mieÊcie. Prze-
jazd do Lublany (ok. 140 km), zwie-
dzanie miasta: plac Preserna, ratusz,
katedra Êw. Miko∏aja, Pa∏ac Arcybi-
skupa; charakterystyczne dla miasta
mosty: Most Smoków, Potrójny Most.
Wizyta na zamkowym wzgórzu, skàd
rozpoÊciera si´ przepi´kny widok na
s∏oweƒskà stolic´. Przejazd do hotelu
w okolicy. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Pla-

nicy (ok. 100 km) – doliny, w której
po∏o˝ona jest najs∏ynniejsza mamucia
skocznia Velikanka. Nast´pnie prze-
jazd do Bled (ok. 50 km), malowni-
czej miejscowoÊci po∏o˝onej nad je-
ziorem. Rejs do po∏o˝onego na Êrodku
jeziora s∏ynnego koÊció∏ka Maryi
Wspomo˝ycielki. Zwiedzanie zamku
Bled, po∏o˝onego na szczycie stromej
ska∏y, skàd roztacza si´ niezapomnia-
ny widok na okolic´. Przejazd do Bo-
hinj (ok. 25 km) nad najwi´ksze s∏o-
weƒskie jezioro, gdzie w tafli jeziora
odbijajà si´ alpejskie szczyty. Czas
wolny. Powrót do hotelu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Po-

stojnej (ok. 50 km). Zwiedzanie Po-
stojnej Jamy o ∏àcznej d∏ugoÊci kory-
tarzy ok. 25 km, nale˝àcej do naj-

pi´kniejszych jaskiƒ naciekowych
w Europie. Podziwianie zapierajà-
cych dech stalaktytów i stalagmitów.
Nast´pnie zwiedzanie niezwyk∏ego
zamku Predjama, wbudowanego
w skalnà jaskini´. Przejazd do Jaskiƒ
Szkocjaƒskich (ok. 30 km) – zwiedza-
nie wspania∏ego kompleksu jaskiƒ,
które zosta∏y wpisane na List´ Êwiato-
wego dziedzictwa UNESCO. Prze-
jazd do hotelu w okolicy Kopru (ok.
35 km). Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie Ko-

pru, stolicy regionu Istria: katedra
Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Maryi
Panny, plac i kolumna Êw. Justyny,
Pa∏ac Pretoriaƒski, Pa∏ac Totto. Prze-
jazd do Piranu (ok. 20 km), per∏y we-
neckiej architektury. Spacer po sta-
rym mieÊcie: plac Tartiniego, koÊció∏
Êw. Jerzego, koÊció∏ Êw. Piotra, naj-
wy˝szy adriatycki klif Strunjan. Czas
wolny. Przejazd do hotelu w okolicy
Lublany (ok. 120 km). Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd przez

Austri´ i Czechy. Powrót do Krakowa
(ok. 840 km) w godzinach wieczor-
nych.

NR IMPREZY TERMIN CENA
SLO0519 19.05 – 24.05 1160
SLO0915 15.09 – 20.09 1170

Dop∏ata do 5 obiadokolacji: 300 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 310 z∏.
Cena obejmuje: 5 noclegów w hotelach
**/*** (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienka-
mi): 1 w okolicy Mariboru, 3 w okolicy Lubla-
ny, 1 w okolicy Kopru, 5 Êniadaƒ, przejazd
komfortowym autokarem, opiek´ pilota-prze-
wodnika, ubezpieczenie KL (obejmuje rów-
nie˝ choroby przewlek∏e), NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pu do zwiedzanych obiektów, prze-
wodnicy miejscy, rejs, s∏uchawki oraz inne
obligatoryjne op∏aty – ok. 90 euro.

1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 5:00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 2 (str. II). W godzinach
wieczornych przyjazd do hotelu
w okolicy Belgradu (ok. 800 km).
Obiadokolacja. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Bel-

gradu. Zwiedzanie: twierdza i park na
Kalemegdanie, cerkiew Ruzica, kaplica
Êw. Petki, cerkiew Êw. Sawy – najwi´k-
sza prawos∏awna Êwiàtynia na Êwiecie.
Spacer po urokliwej ulicy Kniazia Mi-
cha∏a. Przejazd do hotelu w Skopje (ok.
450 km). Obiadokolacja. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie ma-

cedoƒskiej stolicy – plac Makedonija,
Kamienny Most, twierdza Kale, cer-
kiew Êw. Spasa, meczet Mustafy Pa-
szy, Stara Carsija. Przejazd do Kanio-
nu Matka – jednej z najwi´kszych
atrakcji przyrodniczych Macedonii.
Rejs ∏ódeczkami i zwiedzanie jaskini.
Przejazd do Ochrydu (ok. 180 km).
Obiadokolacja. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie

Ochrydu. Spacer po Starym MieÊcie.
Powrót do hotelu. Czas wolny. Dla
ch´tnych rejs stateczkiem po Jeziorze
Ochrydzkim (w miar´ dogodnych
warunków pogodowych). Obiadoko-
lacja. Udzia∏ w „Wieczorze Mace-
doƒskim”. Powrót do hotelu. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Czas wolny, pla-

˝owanie nad Jeziorem Ochrydzkim.
Przejazd do kompleksu klasztornego
Êw. Nauma – zwiedzanie jednego
z najwa˝niejszych prawos∏awnych
klasztorów w Macedonii. Po drodze
zwiedzanie „Wioski na wodzie” – re-
konstrukcji dawnej osady w Zatoce
KoÊci na Jeziorze Ochrydzkim. Powrót
do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Ti-

rany (ok. 40 km). Zwiedzanie stolicy
Albanii: plac Skanderbega, Pa∏ac Pre-
zydencki i Kongresowy, XVIII-wiec-
zny meczet Ethnem Bey, wie˝a zega-
rowa. Przejazd do Kruji (ok. 40 km).
Zwiedzanie: bazar turecki, ruiny
twierdzy, Bektashi Teque. Przejazd
do hotelu w okolicy Szkodry (ok. 80
km). Obiadokolacja. Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Bu-

dwy (ok. 90 km). Zwiedzanie Êrednio-
wiecznej starówki otoczonej obron-
nymi murami. Przejazd nad Bok´ Ko-
torskà (ok. 30 km) – niezwyk∏à zatok´

Adriatyku b´dàcà najwi´kszym i naj-
g∏´bszym fiordem po∏udniowej Euro-
py. Zwiedzanie Kotoru. Spacer ulica-
mi Starego Miasta. Przyjazd do hotelu
w okolicy Podgoricy (ok. 90 km).
Obiadokolacja. Nocleg.
8 dzieƒ – Êniadanie. Wczesny wy-

jazd do Moraczy (ok. 25 km). Zwie-
dzanie niezwyk∏ego kompleksu klasz-
tornego, po∏o˝onego nad malowni-
czym kanionem Moraczy. Przejazd
do hotelu w okolicy Belgradu (ok.
500 km) malowniczà trasà przez
Czarnogór´ i Serbi´. Obiadokolacja.
Nocleg.
9 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Wy-

jazd w drog´ powrotnà do Polski.
Przejazd przez W´gry i S∏owacj´. Po-
wrót do Krakowa ok. godziny 22:00.

NR IMPREZY TERMIN CENA
BMO0512 12.05 – 20.05 1820
BMO0721 21.07 – 29.07 1820
BMO0908 08.09 – 16.09 1820

Dop∏ata do pokoju 1-os.: 490 z∏.
Cena obejmuje: 8 noclegów w hotelach
**/*** (pokoje 2- i 3-osobowe z ∏azienkami):
1 w okolicy Belgradu, 1 w Skopje,
3 w Ochrydzie, 1 w okolicy Szkodry,
1 w okolicy Podgoricy, 1 w okolicy Belgradu;
8 Êniadaƒ i 8 obiadokolacji; przejazd komfor-
towym autokarem; opiek´ pilota-przewod-
nika; ubezpieczenie KL (obejmuje równie˝
choroby przewlek∏e), NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bile-
ty wst´pów do zwiedzanych obiektów, s∏u-
chawki, przewodnicy miejscy, rejs po Jeziorze
Ochrydzkim, „wieczór macedoƒski” w Ochry-
dzie, kanion Matka oraz inne obligatoryjne
op∏aty – ok. 110 euro.
Uwaga: zgodnie z informacjami podawanymi
przez MSZ mo˝na przekraczaç granic´ serbskà,
macedoƒskà, albaƒskà i czarnogórskà na pod-
stawie wa˝nego dowodu osobistego, natomiast
nie wszystkie lokalne instytucje (np. szpitale,
banki) udzielajà Êwiadczeƒ na podstawie dowo-
du osobistego, dlatego Biuro Podró˝y Sol-Tours
zaleca zabieraç ze sobà wa˝ne paszporty.

9 dni9 dni
Ba∏kaƒska mozaika

BELGRAD, SKOPJE, KANION MATKA, OCHRYDA, TIRANA, 
KRUJA, BUDWA, KOTOR, MORACZA

6 dni6 dni
Tajemnicza S∏owenia

MARIBOR, PTUJ, LUBLANA, PLANICA, BLED, BOHINJ, 
JASKINIA POSTOJNA, JASKINIE SZKOCJA¡SKIE, KOPER, PIRAN

SERBIA

RNOGÓRA

ALBANIA
MACEDONIA

OSNIA &
ERZEG. Belgrad

Skopje

Ohrid
Tirana

Budva
SzkodraKotor
Moracza

AUSTRIA

SLOVENIIA

BO

Maribor

Lublana
Jezioro Bohnijsko

BledPlanica

Koper
Postojna

Piran

Ptuj

bez nocnej jazdy bez nocnej jazdy
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1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 4 (str. II). Przejazd przez
S∏owacj´, W´gry i Serbi´. Wieczorem
przyjazd do hotelu w okolicy Belgra-
du (ok. 800 km). Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Sa-

lonik (ok. 650 km). Spacer po Saloni-
kach: g∏ówna ulica miasta Odos
Egnatia, gdzie znajduje si´ wi´kszoÊç
atrakcji miasta, Rotunda, ¸uk Galeriu-
sza, koÊció∏ Agia Sofia, Bia∏a Wie˝a.
Przejazd na nocleg w okolicy Kateri-
ni. Zakwaterowanie. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Delf

(ok. 330 km), po drodze krótki postój
w Termopilach: miejscu bitwy grec-
ko-perskiej. Zwiedzanie Delf: Âwi´ty
Okr´g czyli Sanktuarium Apollina,
èród∏o Kastalskie i Marmaria czyli
Sanktuarium Ateny. Przejazd do hote-
lu w okolicy Loutraki (ok. 200 km).
Nocleg. 
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd na Pe-

loponez. Krótki postój nad Kana∏em
Korynckim. Przejazd do Koryntu.
Spacer po Koryncie antycznym:
rzymska agora z mównicà (tzw. be-
ma), z której prawdopodobnie prze-
mawia∏ Êw. Pawe∏, Êwiàtynia Apollina
z VI w. p.n.e. Przejazd do Argolidy,
gdzie znajdujà si´ imponujàce zabyt-
ki staro˝ytnoÊci: Epidauros z jednym
z najwa˝niejszych zabytków antycz-
nej Grecji – staro˝ytnym teatrem, Na-
fplion z fortecà Palamidi, Mykeny
z fortecà Agamemnona. Powrót do
hotelu (razem ok. 300 km). Nocleg. 
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do

Aten (ok. 80 km). Zwiedzanie Aten:
wzgórze Akropolu, zwieƒczone ru-
inami Partenonu, Teatr Dionizosa,
pomnik Lizykratesa, ¸uk Hadriana,
Êwiàtynia Zeusa Olimpijskiego, Sta-
dion Olimpijski, Wie˝a Wiatrów, Fo-
rum Romanum, staro˝ytna Agora.
Czas wolny na Place, komercyjnej
dzielnicy, w której sàsiadujà ze sobà

przyk∏ady architektury tureckiej
i wysp greckich. Dla ch´tnych wie-
czór folklorystyczny w greckiej tawer-
nie (min. 20 osób). Przejazd do
hotelu w okolicy Aten. Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Ka-

lambaki (ok. 400 km). Zwiedzanie
jednej z najwi´kszych atrakcji tury-
stycznych Grecji, jednego ze 100 cu-
dów Êwiata – wiszàcego zespo∏u
klasztornego Meteora. Wizyta w pra-
cowni ikon. Przejazd do hotelu
w okolicy Kalambaki. Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Sko-

pje (ok. 430 km). Zwiedzanie: Plac
Makedonija, Kamienny Most, twier-
dza Kale, cerkiew Êw. Spasa, meczet
Mustafy Paszy, Stara Carsija. Przejazd

do hotelu w okolicy Niszu (ok. 200
km). Nocleg.
8 dzieƒ – Êniadanie. Wyjazd do Pol-

ski. Przejazd przez Serbi´, W´gry
i S∏owacj´. Powrót do Krakowa
(ok.1010 km) oko∏o godz. 24.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA
GRE0526 26.05 – 02.06 1800
GRE0915 15.09 – 22.09 1800

Dop∏ata do 6 obiadokolacji: 330 z∏ (poza
kolacjà w okolicy Belgradu).
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 590 z∏.
Cena obejmuje: 7 noclegów: hotele **/*** (po-
koje 2- lub 3-os. z ∏azienkami), 1 w okolicy
Belgradu, 1 w okolicy Katerini, 2 w okolicy
Loutraki, 1 w okolicy Aten, 1 w okolicy Ka-
lambaki, 1 w okolicy Niszu, 7 Êniadaƒ, prze-
jazd komfortowym autokarem, opiek´ pilota-
-przewodnika, ubezpieczenie KL (obejmuje
równie˝ choroby przewlek∏e), NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pu do zwiedzanych obiektów, prze-
wodnicy miejscy, s∏uchawki i inne obligato-
ryjne op∏aty – ok. 120 euro.
Dodatkowo dla ch´tnych: wieczór folklory-
styczny w greckiej tawernie – ok. 35 euro.

8 dni8 dni
Grecja - od antyku po XXI wiek

SALONIKI, TERMOPILE, DELFY, KANA¸ KORYNCKI, KORYNT, MYKENY, NAFPLION, EPIDAUROS, ATENY, METEORY, SKOPJE
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8 dni8 dni

1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 5.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 5 (str. II). Przyjazd do Kow-
na (750 km). Spacer po starówce ko-
wieƒskiej: zamek, koÊció∏ Êw. Piotra
i Paw∏a, ratusz zwany „Bia∏ym ¸ab´-
dziem”, dom Perkuna, Aleja WolnoÊci
– g∏ówny pasa˝ handlowy. Przejazd
do hotelu w Kownie. Nocleg. 
2 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Prze-

jazd do Dyneburga (ok. 220 km) daw-
nej stolicy Inflant. Spacer po twierdzy.
Wizyta w polskim kwartale, gimna-
zjum im. J.Pi∏sudskiego, Dom Polski,
„Sobótka” – miejsce upami´tniajàce
poleg∏ych w 1920 roku polskich ˝o∏-
nierzy gen. Rydza Âmig∏ego. Przejazd
do Pskowa (ok. 270 km). Spacer po
kremlu pskowskim, sobór Êw.Trójcy.
Przejazd na nocleg w Wielkim Nowo-
grodzie (ok. 220 km). 
3 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie No-

wogrodu: Kreml, sobór Êw. Zofii, po-
mnik tysiàclecia Rusi, Dwór Jaros∏a-
wa. Przejazd do hotelu w Petersburgu
(ok. 200 km). Nocleg. 
4 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie Pe-

tersburga: Pa∏ac Admiralicji, sobór
Êw. Izaaka, Twierdza Pietropaw∏ow-
ska, Wyspa Zaj´cza, domek Piotra I,
krà˝ownik Aurora. Zwiedzanie Ermi-
ta˝u – najwi´kszej na Êwiecie kolek-
cji dzie∏ m.in. Leonarda da Vinci, Mi-
cha∏a Anio∏a, Rafaela, Tycjana, Rem-
brandta, Rubensa i francuskich impre-
sjonistów. Powrót do hotelu. Nocleg. 
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autoka-

rem i zwiedzanie Carskiego Sio∏a
z Bursztynowà Komnatà – rezydencji
carycy Katarzyny. Nast´pnie przejazd
do Peterhofu – dawnej rezydencji ce-
sarskiej (zwiedzane sà ogrody i fontan-
ny Peterhofu). Powrót do hotelu. Wie-
czorem spacer szlakiem Fiodora Do-
stojewskiego. Przeja˝d˝ka petersbur-
skim metrem. Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Dalsze zwiedza-

nie Petersburga: Pola Marsowe, cer-
kiew Zbawiciela na Krwi, Instytut
Smolny, sobór Aleksandra Newskiego,
cmentarz Tichwiƒski (miejsce spoczyn-
ku m.in. Dostojewskiego, Czajkow-
skiego, Rimskiego-Korsakowa). Czas
wolny. Na po˝egnanie z Sankt Peters-
burgiem – rejs po rzekach i kana∏ach
miasta. Powrót do hotelu. Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Wyjazd we wcze-

snych godzinach porannych do Narwy

(ok. 205 km). Pobyt na terenie twierdzy
w Narwie (po stronie estoƒskiej). Prze-
jazd do Tallina (ok. 300 km) zwiedzanie
estoƒskiej stolicy; Górne Miasto – basz-
ta Kiek in de Koek, sobór Aleksandra
Newskiego, katedra, zamek Toompea,
Dolne Miasto – kompleks Êredniowiecz-
nych kamieniczek Kolm Oede zwanych
Trzy Siostry, koÊció∏ Êw. Olafa, klasztor
Dominikaƒski, ratusz, Apteka Magi-
stracka, baszta Gruba Ma∏gorzata. Za-
kwaterowanie w hotelu. Nocleg.
8 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Przejazd

do Rygi (ok. 320 km). Zwiedzanie za-
bytków hanzeatyckiego miasta: Dom
Bractwa Czarnog∏owych, Dom Kotów,
koÊció∏ Êw. Piotra, Brama Szwedzka,
Pomnik WolnoÊci, ryska secesja. Prze-
jazd na nocleg do Wilna (ok. 300 km).
9 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzania Wil-

na: wileƒska starówka, wizyta w Ostrej
Bramie, czas wolny. W godzinach po-
∏udniowych wyjazd do Polski (ok. 780
km). Powrót do Krakowa oko∏o 24.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA
KNB0526 26.05 – 03.06 1990
KNB0811 11.08 – 19.08 1760
KNB0922 22.09 – 30.09 1700

Dop∏ata do 8 obiadokolacji: 500 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 725 z∏.
Cena obejmuje: 8 noclegów w hotelach **/***
(pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienkami):
1 w Kownie, 1 w Wielkim Nowogrodzie,
4 w Petersburgu, 1 w Tallinie, 1 w Wilnie,
8 Êniadaƒ, przejazd komfortowym autokarem,
opiek´ pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL
(obejmuje równie˝ choroby przewlek∏e),
NNW i baga˝u. 
Cena nie obejmuje: kosztu wizy i poÊrednic-
twa wizowego – 350 z∏.
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pu do zwiedzanych obiektów, prze-
wodnicy miejscy, rejs stateczkiem po Newie,
s∏uchawki oraz inne obligatoryjne op∏aty – ok.
130 euro.
Uwaga: dokumenty potrzebne do otrzymania
wizy rosyjskiej (wype∏niony formularz wizo-
wy, 1 zdj´cie i paszport wa˝ny min. 6 mie-
si´cy) nale˝y dostarczyç do biura na 21 dni
przed rozpocz´ciem imprezy.

1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 5.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 5 (str. II). Przyjazd do Kow-
na (750 km). Spacer po starówce ko-
wieƒskiej: zamek, koÊció∏ Êw. Piotra
i Paw∏a, ratusz zwany „Bia∏ym ¸ab´-
dziem”, dom Perkuna, Aleja WolnoÊci
– g∏ówny pasa˝ handlowy. Przejazd
do hotelu w Kownie. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Wizyta w Stum-

brasie – zak∏adzie produkujàcym naj-
s∏ynniejsze trunki litewskie: zwiedza-
nie i degustacja. Przejazd do Szawli
(ok. 180 km) i na gór´ Krzy˝y. Wizy-
ta w Rundale (ok. 85 km) – pa∏ac ksià-
˝´cy z 1730 r. porównywany do pa∏a-
ców w Petersburgu. Jeden z najpi´k-
niejszych obiektów na ¸otwie, rezy-
dencja Ernsta Johanna von Birona.
Przejazd do hotelu w Rydze (ok. 80
km). Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie za-

bytków hanzeatyckiego miasta: Dom
Bractwa Czarnog∏owych, Dom Ko-
tów, koÊció∏ Êw. Piotra, Brama
Szwedzka, Pomnik WolnoÊci, ryska
secesja. Przejazd do hotelu w Tallinie
(ok. 320 km). Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie es-

toƒskiej stolicy: Park Kardjorg – letnia
rezydencja Piotra I. Górne Miasto –
baszta Kiek in de Koek, sobór Alek-
sandra Newskiego, katedra, zamek
Toompea, Dolne Miasto – kompleks
Êredniowiecznych kamieniczek Kolm
Oede zwanych Trzy Siostry, koÊció∏
Êw. Olafa, klasztor Dominikaƒski, ra-
tusz, Apteka Magistracka, baszta Gru-
ba Ma∏gorzata. Czas wolny. Powrót
do hotelu. Nocleg.
5 dzieƒ – wczesne Êniadanie lub su-

chy prowiant. Zaokr´towanie na
prom. Przep∏yni´cie do Helsinek ok.
2,5 godz. Zwiedzanie najwi´kszej
w pó∏nocnej Europie twierdzy – Su-
omenlinna wpisanej na List´ Êwiato-
wego dziedzictwa kultury UNESCO.
Czas wolny. Zwiedzanie Helsinek:
Sobór Uspienskij, koÊció∏ w Skale,
pomnik Sibeliusa, park Kaivopuisto,
cmentarz Hietaniemi pe∏niàcy funk-
cj´ panteonu narodowego. Rejs po-
wrotny do Tallina. Powrót do hotelu
ok. godz. 00.30. Nocleg.
6 dzieƒ – póêne Êniadanie. Wyjazd

z Tallina w stron´ Bir˝ów (ok. 420
km). Zwiedzanie ufortyfikowanego

zamku Radziwi∏∏ów, rezydencji
Krzysztofa Miko∏aja Radziwi∏∏a „Pio-
runa”. Przejazd do hotelu w Wilnie.
Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Ca∏odniowe

zwiedzanie Wilna, starówka: dzielni-
ca ˝ydowska, dzielnica uniwersytec-
ka, katedra Êw. Stanis∏awa, koÊció∏
Êw. Ducha; cmentarz na Rossie, ko-
Êció∏ Êw. Piotra i Paw∏a, góra Trzech
Krzy˝y. Powrót do hotelu. Nocleg.
8 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Tro-

ków. Krótki spacer na po˝egnanie
z Litwà: uliczka karaimska, zamek
Witolda. Fakultatywnie obiad u Kara-
imów (min. 20 os). Wyjazd do Polski.
Powrót do Krakowa (ok. 720 km)
oko∏o pó∏nocy.

NR IMPREZY TERMIN CENA
KNH0428 28.04 – 05.05 1570
KNH0623 23.06 – 30.06 1490
KNH0825 25.08 – 01.09 1470

Dop∏ata do 7 obiadokolacji w restauracjach
regionalnych lub hotelowych: 385 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 450 z∏.
Cena obejmuje: 7 noclegów w hotelach
**/*** (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienka-
mi): 1 w Kownie, 1 w Rydze, 3 w Tallinie,
2 w Wilnie; 7 Êniadaƒ, przejazd komforto-
wym autokarem,opiek´ pilota-przewodnika,
ubezpieczenie KL (obejmuje równie˝ choro-
by przewlek∏e), NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pu do zwiedzanych obiektów, prze-
wodnicy miejscy, degustacja trunków litew-
skich, prom Tallin-Helsinki-Tallin, s∏uchawki
oraz inne obligatoryjne op∏aty – ok. 120 euro.
Dodatkowo dla ch´tnych: obiad u Karaimów
ok. 10 euro.

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA
RUSSIA

Kowno

Szawle Bir˝a

Wilno

Troki

Ryga

Tallin

Helsinki

9 dni9 dniPetersburg 
i kraje nadba∏tyckie

KOWNO,DYNEBURG, PSKÓW, NOWOGRÓD, PETERSBURG, 
CARSKIE SIO¸O, PETERHOF, NARWA, TALLIN, RYGA WILNO

ESTONIA

¸OTWA

LITWA

R j

WilnoKowno

Ryga

Tallin
Narwa

St. Petersburg

Psków

Dyneburg

Petersburg

nowoÊç!
Bursztynowy

szlak
KOWNO, SZAWLE, GÓRA KRZY˚Y, RUNDALE, RYGA, TALLIN, HELSINKI, BIR˚E, WILNO, TROKI

bez nocnej jazdy bez nocnej jazdy
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5 dni5 dni 3 dni3 dni

1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 7.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 6 (str. II). Przejazd przez te-
rytorium Polski i Ukrainy. Przyjazd do
Lwowa (ok. 330 km) w godzinach po-
po∏udniowych. Spacer po Starówce,
której sercem jest rynek z ratuszem,
katedra ∏aciƒska Wniebowzi´cia
NMP, Opera Lwowska, Prospekt Swo-
body oraz pomnik Mickiewicza. Czas
wolny. Przejazd do hotelu. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do bar-

dzo urokliwej miejscowoÊci ˚ó∏kiew
(ok. 30 km) za∏o˝onej przez hetmana
Stanis∏awa ˚ó∏kiewskiego, w której
znajdujà si´ liczne zabytkowe Êwiàty-
nie, w tym kolegiata Êw. Wawrzyƒca.
PrzejÊcie dzielnicà ˝ydowska ko∏o sy-
nagogi. Powrót do Lwowa, spacer na
Wysoki Zamek skàd roztacza si´ pi´k-
na panorama miasta, wizyta w Parku
Stryjskim, plac Targów Wschodnich,
rotunda Panoramy Rac∏awickiej,
Wzgórza Wuleckie – pomnik zamor-
dowanych profesorów lwowskich. Po-
wrót do hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Dalsze zwiedza-

nie Lwowa: Cmentarz ¸yczakowski
z grobami znanych Polaków, mi´dzy
innymi Marii Konopnickiej i Gabrieli
Zapolskiej, Cmentarz Orlàt Lwow-
skich, katedra Êw. Jura, Brama Pro-
chowa, dziedziniec Kamienicy Sobie-
skiego, klasztor Dominikanów, rynek
z Czarnà Kamienicà, kaplica Bo-
imów, spacer dzielnicà ormiaƒskà.
Powrót do hotelu. Nocleg
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Ole-

ska (ok. 90 km) – miejsce urodzenia
Jana III Sobieskiego, zwiedzanie zam-
ku. Przejazd do Poczajowa (ok. 90
km): zwiedzanie s∏ynnej ¸awry Po-
czajowskiej – najwi´kszego prawo-
s∏awnego sanktuarium na zachodniej
Ukrainie z soborem Uspeƒskim (ko-
biety w ∏awrze obowiàzujà chusty
i d∏ugie spódnice, m´˝czyzn d∏ugie
spodnie). Przejazd do Krzemieƒca,
gdzie znajduje sie muzeum Juliusza
S∏owackiego, liceum krzemienieckie
zwiàzane m.in. z dzia∏alnoÊcià Ko∏∏à-
taja, Czackiego i Lelewela. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Krótka wizyta

w Podhorcach (ok. 90 km), gdzie

znajduje si´ zamek nale˝àcy do Sta-
nis∏awa Koniecpolskiego. Przejazd do
Z∏oczowa (ok. 20 km), zwiedzanie
zamku nale˝àcego niegdyÊ do rodzi-
ny Sobieskich. Wyjazd do Polski. Po-
wrót do Krakowa (ok. 400 km) ok.
godz. 21.00

NR IMPREZY TERMIN CENA
UKW0428 28.04 – 02.05 840
UKW0530 30.05 – 03.06 800
UKW0718 18.07 – 22.07 780
UKW0815 15.08 – 19.08 780
UKW0912 12.09 – 16.09 780
UKW0926 26.09 – 30.09 780

Dop∏ata do 4 obiadokolacji: 160 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 250 z∏.
Cena obejmuje: 4 noclegi w hotelach
***/**** (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azien-
kami): 3 we Lwowie, 1 w Krzemieƒcu, 4 Ênia-
dania, przejazd komfortowym autokarem,
opiek´ pilota-przewodnika, ubezpieczenie
KL (obejmuje równie˝ choroby przewlek∏e),
NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pu do zwiedzanych obiektów, prze-
wodnicy miejscy, s∏uchawki oraz inne obli-
gatoryjne op∏aty – ok. 35 euro.

1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 7.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 6 (str. II). Przejazd przez
terytorium Polski i Ukrainy. Przyjazd
do Lwowa (ok. 330 km) w godzinach
popo∏udniowych. Spacer po starów-
ce, której sercem jest rynek z ratu-
szem, katedra ∏aciƒska Wniebowzi´-
cia NMP, kaplica Boimów, Opera
Lwowska (w miar´ dost´pnoÊci rów-
nie˝ wewnàtrz), Prospekt Swobody
z Pomnikiem Mickiewicza. Czas wol-
ny. Przejazd do hotelu. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie

Cmentarza ¸yczakowskiego ze szcze-
gólnym miejscem jakim jest kwatera
Orlàt Lwowskich, najbardziej znane
polskie groby mi´dzy innymi Marii
Konopnickiej i Gabrieli Zapolskiej.
Spacer na Wysoki Zamek, skàd rozta-
cza si´ pi´kna panorama miasta, na-
st´pnie zobaczymy katedr´ Êw. Jura,
Bram´ Prochowa, pi´kny dziedziniec
Kamienicy Sobieskiego, klasztor Do-
minikanów oraz okaza∏y rynek
z Czarnà Kamienicà, spacer dzielnicà
ormiaƒskà. Powrót do hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Dalsze zwiedza-

nie Lwowa: wizyta w Parku Stryjskim,
plac Targów Wschodnich, rotunda
Panoramy Rac∏awickiej, Wzgórza
Wuleckie – pomnik zamordowanych
profesorów lwowskich. Przejazd do
˚ó∏kwi (ok. 35 km). Spacer po boga-
tym w zabytki miasteczku, po∏o˝o-
nym na Roztoczu. Ok. godz. 15.00
wyjazd do Polski. Powrót do Krakowa
(ok. 350 km) oko∏o godz. 21.00.

NUMER IMPREZYTERMIN CENA
UKL0428 28.04 – 30.04 610
UKL0530 30.05 – 01.06 570
UKL0629 29.06 – 01.07 560
UKL0720 20.07 – 22.07 560
UKL0921 21.09 – 23.09 560

Dop∏ata do 2 obiadokolacji: 90 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 160 z∏.
Cena obejmuje: 2 noclegi ze Êniadaniami
w hotelu ***/**** we Lwowie (pokoje 2 lub
3 osobowe z ∏azienkami),, autokar komforto-
wy, opiek´ pilota-przewodnika, ubezpiecze-
nie KL (obejmuje równie˝ choroby przewle-
k∏e), NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pu do zwiedzanych obiektów, prze-
wodnicy miejscy, s∏uchawki oraz inne obli-
gatoryjne op∏aty – ok. 25 euro.

UKRAINKA
˚ó∏kiew

Lwów

Olesko

Poczajów

Krzemieniec

Z∏oczów

nowoÊç!

bez nocnej jazdy bez nocnej jazdy

nowoÊç! Ukraina
polskimi Êladami

LWÓW, ˚Ó¸KIEW, OLESKO, POCZAJÓW, KRZEMIENIEC, PODHORCE, Z¸OCZÓW

Lwóẘ
Ó¸KIEW
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4 dni4 dni
„Z∏ota” Praga

PRAGA, KUTNA HORA

4 dni4 dni
Czeskie zamki

„OD WRANOWA PO PILZNO”

1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 3 (str. II). Przyjazd w godzi-
nach popo∏udniowych do Wranowa
nad Dyjà (ok. 430 km) – zwiedzanie
pa∏acu. Przejazd do miejscowoÊci
Telcz (ok. 60 km), którego zabytkowe
centrum miasta jest wpisane na List´
Êwiatowego dziedzictwa UNESCO.
Spacer po centrum miasta i zwiedzanie
zamku. Przejazd do hotelu. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd na Za-

mek Landstejn (ok. 36 km), Êrednio-
wiecznà warowni´ obronnà z tarasem
widokowym, z którego roztacza si´
przepi´kna panorama okolicy. Prze-
jazd do Jindrichuv Hradec (ok. 30
km). Zwiedzanie miasteczka i zamku.
Przejazd do Tabora (ok. 43 km). Zwie-
dzanie Starego Miasta: Êredniowiecz-
na baszta Kotnov wraz z zespo∏em Be-
chyƒskiej bramy, sanktuarium i cmen-
tarz na Klokotach, pomnik Jana ˚i˝ki.
Przejazd do Hluboki (ok. 64 km).
Zwiedzanie zamku Schwarzenber-
gów. Przejazd do hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do

Czeskiego Krumlova (ok. 35 km) –
miasta wpisanego na List´ Êwiatowe-
go dziedzictwa UNESCO. Zwiedza-
nie: ratusz, koÊció∏ Êw. Wita, renesan-
sowy zamek, spacer po ogrodach.
Czas wolny. Przejazd do ˚vikovej
nad We∏tawà (ok. 40 km). Zwiedza-
nie zamku ˚vikov, rejs po zalewie
Orlickim do zamku Orlik. Czas wol-
ny. Przejazd do hotelu. Nocleg
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Pil-

zna (ok. 200 km). Po drodze zwiedza-
nie zamku Zbiroh – pierwszego w re-
gionie zamku arystokratycznego oraz

Horní Berounka – parku przyrodni-
czego. Zwiedzanie Pilzna: katedra Êw.
Bart∏omieja, Kuênia wodna Dobriv,
klasztor Plasy, pilênieƒski browar –
najwi´kszy browar Czech, miejsce
gdzie mo˝na zapoznaç si´ ze sztukà
produkcji piwa Pilzner Urquell i Gam-
brinus. Wielka Synagoga w Pilênie –
najwi´ksza synagoga w Czechach,
druga w Europie i trzecia na Êwiecie.
Wyjazd do Polski. Przyjazd do Krako-
wa (ok. 140 km) ok. godz. 21.00

NR IMPREZY TERMIN CENA
CZZ0428 28.04 – 01.05 790
CZZ0531 31.05 – 03.06 750
CZZ0614 14.06 – 17.06 750
CZZ0712 12.07 – 15.07 750
CZZ0815 15.08 – 18.08 750
CZZ0913 13.09 – 16.09 750

Dop∏ata do 3 obiadokolacji: 90 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 145 z∏.
Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelach **/***
(pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienkami):
1 w okolicy Telcza, 1 w okolicy Hluboki,
1 w okolicy Zvikovej nad We∏tawà, 3 Êniada-
nia, opiek´ pilota-przewodnika, przejazd
komfortowym autokarem, ubezpieczenie KL
(obejmuje równie˝ choroby przewlek∏e),
NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pu do zwiedzanych obiektów, obli-
gatoryjni przewodnicy, rejs po Zalewie Orlic-
kim, s∏uchawki oraz inne obligatoryjne op∏a-
ty – ok. 1400 koron czeskich.

1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci wg
trasy nr 1 (str. II). W godzinach popo∏u-
dniowych przyjazd do Kutnej Hory (wpi-
sanej na List´ Êwiatowego dziedzictwa
UNESCO) – Êredniowiecznego miastecz-
ka znanego z kopalni srebra i jednego
z najpi´kniejszych koÊcio∏ów gotyckich
w Czechach. Pobyt w dzielnicy Sedlec,
gdzie znajduje si´ ewenement na skal´
Êwiatowà – legendarna kaplica przy-
ozdobiona dzie∏ami wykonanymi z ludz-
kich koÊci. Przejazd do centrum miasta –
spacer po starówce, wejÊcie do koÊcio∏a
Êw. Barbary. Wieczorem przyjazd do
Pragi (ok. 550 km). Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autoka-

rem do Pragi. Zwiedzanie: praska Lore-
ta; kompleks Hradczan: katedra Êw.
Wita, Zamek Królewski, Z∏ota Uliczka;
Ma∏a Strana – dzielnica bogatych kup-
ców niemieckich, koÊció∏ Êw. Miko∏aja,
rejs stateczkiem wycieczkowym po
We∏tawie, most Karola. Czas wolny.
Dla ch´tnych spektakl „Êwiat∏o
i dêwi´k” przy fontannie F. Kri˝ika. Po-
wrót do hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autokarem

do praskiej dzielnicy Troja, zwiedzanie
barokowego Pa∏acu Trojskiego. Spacer
po Pradze: rynek Starego Miasta, Ratusz
Staromiejski ze s∏ynnym zegarem astro-
nomicznym, Uniwersytet Karola, Wie˝a
Prochowa, Josefov – ˝ydowska dzielnica

Pragi, Nowe Miasto – centrum handlo-
wo-us∏ugowe, plac Wac∏awa – centralny
punkt miasta, plac Karola, Ratusz Nowo-
miejski, koÊció∏ Êw. Ignacego. Czas wol-
ny. Oko∏o godz. 20.00 wyjazd. Nocna
podró˝ przez terytorium Czech i Polski.
4 dzieƒ – powrót do Krakowa ok.

godz. 5.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA
PRA0428 28.04 – 01.05 630
PRA0503 03.05 – 06.05 630
PRA0531 31.05 – 03.06 570
PRA0705 05.07 – 08.07 520
PRA0719 19.07 – 22.07 520
PRA0812 12.08 – 15.08 530
PRA0830 30.08 – 02.09 530
PRA0906 06.09 – 09.09 530
PRA0920 20.09 – 23.09 530
PRA1004 04.10 – 07.10 530

Dop∏ata do 2 obiadokolacji: 70 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 90 z∏.
Cena obejmuje: 2 noclegi w hotelu*** w Pra-
dze (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienkami),
2 Êniadania, opiek´ pilota-przewodnika,
przejazd komfortowym autokarem, ubezpie-
czenie KL (obejmuje równie˝ choroby
przewlek∏e), NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pu do zwiedzanych obiektów, prze-
wodnik po Hradczanach, rejs po We∏tawie,
s∏uchawki oraz inne obligatoryjne op∏aty –
ok. 1200 koron czeskich.
Dodatkowo dla ch´tnych: spektakl „Êwiat∏o
i dêwi´k” – ok. 250 koron czeskich.

CZECHY

Wranow

Telcz

Landstejn

Tabor

Czeski Krumlov

˚vikov

Pilzno
Praga

Praga

Praga

Praga

Praga

bez nocnej jazdy hotel w Pradze
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5 dni5 dni
Praga, Wiedeƒ,

Budapeszt

4 dni4 dni
Budapeszt
ESZTERGOM, WYSZEHRAD, SZENTENDRE, EGER 

1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 1 (str. II). W godzinach po-
po∏udniowych przyjazd do Pragi (ok.
550 km). Spacer po Pradze: rynek Sta-
rego Miasta, Ratusz Staromiejski ze
s∏ynnym zegarem astronomicznym,
Uniwersytet Karola, Wie˝a Procho-
wa, Josefov – ̋ ydowska dzielnica Pra-
gi, Nowe Miasto – centrum handlo-
wo-us∏ugowe, plac Wac∏awa – cen-
tralny punkt miasta. Przejazd do hote-
lu. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Dalsza cz´Êç

zwiedzania Pragi: praska Loreta (z ze-
wnàtrz); kompleks Hradczan: katedra
Êw. Wita, Zamek Królewski, Z∏ota
Uliczka; Ma∏a Strana – dzielnica bo-
gatych kupców niemieckich, koÊció∏
Êw. Miko∏aja, rejs stateczkiem wy-
cieczkowym po We∏tawie, most Ka-
rola. Czas wolny. Oko∏o godz. 17.00
przejazd do hotelu w okolicy Brna
(ok. 200 km). Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autoka-

rem do Wiednia. Wyjazd na wzgórze
Kahlenberg, skàd roztacza si´ wspa-
nia∏y widok na Wiedeƒ i gdzie znaj-
duje si´ koÊció∏ z kaplicà Jana III So-
bieskiego. Nast´pnie spacer po Sta-
rym MieÊcie: neogotycki ratusz, par-
lament, Hofburg – zimowa rezyden-
cja Habsburgów, pomnik Marii Tere-
sy, Belweder. Czas wolny. Dalsza
cz´Êç zwiedzania: ulica Ringstrasse,
Opera, a nast´pnie jedna z najele-
gantszych ulic Wiednia – Kartner-
strasse, póênogotycka katedra Êw.
Szczepana. Przejazd do hotelu w Bu-

dapeszcie (ok. 250 km). Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd na

Wzgórze Zamkowe, na którym znaj-
duje si´ najstarsza cz´Êç miasta wraz
z Zamkiem Królewskim, basztami Ry-
backimi, koÊcio∏em NajÊwi´tszej Ma-
ryi Panny potocznie zwanym koÊcio-
∏em Macieja. Przejazd na Gór´ Gel-
lerta, z której roztacza si´ wspania∏a
panorama Budapesztu. Zwiedzanie
lewobrze˝nej cz´Êci Budapesztu –
Pesztu, m.in. parlamentu, trzech naj-
s∏ynniejszych mostów Budapesztu:
WolnoÊci, ¸aƒcuchowego i El˝biety,
a tak˝e bazyliki, w której przechowy-
wana jest najwa˝niejsza relikwia W´-
grów – zmumifikowany fragment pra-
wicy króla Êw. Stefana. Czas wolny.
Dla ch´tnych regionalna kolacja
z degustacja wina i cygaƒskà muzykà
(150 z∏ – min. 15 osób). Wyjazd do
Polski oko∏o godz. 22.00.
5 dzieƒ – powrót do Krakowa ok.

godz. 5.00

NR IMPREZY TERMIN CENA
PWB0428 28.04 – 02.05 810
PWB0531 31.05 – 04.06 740
PWB0714 14.07 – 18.07 700
PWB0815 15.08 – 19.08 710
PWB0915 15.09 – 19.09 710
PWB1006 06.10 – 10.10 700

Dop∏ata do 3 obiadokolacji: 150 z∏.
Dop∏ata do regionalnej kolacji z degustacjà
win a i cygaƒskà muzykà: 150 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 140 z∏.
Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelach *** (po-
koje 2- lub 3-osobowe z ∏azienkami), 1 w Pra-
dze, 1 w okolicy Brna, 1 w Budapeszcie,
3 Êniadania, opiek´ pilota-przewodnika, prze-
jazd komfortowym autokarem, ubezpieczenie
KL (obejmuje równie˝ choroby przewlek∏e),
NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pu do zwiedzanych obiektów, prze-
wodnicy miejscy, s∏uchawki oraz inne obli-
gatoryjne op∏aty – ok. 800 koron czeskich, 25
euro, 6000 forintów

1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 4 (str. II). Przejazd przez
S∏owacj´ w Zakole Dunaju. Wizyta
w Esztergomie – kolebce katolicyzmu
na W´grzech, siedzibie najwa˝niej-
szych w∏adz koÊcielnych. Zwiedzanie
bazyliki na Wzgórzu Zamkowym,
spacer po barokowej starówce, czas
wolny. Przejazd do Wyszehradu,
dawnej rezydencji królewskiej i stoli-
cy W´gier. Wyjazd na taras widoko-
wy z pi´knà panoramà Zakola Duna-
ju. Przejazd do Szentendre. Krótki
spacer po urokliwym mieÊcie po∏o˝o-
nym na wzgórzach naddunajskich.
Przejazd do Budapesztu. Dla ch´t-
nych mo˝liwoÊç rejsu statkiem wy-
cieczkowym po Dunaju. Przejazd do
hotelu, zakwaterowanie. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd na

Wzgórze Zamkowe, na którym znaj-
duje si´ najstarsza cz´Êç miasta wraz
z Zamkiem Królewskim, basztami Ry-
backimi, koÊcio∏em NajÊwi´tszej Ma-
ryi Panny potocznie zwanym koÊcio-
∏em Macieja. Przejazd na Gór´ Gel-
lerta, z której roztacza si´ wspania∏a
panorama Budapesztu. Zwiedzanie
lewobrze˝nej cz´Êci Budapesztu –
Pesztu, m.in. parlamentu, W´gier-
skiego Muzeum Narodowego, trzech
najs∏ynniejszych mostów Budapesz-
tu: WolnoÊci, ¸aƒcuchowego i El˝bie-
ty, a tak˝e bazyliki, w której przecho-

wywana jest najwa˝niejsza relikwia
W´grów – zmumifikowany fragment
prawicy króla Êw. Stefana. Dla ch´t-
nych regionalna kolacja z degustacja
wina i cygaƒskà muzykà. Powrót do
hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Egeru.

Spacer po zabytkowej cz´Êci miasta:
bazylika, minaret, koÊció∏ Minorytów.
Wizyta w dolinie Pi´knej Pani. Dla
ch´tnych mo˝liwoÊç skorzystanie z kà-
pieli w basenach termalnych. W godzi-
nach wieczornych wyjazd do Polski.
4 dzieƒ – przyjazd do Krakowa ok.

godz. 5.00 rano.

NR IMPREZY TERMIN CENA
BUD0503 03.05 – 06.05 650
BUD0531 31.05 – 03.06 590
BUD0815 15.08 – 18.08 550
BUD0913 13.09 – 16.09 520

Dop∏ata do 2 obiadokolacji: 120 z∏
Dop∏ata do kolacji regionalnej z muzykà
cygaƒskà i degustacjà wina: 150 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 130 z∏.
Cena obejmuje: 2 noclegi w hotelu *** w Bu-
dapeszcie (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azien-
kami), 2 Êniadania, przejazd komfortowym
autokarem, opiek´ pilota-przewodnika,
ubezpieczenie KL (obejmuje równie˝
choroby przewlek∏e), NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pu do zwiedzanych obiektów, prze-
wodnicy miejscy, rejs, s∏uchawki oraz inne
obligatoryjne op∏aty – ok. 8500 forintów. 

EsztergomBudapeszt

Budapeszt

Budapeszt

Praga

Praga

Praga
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4 dni
nowoÊç!

4 dni
Wiedeƒ 

i dolina Wachau
WIEDE¡, MELK, KREMS, DÜRNSTEIN

4 dni4 dni
Wiedeƒ
MAYERLING, SEEGROTTE HINTERBRÜHL

1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 06.00. Pozosta∏e miejscowo-
Êci wg trasy nr 3 (str. II). Podró˝ przez
Czechy do Wiednia (ok. 450 km).
Przyjazd do Schönbrunn – letniej re-
zydencji cesarskiej. Zwiedzanie kom-
nat pa∏acowych, a nast´pnie spacer
ogrodami pa∏acowymi, na terenie
których usytuowane sà rozmaite
atrakcje – mo˝liwoÊç indywidualnego
wejÊcia do ogrodu botanicznego, pal-
miarni lub powozowni. Przejazd do
hotelu w Wiedniu. Zakwaterowanie
i nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autoka-

rem do Mayerlingu (ok. 40 km) –
miejsca tragicznej Êmierci arcyksi´cia
Rudolfa i hrabianki Vetsery. Po dro-
dze postój w Hinterbrühl – zwiedza-
nie najwi´kszego podziemnego jezio-
ra w Europie, rejs stateczkiem po gro-
cie Seegrotte Hinterbrühl. Przejazd
autokarem do centrum Wiednia, ob-
jazd Ringiem. Spacer po Starym Mie-
Êcie: neogotycki ratusz, parlament,
Hofburg – zimowa rezydencja Habs-
burgów, pomnik Marii Teresy, ulica
Ringstrasse, Opera, a nast´pnie jedna
z najelegantszych ulic Wiednia –
Kärtnerstrasse, póênogotycka katedra
Êw. Szczepana. Powrót do hotelu.
Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do

kompleksu pa∏acowo-ogrodowego
zwanego Belwederem – spacer ogro-
dami w stylu francuskim z pi´knymi
fontannami i wodospadami. Przejazd
do centrum Wiednia. Czas wolnym,
w trakcie którego proponujemy indy-

widualne zwiedzenie skarbca w Ho-
fburgu, Muzeum Historii Sztuki z im-
ponujàcymi dzie∏ami m.in. Van Dyc-
ka, Rembrandta, Rubensa, Rafaela,
Caravaggia i Bruegla lub Muzeum Hi-
storii Naturalnej. Nast´pnie przejazd
na wzgórze Kahlenberg, skàd rozta-
cza si´ wspania∏y widok na Wiedeƒ
i gdzie znajduje si´ koÊció∏ z kaplicà
Jana III Sobieskiego. Na zakoƒczenie
wizyty w Wiedniu wieczorna zabawa
na Praterze. Póênym wieczorem od-
jazd autokaru do Polski. Przejazd
przez Czechy.
4 dzieƒ – przyjazd do Polski. Powrót

do Krakowa ok. godz. 5.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA
WIE0428 28.04 – 01.05 730
WIE0503 03.05 – 06.05 730
WIE0531 31.05 – 03.06 710
WIE0712 12.07 – 15.07 610
WIE0816 16.08 – 19.08 610
WIE0913 13.09 – 16.09 710
WIE1004 04.10 – 07.10 660

Dop∏ata do 2 obiadokolacji: 170 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 220 z∏.
Cena obejmuje: 2 noclegi w hotelu **/***
w Wiedniu (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏a-
zienkami), 2 Êniadania, przejazd komforto-
wym autokarem, opiek´ pilota–przewodnika,
ubezpieczenie KL (obejmuje równie˝ choro-
by przewlek∏e), NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pu do zwiedzanych obiektów, prze-
wodnik miejski, rejs, s∏uchawki oraz inne ob-
ligatoryjne op∏aty – ok. 45 euro.
Dodatkowo dla ch´tnych: skarbiec w Ho-
fburgu – ok. 12 euro, Muzeum Historii Sztuki
– ok. 14 euro, Muzeum Historii Naturalnej –
ok. 10 euro.

1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00.Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 3 (str. II). Podró˝ przez
Czechy do Wiednia (ok. 450 km).
Przyjazd do Wiednia. Zwiedzanie
Schönbrunn – letniej rezydencji ce-
sarskiej. Przejazd do hotelu w Wied-
niu. Zakwaterowanie. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Objazd Ringiem,

podczas którego mo˝na zobaczyç
najwa˝niejsze zabytki Wiednia. Spa-
cer po Starym MieÊcie: neogotycki ra-
tusz, Parlament, Hofburg – zimowa
rezydencja Habsburgów, pomnik Ma-
rii Teresy. Czas wolny, w którym pro-
ponujemy indywidualne zwiedzenie
skarbca w Hofburgu, Muzeum Sztuk
Pi´knych z imponujàcymi dzie∏ami
m.in. Van Dycka, Rembrandta, Ru-
bensa, Rafaela, Caravaggia i Bruegla
lub Muzeum Historii Naturalnej. Dal-
sza cz´Êç zwiedzania: ulica Ringstras-
se, Opera a nast´pnie jedna z najele-
gantszych ulic Wiednia – Kärtnerstras-
se, póênogotycka Katedra Êw. Szcze-
pana. Przejazd do dzielnicy winiar-
skiej Grinzing. Spacer po uroczych,
t´tniàcych ˝yciem uliczkach z liczny-
mi restauracjami i winiarniami Heuri-
gen. Powrót do hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autoka-

rem do Melku (ok. 80 km). Zwiedza-
nie opactwa benedyktyƒskiego. Spa-
cer po mieÊcie. Przep∏yni´cie stat-
kiem wzd∏u˝ Doliny Wachau do
Krems, prze∏omowym odcinkiem Du-

naju, podczas którego mo˝na podzi-
wiaç malownicze miejscowoÊci oraz
winnice po∏o˝one przy Dunaju. Doli-
na Wachau w 2000 roku ze wzgl´du
na niezwyk∏a walory architektonicz-
ne, kulturowe i widokowe, zosta∏a
wpisana na List´ Êwiatowego dzie-
dzictwa UNESCO. W Krems spacer
po gospodarstwie winiarskim i degu-
stacja wina. Spacer po Starym Mie-
Êcie: brama Steiner Tor, barokowe
i renesansowe kamieniczki. Przejazd
autokarem do zabytkowego miastecz-
ka Dürnstein (ok. 9 km). Spacer za-
chwycajàcà uliczkà pe∏nà koloro-
wych i bogato zdobionych kamieni-
czek. Powrót do hotelu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Wyjazd na

wzgórze Kahlenberg, skàd roztacza
si´ wspania∏y widok na Wiedeƒ
i gdzie znajduje si´ koÊció∏ z kaplicà
Jana III Sobieskiego. Oko∏o godz.
14.00 wyjazd do Polski. Powrót do
Krakowa ok. godz. 22.00

NR IMPREZY TERMIN CENA
WIW0503 03.05 – 06.05 940
WIW0531 31.05 – 03.06 920
WIW0712 12.07 – 15.07 770
WIW0816 16.08 – 19.08 770
WIW0913 13.09 – 16.09 920
WIW1004 04.10 – 07.10 870

Dop∏ata do 3 obiadokolacji: 920 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 255 z∏.
Cena obejmuje: 3 noclegi w Wiedniu, w ho-
telu **/ *** (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏a-
zienkami), 3 Êniadania, opiek´ pilota-przew-
odnika, przejazd komfortowym autokarem,
ubezpieczenie KL (obejmuje równie˝ choro-
by przewlek∏e), NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pu do zwiedzanych obiektów, prze-
wodnicy miejscy, rejs statkiem z Melku do
Krems, zwiedzanie winiarni i degustacja wi-
na, s∏uchawki oraz inne obligatoryjne op∏aty
– ok. 95 euro.
Dodatkowo dla ch´tnych: skarbiec w Ho-
fburgu – ok. 14 euro, Muzeum Historii Sztuki
– ok. 15 euro, Muzeum Historii Naturalnej –

Wiedeƒ

Wiedeƒ

Wiedeƒ

Melk

hotel w Wiedniu bez nocnej jazdy
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1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 7 (str. II). Przejazd do Kwi-
dzyna (ok. 500 km). Zwiedzanie: Za-
mek Kapitu∏y Pomezaƒskiej: wie˝a
sanitarno-obronna gdanisko, katedra,
mury obronne;, koÊció∏ parafialny,
pa∏ac Fermora zbudowany na terenie
Êredniowiecznego podzamcza w la-
tach 1758-1762, spacer po mieÊcie.
Przejazd do hotelu w okolicy Malbor-
ka (ok. 40 km). Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do

Gniewu. Zwiedzanie: zamek Zyg-
munta Von Ramungenta, malowniczy
rynek, gotycka fara – koÊció∏ Êw. Mi-
ko∏aja, którego najstarsza cz´Êç, pre-
zbiterium pochodzi z 1348 roku. Spa-
cer ulicà Sambora. Przejazd do Mal-
borka. Zwiedzanie gotyckiego zam-
ku, wpisanego na List´ Êwiatowego
dziedzictwa kultury UNESCO, wznie-
sionego przez Krzy˝aków w latach
1274 – 1457, który jest jednym z naj-
wi´kszych twierdz Êredniowiecz-
nych. Spacer po polach Bitwy pod
Grunwaldem 1410r. Powrót do hote-
lu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie, Przejazd do

Che∏mna (ok. 120 km) – uwa˝anego
za jedno z najpi´kniejszych gotyc-
kich miast. Zwiedzanie: ratusz, ko-
Êció∏ farny Wniebowzi´cia NMP, ko-
Êció∏ Êw. Jakuba i Miko∏aja, koÊció∏

Êw. Piotra i Paw∏a, mury obronne
i baszty. Przejazd do Torunia (ok. 45
km): Stare Miasto, zwiedzanie ruin
zamku krzy˝ackiego, który powsta∏
jako pierwszy na przekazanej Krzy˝a-
kom Ziemi Che∏miƒskiej, ratusz, po-
mnik Miko∏aja Kopernika, katedra ÊÊ
Janów, Dom Kopernika. Przejazd do
hotelu w okolicy Torunia. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do To-

runia. Dalsza cz´Êç zwiedzania: ˚y-
we Muzeum Piernika, Krzywa Wie˝a.
Czas wolny, Wyjazd do Krakowa ok.
godz. 15.00. Powrót do Krakowa (ok.
430 km) ok. godz. 21.00.

NR IMPREZY TERMIN CENA
PLK0430 30.04 – 03.05* 630
PLK0531 31.05 – 03.06 610
PLK0719 19.07 – 22.07 610
PLK0815 15.08 – 18.08 610

*Uwaga: w terminie 30.04 – 3.05 zamiast
Domu Kopernika zwiedzanie Domu Eskenów.
Dop∏ata do 3 obiadokolacji: 110 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 125 z∏.
Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelach **/ ***
(pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienkami):
2 w okolicy Malborka, 1 w okolicy Torunia,
3 Êniadania, opiek´ pilota-przewodnika,
przejazd komfortowym autokarem, ubezpie-
czenie KL, NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pu do zwiedzanych obiektów, prze-
wodnicy miejscy, s∏uchawki i inne obligato-
ryjne op∏aty – ok. 130 z∏.

1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 1 (str. II). Przejazd do
miejscowoÊci Sucha (ok. 430 km).
Zwiedzanie XIII wiecznego zamku
Czocha, w którym przez stulecia
mieszka∏o wiele rodzin szlacheckich.
Ze wzgl´du na specyficzny klimat po-
wsta∏o tu wiele filmów polskich i za-
granicznych. Czas wolny. Rejs stat-
kiem po jeziorze. Przejazd do hotelu
w okolicy. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Wo-

janowa (ok. 50 km). Zwiedzanie kom-
pleksu pa∏acowego z XVII w. Prze-
jazd do Bolkowa (ok. 30 km). Zwie-
dzanie: Zamku Bolków- jednego
z najbardziej znanych zabytków Êlà-
skiej architektury Êredniowiecznej,
który powsta∏ z inicjatywy Boles∏awa
II ¸ysego. Czas wolny. Przejazd na
nocleg w okolicy Wa∏brzycha (ok. 30
km). Nocleg.
3 dzieƒ –Êniadanie. Przejazd do Wa∏-

brzycha. Zwiedzanie: klasycystyczny
koÊció∏ ewangelicki, koÊció∏ MB Bo-
lesnej, barokowy Pa∏ac Czettritzów,
Dom Albertiego – muzeum, monu-
mentalny Zamek Ksià˝ – najwi´kszy
dolnoÊlàski zamek i trzeci pod wzgl´-
dem wielkoÊci w Polsce. Przejazd na
zwiedzanie Sztolni Walimskich – ta-
jemniczych podziemi III Rzeszy. Po-
wrót do hotelu. Nocleg

4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do
Âwidnicy (ok. 20 km). Zwiedzanie:
koÊció∏ farny, ratusz, klasztor kapucy-
nów, KoÊció∏ Pokoju. Powrót do Kra-
kowa (ok. 320 km) ok. godz. 19.00

NR IMPREZY TERMIN CENA
PLD0430 30.04 – 03.05 560
PLD0719 19.07 – 22.07 530
PLD0815 15.08 – 18.08 530

Dop∏ata do 3 obiadokolacji: 75 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 50 z∏.
Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelach **/ ***
(pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienkami):
1 w okolicy Suchej, 2 w okolicy Wa∏brzycha,
3 Êniadania, opiek´ pilota-przewodnika,
przejazd komfortowym autokarem, ubezpie-
czenie KL, NNW i baga˝u.
Przewidywany koszt realizacji programu: bi-
lety wst´pu do zwiedzanych obiektów, prze-
wodnicy miejscy, rejs, s∏uchawki i inne
obligatoryjne op∏aty – ok. 150 z∏.

nowoÊç!

4 dni4 dni
Szlakiem Zamków

Krzy˝ackich

bez nocnej jazdy bez nocnej jazdy

nowoÊç!
4 dni4 dni
Zamki

Dolnego Âlàska
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7 nocy7 nocy
Odlotowy Rzym 

z wypoczynkiem nad morzem – Grand Hotel Dei Cesari ***/****

1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku 2 godz.
przed wylotem. Odprawa. Przelot do
Rzymu. Transfer busem lub autokarem
do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Rzy-

mu i zwiedzanie Rzymu Romantyczne-
go: Plac Hiszpaƒski i Schody Hiszpaƒ-
skie, Piazza Colonna, Fontanna di Tre-
vi, koÊció∏ Santa Maria Sopra Minerva,
plac Navona, Campo dei Fiori, Piazza
Mattei – Fontana delle Tartarughe,
przejÊcie obok g∏ównej synagogi rzym-
skiej i Teatru Marcellusa, urocze uliczki
wyspy Tiberina, zakoƒczenie spaceru
w dzielnicy Trastevere (Zatybrze) –
barwnym fragmencie miasta znanym
z restauracji i nocnego ̋ ycia. Powrót do
hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Waty-

kanu. Zwiedzanie: Muzea Watykaƒskie
i Kaplica Sykstyƒska, bazylika Êw. Piotra
– indywidualna modlitwa przy grobie
Ojca Âw. Jana Paw∏a II, Groby Papie-
skie. Czas wolny. Przejazd do Rzymu.
Zwiedzanie Rzymu Staro˝ytnego: Plac

Wenecki, Panteon, Forum Trajana, Ka-
pitol, Forum Romanum, wi´zienie Ma-
mertyƒskie. ¸uk Konstantyna oraz Kolo-
seum i Palatyn z zewnàtrz. Czas wolny.
Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Noc-
leg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Pobyt nad mo-

rzem Tyrreƒskim i wypoczynek na pla-
˝y. Obiadokolacja. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie (dla osób korzysta-

jàcych z fakultetu Êniadanie w formie
suchego prowiantu). Dzieƒ wolny lub
dla ch´tnych fakultatywna wycieczka
busem lub autokarem Neapol-Pompe-
je. Przejazd do Pompei – zwiedzanie
fascynujàcych ruin miasta zastyg∏ego
w czasie, na skutek zalania lawà. Prze-
jazd do Neapolu, zwiedzanie: Castel
Nuova, Teatro San Carlo, Galeria
Umberto I, Piazza del Plebiscito, Palaz-
zo Reale, koÊció∏ Êw. Franciszka z Pa-
oli, przejÊcie do nabrze˝a Santa Luccia,
skàd rozpoÊciera si´ pi´kny widok na
Zatok´ Neapolitaƒskà i Wezuwiusz.
Przejazd na wzgórze Posillipo, z które-

go b´dzie mo˝na zobaczyç niesamowi-
tà panoram´ Zatoki Neapolitaƒskiej.
Powrót do hotelu busem lub autoka-
rem. Obiadokolacja. Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Dzieƒ wolny lub

dla ch´tnych fakultatywna wycieczka
busem lub autokarem do Tivoli.
Zwiedzanie arcydzie∏a architekto-
nicznego – Willi d’Este, wpisanej na
List´ Êwiatowego dziedzictwa UNE-
SCO, po∏o˝onej na terenie pi´knych
tarasowych ogrodów z fontannami,
strumykami i wodospadami. Przejazd
do Castel Gandolfo – letniej rezyden-
cji papieskiej, spacer po miasteczku,
panorama ze wzgórza na jezioro Al-
bano. Mo˝liwoÊç odwiedzenia hoste-
rii, s∏ynàcej z miejscowego przysma-
ku, jakim jest porchetta – pieczony
prosiak, który serwowany jest ze
Êwie˝ym chlebem i miejscowym wi-
nem (za dodatkowà odp∏atnoÊcià).
Powrót do hotelu. Obiadokolacja.
Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Pobyt nad mo-

rzem Tyrreƒskim i wypoczynek na
pla˝y. Obiadokolacja. Nocleg.
8 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Rzy-

mu. Zwiedzanie: bazylika Êw. Jana na
Lateranie, bazylika Santa Maria Mag-
giore. Transfer busem lub autokarem
na lotnisko. Odprawa. Przelot do Pol-
ski. 

WYLOT Z KATOWIC – TRANSFER Z/DO KRAKOWA

NR IMPREZY TERMIN CENA
RMC0429 29.04 –  06.05 3290
RMC0701 01.07 – 08.07 2790
RMC0923 23.09 – 30.09 2690

Dop∏ata do baga˝u (cena ustalana przez
przewoênika, mo˝e ulec zmianie):
- baga˝ g∏ówny do 20 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): 324 z∏. W terminie
29.04 – 06.05: 236 z∏.
- baga˝ g∏ówny do 32 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): 386 z∏. W terminie
29.04 – 06.05: 298 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 610 z∏.
Dop∏ata za pokój w hotelu w cz´Êci 4*:
195 z∏ (od osoby).
Dop∏ata do transferu Kraków-Pyrzowice-
Kraków: 90 z∏.
Cena obejmuje: 7 noclegów w hotelu Grand Ho-
tel Dei Cesari*** w Anzio (pokoje 2- lub 3-oso-
bowe z ∏azienkami), 7 Êniadaƒ, 7 obiadokolacji,
przelot do/z Rzymu (lot kursowy liniami Wizz A-
ir), op∏aty lotniskowe, baga˝ podr´czny (do 10
kg, maks. wymiary 55x40x23 cm), opiek´ pilota-
-przewodnika, ubezpieczenie KL (obejmuje rów-
nie˝ choroby przewlek∏e), NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): transfe-
rów lotnisko – hotel – lotnisko, biletów wst´pu
do zwiedzanych obiektów, miejscowych prze-
wodników, biletów komunikacji miejskiej, au-
tokaru lub busa na przejazdy do Rzymu,
s∏uchawek, city tax i innych obligatoryjnych
op∏at – ok. 125 euro.
Dodatkowo dla ch´tnych (min. 20 osób): fa-
kultatywna wycieczka do Neapolu – ok. 70
euro, do Tivoli i Castel Gandolfo – ok. 58 eu-
ro, posi∏ek w hosterii – 10 euro.

FAKULTET: NEAPOL, POMPEJE, WEZUWIUSZ, TIVOLI, CASTEL GANDOLFO

Hotel:
Grand Hotel Dei Cesari ***/**** znajduje si´ w Anzio, przy promenadzie,

w cichym miejscu, kilka minut od centrum miasteczka. Hotel posiada 108 po-
koi, 72 pokoje w budynku czterogwiazdkowym, w którym znajduje si´ pe∏na
infrastruktura obiektu i 36 pokoi w osobnej cz´Êci trzygwiazdkowej po∏o˝onej
przy pla˝y, pokoje z balkonami, z widokiem na morze. Wszystkie pokoje z ∏a-
zienkami, w pe∏ni umeblowane, posiadajà: klimatyzacj´, minibar, TV, telefon,
suszark´. Do dyspozycji goÊci sà: prywatna pla˝a na tarasie i basen (za op∏atà
8 euro za dzieƒ od osoby lub 45 euro za tydzieƒ od osoby), solarium, centrum
fitness, restauracja, bar, parking, transfery busem do miasta, wynajem rowerów,
gry dla dzieci, bilard i salon TV oraz wiele innych atrakcji (za dodatkowà op∏a-
tà). Hotel znajduje si´ oko∏o 50 km od centrum Rzymu, dokàd w ∏atwy sposób
dojechaç mo˝na kolejkà (ok. 50 minut), której przystanek znajduje si´ niedale-
ko hotelu. Bezp∏atne pla˝e ogólnodost´pne znajdujà si´ ok. 200 m od hotelu.
Nasi Klienci b´dà zakwaterowani w trzygwiazdkowej cz´Êci hotelu, po∏àczo-

nej przejÊciem z g∏ównym budynkiem. Istnieje mo˝liwoÊç zakwaterowania
w budynku g∏ównym, w cz´Êci czterogwiazdkowej za dop∏atà.
Wy˝ywienie: Êniadania w formie s∏odkiego bufetu (dodatkowo serwowana:

szynka i ser), obiadokolacje serwowane: przystawka, danie g∏ówne i deser.
Napoje do obiadokolacji sà dodatkowo p∏atne.
Strona hotelu: www.hoteldeicesari.com
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1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku 2 godz.
przed wylotem. Odprawa. Przelot do
Rzymu. Transfer busem lub autokarem
do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Rzy-

mu i zwiedzanie Rzymu Romantyczne-
go: Plac Hiszpaƒski i Schody Hiszpaƒ-
skie, Piazza Colonna, Fontanna di Tre-
vi, koÊció∏ Santa Maria Sopra Minerva,
plac Navona, Campo dei Fiori, Piazza
Mattei – Fontana delle Tartarughe,
przejÊcie obok g∏ównej synagogi rzym-
skiej i Teatru Marcellusa, urocze ulicz-
ki wyspy Tiberina, zakoƒczenie space-
ru w dzielnicy Trastevere (Zatybrze) –
barwnym fragmencie miasta znanym
z restauracji i nocnego ˝ycia. Powrót
do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Wa-

tykanu. Zwiedzanie: Muzeum Waty-
kaƒskie i Kaplica Sykstyƒska, bazylika
Êw. Piotra – indywidualna modlitwa
przy grobie Ojca Êw. Jana Paw∏a II,
Groby Papieskie. Czas wolny. Prze-
jazd do Rzymu. Zwiedzanie Rzymu
Staro˝ytnego: plac Wenecki, Pante-
on, Forum Trajana, Kapitol, Forum
Romanum, wi´zienie Mamertyƒskie,
¸uk Konstantyna oraz Koloseum i Pa-
latyn z zewnàtrz. Czas wolny. Powrót
do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie (dla osób korzysta-

jàcych z fakultetu Êniadanie w formie
suchego prowiantu). Dzieƒ wolny lub
dla ch´tnych fakultatywna wycieczka
busem lub autokarem Neapol-Pompe-
je. Przejazd do Pompei – zwiedzanie
fascynujàcych ruin miasta zastyg∏ego
w czasie, na skutek zalania lawà. Prze-
jazd do Neapolu, zwiedzanie: Castel
Nuova, Teatro San Carlo, Galeria
Umberto I, Piazza del Plebiscito, Palaz-
zo Reale, koÊció∏ Êw. Franciszka z Pa-
oli, przejÊcie do nabrze˝a Santa Luc-
cia, skàd rozpoÊciera si´ pi´kny widok
na Zatok´ Neapolitaƒskà i Wezuwiusz.
Przejazd na wzgórze Posillipo, z które-
go b´dzie mo˝na zobaczyç niesamo-
wità panoram´ na Zatok´ Neapolitaƒ-

skà. Powrót do hotelu busem lub auto-
karem. Obiadokolacja. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do

Rzymu. Zwiedzanie: bazylika Êw. Ja-
na na Lateranie, bazylika Santa Maria
Maggiore. Transfer busem lub autoka-
rem na lotnisko. Odprawa. Przelot do
Polski. 

WYLOT Z KATOWIC – TRANSFER Z/DO KRAKOWA

NR IMPREZY TERMIN CENA
RNK0530 30.05 – 03.06 2390
RNK0627 27.06 – 01.07 2190
RNK 0912 12.09 – 16.09 2190
RNK 0919 19.09 – 23.09 2190
RNK 1003 03.10 – 07.10 2190

Dop∏ata do baga˝u (cena ustalana przez
przewoênika, mo˝e ulec zmianie):
- baga˝ g∏ówny do 20 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): 330 z∏. W terminie
03.10–07.10: 240 z∏.
- baga˝ g∏ówny do 32 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): 390 z∏. W terminie
03.10–07.10: 300 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1 – os.: 390 z∏.
Dop∏ata za pokój w hotelu w cz´Êci ****:
115 z∏ (od osoby).
Dop∏ata do transferu Kraków-Pyrzowice-
Kraków: 90 z∏.
Cena obejmuje: 4 noclegi w hotelu Grand Ho-
tel Dei Cesari *** w Anzio (pokoje 2- lub 3-oso-
bowe z ∏azienkami), 4 Êniadania, 4 obiadokola-
cje, przelot do/z Rzymu (lot kursowy liniami
Wizz Air), op∏aty lotniskowe, baga˝ podr´czny
(do 10 kg, maks. wymiary 55x40x23 cm), opiek´
pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL (obejmu-
je równie˝ choroby przewlek∏e), NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): trans-
ferów lotnisko-hotel-lotnisko, biletów wst´pu
do zwiedzanych obiektów, miejscowych prze-
wodników, biletów komunikacji miejskiej, au-
tokaru lub busa na przejazdy do Rzymu,
s∏uchawek, city tax i innych obligatoryjnych
op∏at – ok. 125 euro.
Dodatkowo dla ch´tnych: fakultatywna wy-
cieczka Neapol – Pompeje, ok. 70 euro (min.
20 osób).

1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku 2 godz.
przed wylotem. Odprawa. Przelot do
Rzymu. Transfer busem lub autokarem
do hotelu. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie Rzy-

mu Romantycznego: Plac Hiszpaƒski
i Schody Hiszpaƒskie, Piazza Colon-
na, Fontanna di Trevi, koÊció∏ Santa
Maria Sopra Minerva, Plac Navona,
Campo dei Fiori, Piazza Mattei – Fon-
tana delle Tartarughe, przejÊcie obok
g∏ównej synagogi rzymskiej i Teatru
Marcellusa,urocze uliczki wyspy Tibe-
rina, zakoƒczenie spaceru w dzielnicy
Trastevere (Zatybrze) – barwnym frag-
mencie miasta znanym z restauracji
i nocnego ˝ycia. Powrót do hotelu.
Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie Wa-

tykanu: Muzeum Watykaƒskie i Kapli-
ca Sykstyƒska, bazylika Êw. Piotra – in-
dywidualna modlitwa przy grobie Oj-
ca Êw. Jana Paw∏a II, Groby Papieskie.
Czas wolny. Zwiedzanie Rzymu Staro-
˝ytnego: plac Wenecki, Panteon, Fo-
rum Trajana, Kapitol, Forum Roma-
num, wi´zienie Mamertyƒskie, ¸uk
Konstantyna oraz Koloseum i Palatyn
z zewnàtrz. Czas wolny. Powrót do
hotelu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie (dla osób korzysta-

jàcych z fakultetu Êniadanie w formie
suchego prowiantu). Dzieƒ wolny lub
dla ch´tnych fakultatywna wycieczka
busem lub autokarem Neapol-Pompe-
je. Przejazd do Pompei – zwiedzanie
fascynujàcych ruin miasta zastyg∏ego
w czasie, na skutek zalania lawà. Prze-
jazd do Neapolu, zwiedzanie: Castel
Nuova, Teatro San Carlo, Galeria
Umberto I, Piazza del Plebiscito, Palaz-
zo Reale, koÊció∏ Êw. Franciszka z Pa-
oli, przejÊcie do nabrze˝a Santa Luccia,
skàd rozpoÊciera si´ pi´kny widok na
Zatok´ Neapolitaƒskà i Wezuwiusz.
Przejazd na wzgórze Posillipo, z które-
go b´dzie mo˝na zobaczyç niesamowi-
tà panoram´ na Zatok´ Neapolitaƒskà.
Powrót do hotelu busem lub autoka-
rem. Nocleg.

5 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie: bazy-
lika Êw. Jana na Lateranie, bazylika San-
ta Maria Maggiore. Transfer busem lub
autokarem na lotnisko. Odprawa. Prze-
lot do Polski.

WYLOT Z KATOWIC – TRANSFER Z/DO KRAKOWA

NR IMPREZY TERMIN CENA
RNR0502 02.05 – 06.05 2690
RNR0530 30.05 – 03.06 2140
RNR0627 27.06 – 01.07 2140
RNR 0912 12.09 – 16.09 2140
RNR 0919 19.09 – 23.09 2140
RNR 1003 03.10 – 07.10 2140

Dop∏ata do baga˝u (cena ustalana przez
przewoênika, mo˝e ulec zmianie):
- baga˝ g∏ówny do 20 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): 324 z∏. W terminach 02-
06.05 oraz 03-07.10: 236 z∏.
- baga˝ g∏ówny do 32 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): 386 z∏. W terminach 02-
06.05 oraz 03-07.10: 298 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 300 z∏.
Dop∏ata do transferu Kraków-Pyrzowice-
-Kraków: 90 z∏.
Cena obejmuje: 4 noclegi w hotelu ***
w Rzymie (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienka-
mi), 4 Êniadania, przelot do/z Rzymu (lot kurso-
wy liniami Wizz Air),op∏aty lotniskowe, baga˝
podr´czny (do 10 kg, maks. wymiary 55x40x23
cm), opieka pilota-przewodnika, ubezpieczenie
KL (obejmuje równie˝ choroby przewlek∏e),
NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): trans-
ferów lotnisko–hotel–lotnisko, biletów wst´pu
do zwiedzanych obiektów, miejscowych
przewodników, biletów komunikacji miej-
skiej, s∏uchawek, city tax i innych obligatoryj-
nych op∏at – ok. 110 euro. W trakcie zwiedza-
nia lub po zwiedzaniu przerwa na obiadoko-
lacj´ w restauracji (koszt od ok. 10-15 Euro).
Dodatkowo dla ch´tnych: fakultatywna wy-
cieczka Neapol-Pompeje: 70 euro (min. 20
osób).
Hotel: zazwyczaj nocujemy w hotelu Giot-
to*** w Rzymie (www.hotelgiotto.eu), po∏o-
˝onym 3 km od Watykanu, z dobrym po∏à-
czeniem komunikacjà miejskà do centrum
Rzymu. W niektórych terminach mo˝liwe za-
kwaterowanie w innym, podobnym hotelu
*** w Rzymie.

Hotel:
Grand Hotel Dei Cesari ***/****

– pe∏ny opis hotelu jest na sàsiedniej
stronie (str. 23)

4 noce4 noce 4 noce4 noce
Odlotowy Rzym

HOTEL W RZYMIE
RZYM, WATYKAN, FAKULTET: NEAPOL, POMPEJE, WEZUWIUSZ

Odlotowy Rzym
HOTEL NAD MORZEM

RZYM, WATYKAN, FAKULTET: NEAPOL, POMPEJE, WEZUWIUSZ
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1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku 2 godz.
przed wylotem. Odprawa. Przelot do
Rzymu. Transfer z lotniska do hotelu.
Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie Rzy-

mu Romantycznego: Plac Hiszpaƒski
i Schody Hiszpaƒskie, Piazza Colon-
na, Fontanna di Trevi, koÊció∏ Santa
Maria Sopra Minerva, plac Navona,
Campo dei Fiori, Piazza Mattei – Fon-
tana delle Tartarughe, przejÊcie obok
g∏ównej synagogi rzymskiej i Teatru
Marcellusa, urocze uliczki wyspy Ti-
berina, zakoƒczenie spaceru w dziel-
nicy Trastevere (Zatybrze) – barwnym
fragmencie miasta znanym z restaura-
cji i nocnego ˝ycia. Powrót do hotelu.
Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie Wa-

tykanu: Muzeum Watykaƒskie i Ka-
plica Sykstyƒska, bazylika Êw. Piotra –
indywidualna modlitwa przy grobie
Ojca Êw. Jana Paw∏a II, Groby Papie-
skie. Czas wolny. Zwiedzanie Rzymu
Staro˝ytnego: plac Wenecki, Pante-
on, Forum Trajana, Kapitol, Forum
Romanum, wi´zienie Mamertyƒskie,
¸uk Konstantyna oraz Koloseum i Pa-
latyn z zewnàtrz. Czas wolny. Powrót
do hotelu. Nocleg.

4 dzieƒ – Êniadanie Zwiedzanie: ba-
zylika Êw. Jana na Lateranie, Bazylika
Santa Maria Maggiore. Transfer bu-
sem lub autokarem na lotnisko. Od-
prawa, przelot do Polski.. 

WYLOT Z KATOWIC – TRANSFER Z/DO KRAKOWA

NR IMPREZY TERMIN CENA
RKK0429 29.04 – 02.05 2490
RKK0812 12.08 – 15.08 1990
RKK0909 09.09 – 12.09 1890

Dop∏ata do baga˝u (cena ustalana przez
przewoênika, mo˝e ulec zmianie):
- baga˝ g∏ówny do 20 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): 324 z∏. W terminie
29.04 – 02.05: 236 z∏.
- baga˝ g∏ówny do 32 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): 386 z∏. W terminie
29.04 – 02.05: 298 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1 – os.: 230 z∏
Dop∏ata do transferu Kraków-Pyrzowice--
Kraków: 90 z∏.
Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu ***
w Rzymie, 3 Êniadania, przelot do/z Rzymu
(lot kursowy liniami Wizz Air),op∏aty lotni-
skowe, baga˝ podr´czny (do 10 kg, maks.
wymiary 55x40x23 cm), opieka pilota-prze-
wodnika,ubezpieczenie KL (obejmuje rów-
nie˝ choroby przewlek∏e), NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): trans-
ferów lotnisko–hotel–lotnisko, biletów wst´pu
do zwiedzanych obiektów, miejscowych
przewodników, biletów komunikacji miej-
skiej, s∏uchawek, city tax i innych obligatoryj-
nych op∏at – ok. 110 euro. W trakcie zwiedza-
nia lub po zwiedzaniu przerwa na obiadoko-
lacj´ w restauracji (koszt od ok. 10-15 Euro).
Hotel: zazwyczaj nocujemy w hotelu Giot-
to*** w Rzymie (www.hotelgiotto.eu), po∏o-
˝onym 3 km od Watykanu, z dobrym po∏à-
czeniem komunikacjà miejskà do centrum
Rzymu. W niektórych terminach mo˝liwe za-
kwaterowanie w innym, podobnym hotelu
*** w Rzymie.

1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku 2 godz.
przed wylotem. Odprawa. Przelot do
Neapolu. Transfer do centrum. Spacer
po centrum historycznym wyró˝nia-
jàcym si´ charakterystycznym klima-
tem mieszaniny pi´kna i brzydoty, ar-
cydzie∏ i tandety, natury i dziwactwa:
Katedra Êw. Januarego – patrona Ne-
apolu, plac Gesu – nieregularny plac
ozdobiony jednà z najokazalszych
gugli w mieÊcie, przy którym mo˝na
podziwiaç fasad´ koÊcio∏a Gesu
i Santa Chiara, Spaccanapoli, uwa˝a-
na za najbardziej malowniczy zakà-
tek starego Neapolu. Przejazd do ho-
telu. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Dzieƒ wolny lub

dla ch´tnych (min. 15 osób) przejazd
pociàgiem do Pompei, staro˝ytnego
miasta zasypanego przez popió∏ wul-
kaniczny – zwiedzanie miasta zasty-
g∏ego w czasie, na skutek zalania la-
wà. Przejazd kolejkà do Sorrento, re-
nomowanego kurortu, który ma do
zaoferowania mi∏à atmosfer´, urzeka-
jàce swym pi´knem widoki na okoli-
ce i uroczà starówk´. Spacer po sta-
rówce i panorama na zatok´ z tarasu
widokowego. Mówi si´, ˝e Sorrento
to kraina legend i cytrusowych gajów.
Powrót pociàgiem do Neapolu. Noc-
leg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przeprawa na

wysp´ Capri (w przypadku z∏ych wa-
runków atmosferycznych – program
alternatywny, zaproponowany przez
pilota). Zwiedzanie wyspy kwiatów.
Przejazd do ogrodów Augusta, z któ-
rych widoczne sà ska∏y Faraglioni
oraz Marina Piccola (zatoka, w której
znajdowa∏ si´ rzymski port), nast´p-
nie przejazd do Anacapri – najwy˝ej
po∏o˝onego punktu wyspy. Czas wol-
ny. Dla ch´tnych rejs statkiem wokó∏
wyspy lub do Lazurowej Groty. Po-
wrót do hotelu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Wykwaterowa-

nie. Zwiedzanie centrum monumen-
talnego: plac Plebiscytu, Galeria
Umberta, Pa∏ac Królewski, teatr San
Carlo, Baszta Andegaweƒska. Trans-
fer busem lub autokarem na lotnisko.
Odprawa. Przelot do Polski.

WYLOT Z KATOWIC - TRANSFER Z/DO KRAKOWA

NR IMPREZY TERMIN CENA
SCN0519 19.05 – 22.05 1990
SCN0908 08.09 – 11.09 1990
SCN0922 22.09 – 25.09 1990
SCN1006 06.10 – 09.10 1890

Dop∏ata do baga˝u (cena ustalana przez
przewoênika, mo˝e ulec zmianie):-
- baga˝ g∏ówny do 20 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): 324 z∏.
- baga˝ g∏ówny do 32 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): 394 z∏.
Dop∏ata do 3 obiadokolacji: 220 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 270 z∏.
Dop∏ata do transferu Kraków-Pyrzowice-Kra-
ków: 90 z∏.
Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu *** w Ne-
apolu (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienka-
mi), 3 Êniadania, przelot do/z Neapolu (lot
kursowy liniami Wizz Air), op∏aty lotnisko-
we, baga˝ podr´czny (do 10 kg, maks. wy-
miary 55x40x23 cm), opiek´ pilota-przewod-
nika, ubezpieczenie KL (obejmuje równie˝
choroby przewlek∏e), NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): trans-
ferów lotnisko–hotel–lotnisko, biletów wst´pu
do zwiedzanych obiektów, statku na Capri,
miejscowych przewodników, biletów komu-
nikacji publicznej, city tax, s∏uchawek oraz
innych obligatoryjnych op∏at – ok. 120 euro.
Dodatkowo dla ch´tnych: rejs wokó∏ Capri lub
do Lazurowej Groty ok. 20 euro (min. 15 osób).
Wycieczka fakultatywna do Pompei i Sorren-
to (min. 15 osób) – 55 euro.

3 noce3 noce
Odlotowy Rzym

HOTEL W RZYMIE
RZYM, WATYKAN

3 noce3 noce
OdlotowyNeapol i Capri

NEAPOL, CAPRI, ANACAPRI, FAKULTET: POMPEJE, SORRENTO
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1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku 2 godz.
przed wylotem. Odprawa. Przelot do
Bergamo. Transfer busem lub autoka-
rem do Mediolanu. Zwiedzanie: Ca-
stello Sforzesco – Êredniowieczny za-
mek, Parco Sempione – urokliwy
park, bazylika Êw. Ambro˝ego – pa-
trona miasta. Przejazd do hotelu
w Mediolanie lub okolicy. Zakwate-
rowanie. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do cen-

trum Mediolanu. Zwiedzanie: Piazza
del Duomo z najwi´kszà na Êwiecie
katedrà gotyckà, zwanà przez niektó-
rych “poematem w marmurze”, s∏ynna
opera La Scala, Pinakoteka Brera wy-
ró˝niajàca si´ kolekcjà w∏oskiego ma-
larstwa, m.in. dzie∏ami Canaletta, Ca-
ravaggia i Rafaela, Galeria Vittorio
Emanuele oraz dodatkowo dla ch´t-
nych koÊció∏ Santa Maria delle Grazie
s∏ynàcy z fresku Leonarda da Vinci
„Ostatnia Wieczerza” (wymagana
wczeÊniejsza rezerwacja w biurze).
Spacer po mieÊcie s∏ynnà ulicà projek-
tantów mody Monte Napoleone. Czas
wolny. Powrót do hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Dzieƒ wolny lub dla

ch´tnych ca∏odzienna wycieczka fakulta-
tywna busem lub autokarem – szlakiem
górskich jezior: przejazd do alpejskiej
miejscowoÊci Stresa po∏o˝onej nad Jezio-
rem Maggiore, rejs stateczkiem na Isola
Bella (Pi´kna Wyspa). Spacer po wyspie,
podziwianie Pa∏acu Boromeuszów
i przylegajàcych ogrodów, powrót do
Stresy. Przejazd nad Jezioro Como uzna-
nego za jedno z najpi´kniejszych jezior
w Êwiecie, podziwianie malowniczych
krajobrazów. Spacer po miejscowoÊci
Como ze Êredniowiecznym centrum hi-
storycznym. Zwiedzanie: Palazzo Brolet-

to oraz XV-wiecznej katedry. Przejazd do
Cernobbio – miejscowoÊci, gdzie urodzi∏
si´ Pliniusz Starszy, s∏ynny rzymski pisarz
i historyk (autor dzie∏a „Historia Natural-
na”), zwiedzanie miasteczka. Powrót do
hotelu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Wykwaterowanie.

Transfer busem lub autokarem na lotni-
sko. Odprawa. Przelot do Polski.

WYLOT Z KATOWIC – TRANSFER Z/DO KRAKOWA

NR IMPREZY TERMIN CENA
MED0519 19.05 – 22.05 2090
MED0908 08.09 – 11.09 1990
MED0915 15.09 – 18.09 1990

Dop∏ata do baga˝u (cena ustalana przez
przewoênika, mo˝e ulec zmianie):
- baga˝ g∏ówny do 20 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): 324 z∏.
- baga˝ g∏ówny do 32 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): 386 z∏.
Dop∏ata do 3 obiadokolacji: 250 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 370 z∏.
Dop∏ata do transferu Kraków-Pyrzowice--
Kraków: 90 z∏.
Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu *** w Me-
diolanie lub w okolicy (pokoje 2- lub 3-oso-
bowe z ∏azienkami), 3 Êniadania, przelot do/z
Bergamo (lot kursowy liniami Wizz Air), op∏aty
lotniskowe, baga˝ podr´czny (do 10kg, maks.
wymiary 55x40x23 cm), opiek´ pilota-przewod-
nika, ubezpieczenie KL (obejmuje równie˝
choroby przewlek∏e), NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): trans-
ferów lotnisko-hotel-lotnisko, biletów wst´pu
do zwiedzanych obiektów, miejscowych prze-
wodników, biletów komunikacjis∏uchawek,
city tax i innych obligatoryjnych op∏at – ok.
100 euro.
Dodatkowo dla ch´tnych: koÊció∏ Santa
Maria delle Grazie s∏ynàcy z fresku Leonarda
da Vinci “Ostatnia Wieczerza” (w miar´
dost´pnoÊci miejsc, wymagana wczeÊniejsza
rezerwacja w biurze): ok. 25 euro.
Wycieczka fakultatywna szlakiem górskich
jezior – ok. 70 euro (min. 15 osób).

1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku 2 godz
przed wylotem. Odprawa. Przelot do
Aten. Transfer do hotelu. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie mia-

sta: wzgórze Akropolu, Êwi´te miej-
sce Aten, gdzie znajdowa∏o si´ naj-
wa˝niejsze miejsce kultu patronki
miasta – Ateny: Propyleje – monu-
mentalna podwójna brama, Partenon-
dawny symbol pot´gi miasta, Erechte-
jon, którego zachowane wspania∏e
detale architektoniczne Êwiadczà, ˝e
budowla ta by∏a jednym z najpi´k-
niejszych przyk∏adów architektury
greckiej, Êwiàtynia Ateny – Nike.
PrzejÊcie pod staro˝ytny teatr grecki,
znajdujàcy si´ u stóp Akropolu – Te-
atr Dionizosa, pomnik Lizykratesa,
¸uk Hadriana, który oddziela∏ Ateny
antyczne od rzymskich. PrzejÊcie pod
Parlament i Grób Nieznanego ˚o∏nie-
rza czczàcy wszystkich Greków pole-
g∏ych za ojczyzn´, chroniony przez
Stra˝ Prezydenckà (zmiana warty
o pe∏nych godzinach). Czas wolny na
Place – komercyjnej dzielnicy, w któ-
rej sàsiadujà ze sobà przyk∏ady archi-
tektury tureckiej i wysp greckich, pe∏-
nej klimatycznych tawern, nocnych
lokali i sklepów. Powrót do hotelu.
Dla ch´tnych: wieczór folklorystycz-
ny w greckiej tawernie. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Dzieƒ wolny lub

dla ch´tnych ca∏odniowy rejs na
3 wyspy Zatoki Saroƒskiej. Wyp∏yni´-
cie z portu w Pireusie. Przep∏yniecie
na Egin´, s∏ynàcà z gajów pistacjo-
wych, cichà przystaƒ z malowniczy-
mi, wàskimi uliczkami. Drugà wyspà
jest Poros, zachwycajàca bujnà, pi´k-
nà, nienaruszonà przyrodà. Ostatnià
zwiedzanà wyspà jest Hydra z dosko-
nale zachowanà XIX wiecznà i wcze-
Êniejszà zabudowà, licznie odwie-
dzanà przez mi∏oÊników sztuki i hi-
storii. Powrót do hotelu. Nocleg
4 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie

Aten: Êwiàtynia Zeusa Olimpijskiego –
najwi´ksza Êwiàtynia grecka, Stadion

Olimpijski – jedna z najbardziej zna-
czàcych, zrekonstruowanych budowli
w Atenach, Wie˝a Wiatrów – nale˝à-
ca do najlepiej zachowanych budyn-
ków staro˝ytnych Aten, Forum Roma-
num, staro˝ytny rynek Agora. Czas
wolny Dla ch´tnych zwiedzanie Mu-
zeum Archeologicznego. Transfer na
lotnisko. Odprawa. Przylot do Polski.

WYLOT Z KATOWIC – TRANSFER Z/DO KRAKOWA

NR IMPREZY TERMIN CENA
ATE0428 28.04 –  01.05 2390
ATE0519 19.05 – 22.05 1990
ATE0721 21.07 – 24.07 1990
ATE0825 25.08 – 28.08 2090
ATE0908 08.09 – 11.09 1990
ATE1006 06.10 – 09.10 1990

Dop∏ata do baga˝u (cena ustalana przez
przewoênika, mo˝e ulec zmianie):
- baga˝ g∏ówny do 20 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): 394 z∏. W terminach
28.04-01.05.2018 i 06.10-09.10.2018: 308 z∏.
- baga˝ g∏ówny do 32 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): 482 z∏. W terminach
28.04-01.05.2018 i 06.10- 09.10.2018: 394 z∏. 
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 340 z∏.
Dop∏ata do 3 obiadokolacji: 240 z∏.
Dop∏ata do transferu: Kraków–Pyrzo-
wice–Kraków: 90 z∏.
Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu **/***
w Atenach (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azien-
kami), 3 Êniadania, przelot do/z Aten (lot kur-
sowy liniami Wizz Air z Katowic), op∏aty lot-
niskowe, baga˝ podr´czny (do 10 kg, maks.
wymiary 55x40x23 cm), opiek´ pilota-prze-
wodnika, ubezpieczenie KL (obejmuje rów-
nie˝ choroby przewlek∏e), NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): trans-
ferów lotnisko-hotel-lotnisko, biletów wst´pu
do zwiedzanych obiektów, miejscowych
przewodników, biletów komunikacji miej-
skiej, s∏uchawek, city tax i innych obligatoryj-
nych op∏at – ok. 80 euro.
Dodatkowo dla ch´tnych: kolacja z pokazem
folklorystycznym taƒców greckich przy mu-
zyce na ˝ywo (dojazd miejskimi Êrodkami
komunikacji – 38 euro); rejs na 3 wyspy Za-
toki Saroƒskiej – transfer busem, rejs i obiad
podczas rejsu – 80 euro (grupa powy˝ej 20
os. z opiekà pilota); muzeum archeologiczne
– 10 euro.

3 noce3 noce
OdlotowyMediolan

FAKULTET: ALPEJSKIE JEZIORA

3 noce3 noce
Odlotowe Ateny

ATENY, FAKULTET: REJS NA 3 WYSPY ZATOKI SARO¡SKIEJ

nowoÊç!
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1 dzieƒ –  zbiórka na lotnisku 2 godz.
przed wylotem. Odprawa. Przelot do
Pary˝a. Transfer autokarem lub busem
do hotelu. Z∏o˝enie baga˝y. Zwiedza-
nie Pary˝a: opera Charlesa Garniera,
plac Vendome z hotelem Ritz i kamie-
nicà, gdzie ostatnie chwile ˝ycia sp´-
dzi∏ Fryderyk Chopin, muzeum perfum
Fragonarda, ¸uk Triumfalny, spacer po
Polach Elizejskich. Powrót do hotelu.
Dla ch´tnych wieczorny wyjazd na
wie˝´ Montparnasse. Nocleg. 
2 dzieƒ – Êniadanie. Dalsze zwiedzanie

miasta: Dzielnica ¸aciƒska: Pa∏ac Luk-
semburski – siedziba Senatu Francji,
Sorbona, College de France, Wyspa La
Cite z katedrà Notre Dame. Czas wolny.
Dla ch´tnych przejazd do Wersalu –
zwiedzanie pa∏acu z apartamentami
królewskimi oraz czas wolny w prze-
pi´knych ogrodach urzàdzonych we-
d∏ug pomys∏u Króla S∏oƒce Ludwika
XIV. Dla ch´tnych wieczorny spektakl
w jednym z wybranych kabaretów. Po-
wrót do hotelu. Nocleg. 
3 dzieƒ – Êniadanie. Dalsze zwiedzanie

Pary˝a – muzeum Luwru i muzeum im-
presjonistów d’Orsay. Wie˝a Eiffla (dla
ch´tnych wyjazd na wie˝´). Rejs statkiem
po Sekwanie. Powrót do hotelu. Nocleg. 
4 dzieƒ – Êniadanie. Wykwaterowanie

i z∏o˝enie baga˝y w hotelu. Przejazd na
wzgórze Montmartre: bazylika Sacre
Coeur, Place du Tertre, plac Pigalle, ka-
baret Moulin Rouge (z zewnàtrz). Czas
wolny. Transfer busem lub autokarem
na lotnisko. Odprawa. Przelot do Polski.

WYLOT Z KRAKOWA- TRANSFER Z/DO KATOWIC

NR IMPREZY TERMIN CENA
PWZ0517 17.05 – 20.05 1990
PWZ0712 12.07 – 15.07 2090
PWZ0816 16.08 – 19.08 2090
PWZ0906 06.09 – 09.09 1990
PWZ1004 04.10 – 07.10 2090

Dop∏ata do baga˝u (cena ustalana przez
przewoênika, mo˝e ulec zmianie):
- baga˝ g∏ówny do 20 kg (maks. wymiary
81x119x119 cm): od 210 z∏ w momencie re-
zerwacji, od 340 z∏ przy wykupieniu baga˝u
w terminie póêniejszym.
Dop∏ata do 3 obiadokolacji 220 z∏. 
Dop∏ata do pokoju 1 – os.: 470 z∏.
Dop∏ata do transferu Katowice–Balice–Kato-
wice: 90 z∏.
Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu **/***
w centrum Pary˝a blisko stacji metra (pokoje
2- lub 3-os. z ∏azienkami); 3 Êniadania, przelot
do/z Pary˝a (lot kursowy liniami Ryanair),
op∏aty lotniskowe, baga˝ podr´czny (do 10 kg,
maks. wymiary 50x44x20 cm), opiek´ pilota--
przewodnika, ubezpieczenie KL (obejmuje
równie˝ choroby przewlek∏e), NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): trans-
ferów lotnisko-hotel-lotnisko; biletów wst´pu
do zwiedzanych obiektów, miejscowych
przewodników, biletów komunikacji miej-
skiej, s∏uchawek, city tax i innych obligatoryj-
nych op∏at – ok. 135 euro.
Dodatkowo dla ch´tnych:
- wyjazd na wie˝´ Eiffla (III poz.): ok. 18 euro
- wyjazd na wie˝´ Montparnasse: ok. 15 euro
- rejs statkiem po Sekwanie: ok. 15 euro
- wycieczka do Wersalu: ok. 35-45 euro
- spektakl w kabarecie (wymagana wczeÊniej-
sza rezerwacja w biurze): Lido ok. 495 z∏, Mo-
ulin Rouge ok. 594 z∏, Crazy Horse ok. 545 z∏.
Nasze hotele: nocujemy w hotelu **/***
w centrum Pary˝a po∏o˝onym blisko stacji
metra.
Uwaga: w niektórych terminach brak pokoi
trzyosobowych.

1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku 2 godz.
przed wylotem. Odprawa. Przelot do
Lourdes. Transfer autokarem lub bu-
sem do hotelu w Lourdes. Obiadoko-
lacja. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Ca∏odzienny po-

byt w Lourdes – Êwiatowym centrum
pielgrzymek, do którego ka˝dego ro-
ku zmierza ok. 6 milionów pielgrzy-
mów. Zwiedzanie: krypta, neogotyc-
ka Bazylika Niepokalanego Pocz´cia
NajÊwi´tszej Maryi Panny zwana ba-
zylika górnà, Bazylika Ró˝aƒcowa –
nazwa nawiàzuje do objawieƒ Berna-
detty Soubirous, która widzia∏a Matk´
Boskà z ró˝aƒcem w r´ku, figura
Ukoronowanej Dziewicy Maryi, Ba-
zylika Êw. Piusa X – nowoczesna, wy-
konana z betonu budowla w kszta∏cie
odwróconej ∏odzi, która znajduje si´
niemal ca∏kowicie pod ziemià, ko-
Êció∏ Êw. Bernadetty po∏o˝ony na-
przeciwko Groty Objawieƒ, w miej-
scu, gdzie mia∏o miejsce ostatnie,
osiemnaste objawienie, Kaplica Po-
jednania, w której mo˝liwa jest spo-
wiedê w j. polskim, Grota Massabiel-
le, gdzie Bernadetta doznawa∏a obja-
wieƒ. Udzia∏ w procesji euchary-
stycznej o godzinie 16.00, spod groty
wzd∏u˝ nabrze˝y rzeki Gave do mia-
sta i z powrotem, koƒczàcej si´ b∏o-
gos∏awieƒstwem chorych na placu
Ró˝aƒcowym. Czas procesji wype∏-
niony jest medytacjami, modlitwà
i Êpiewem pieÊni religijnych w ró˝-
nych j´zykach. Czas na modlitw´ in-
dywidualnà. O godz. 20.45 udzia∏
w procesji z pochodniami. G∏ównym
elementem procesji jest odmawianie
ró˝aƒca, zwykle w ró˝nych j´zykach.
Fina∏owe b∏ogos∏awieƒstwo jest po
∏acinie. Obiadokolacja. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Kàpiel w base-

nach z cudownego êród∏a. Zwiedza-
nie: m∏yn de Boly, w którym 07 stycz-
nia 1944 r. urodzi∏a si´ Bernadetta, Le
Cachot – dawne wi´zienie a˝ do roku
1824, gdzie w latach 1957-1958

w jednej izbie zamieszka∏a rodzina
Bernadetty Soubirous, Pawilon Êw.
Maskymiliana, dom rodzinny Soubi-
rous, koÊció∏ parafialny. Dla ch´tnych
fakultet: przejazd autokarem miej-
skim i wyjazd kolejkà na Pic du Jer na
wysokoÊç 1000 m, skàd przy dobrych
warunkach atmosferycznych rozpo-
Êciera si´ pi´kny panoramiczny wi-
dok na Pireneje, Lourdes i okolice.
Spacer Êcie˝kà do obserwatorium.
Powrót do Lourdes. Udzia∏ w Drodze
Krzy˝owej oraz w procesjach. Indy-
widualna modlitwa. Obiadokolacja.
Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Transfer na lotni-

sko. Odprawa. Przelot do Polski

WYLOT Z KRAKOWA - TRANSFER Z/DO KATOWIC

NR IMPREZY TERMIN CENA
LUR0531 31.05 – 03.06 1990
LUR0705 05.07 – 08.07 2140
LUR0726 26.07 – 29.07 2090
LUR0816 16.08 – 19.08 2140
LUR0906 06.09 – 09.09 1990
LUR 0920 20.09 – 23.09 1990

Dop∏ata do baga˝u (cena ustalana przez
przewoênika, mo˝e ulec zmianie): 
- baga˝ g∏ówny do 20 kg (maks. wymiary
81x119x119 cm): od 210 z∏ w momencie re-
zerwacji, od 340 z∏ przy wykupieniu baga˝u
w terminie póêniejszym.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 300 z∏.
Dop∏ata do transferu Katowice–Balice–Kato-
wice: 90 z∏.
Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu **/***
w Lourdes (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏a-
zienkami), 3 Êniadania, 3 obiadokolacje,
przelot do/z Lourdes (lot kursowy liniami Ry-
anair), op∏aty lotniskowe, baga˝ podr´czny
(do 10 kg, maks. wymiary 50x44x20 cm),
opiek´ pilota-przewodnika, ubezpieczenie
KL (obejmuje równie˝ choroby przewlek∏e),
NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): trans-
ferów lotnisko-hotel-lotnisko, biletów wst´pu
do zwiedzanych obiektów, miejscowych
przewodników, biletów komunikacji miej-
skiej, s∏uchawek oraz innych obligatoryjnych
op∏at ok. 50 euro. 
Dodatkowo dla ch´tnych: wycieczka na Pic
du Jer: ok. 20 euro.

27

3 noce3 noce
Odlotowy Pary˝ 

FAKULTET: WERSAL 

3 noce3 noce
Lourdes samolotem

LOURDES – JEDEN Z NAJWI¢KSZYCH W ÂWIECIE, 
NAJWI¢KSZY WE FRANCJI OÂRODEK KULTU MARYJNEGO

nowoÊç!
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1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku 2 godz.
przed wylotem. Odprawa. Przelot do
Lizbony. Transfer do pensjonatu.
Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie mia-

sta. Spacer po dzielnicach Baixa (arcy-
dzie∏o oÊwieceniowej urbanistyki) i Al-
fama (najstarsza dzielnica Lizbony):
Plac Comercio, Rua Augusta, Plac Ros-
sio zwany te˝ placem króla Pedro IV,
wyjazd windà Santa Justa lub punkt
widokowy przy Rua Augusta – mo˝li-
woÊç podziwiania panoramy miasta.
katedra Se (Se Patriarcal) z XII w. – naj-
starszy i najwa˝niejszy koÊció∏ w mie-
Êcie, koÊció∏ Êw. Antoniego z Lizbony,
zamek Êw. Jerzego. Czas wolny. Dla
ch´tnych przejazd stylowym, charak-
terystycznym, lizboƒskim tramwajem
po najstarszej i najbardziej atrakcyj-
nej cz´Êci miasta. Powrót do pensjo-
natu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd na

Przylàdek Roca – najbardziej wysu-
ni´ty na zachód punkt kontynentalnej
Europy. Przejazd do Sintry – charakte-
rystycznego miasteczka dla Portugalii
– zwiedzanie Palacio Nacional de
Sintra oraz Quinta da Regaleira, wpi-
sanych na List´ Êwiatowego dziedzic-
twa list´ UNESCO. Spacer po mie-
Êcie. Powrót do pensjonatu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Dzieƒ wolny. Dla

ch´tnych fakultatywna wycieczka
busem lub autokarem. Przejazd i zwie-
dzanie Alcobaca z gotyckim klaszto-
rem Cystersów, najwi´kszym i najstar-
szym w Portugalii. Przejazd do Fatimy,
po drodze zwiedzanie Batalhi z klasz-
torem Matki Boskiej Zwyci´skiej, zwa-
nym per∏à portugalskiego gotyku. Przy-
jazd do Fatimy – odwiedzenie bazyliki
Matki Bo˝ej, oÊrodka kultu maryjnego
i celu wielu pielgrzymek. Czas wolny.
Powrót do pensjonatu. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Wykwaterowa-

nie z pensjonatu. Zwiedzanie Lizbo-
ny: dzielnica Belem: wie˝a obronna
Torre de Belem, Klasztor Hieronimi-
tów b´dàcy przyk∏adem architektury
manueliƒskiej oraz miejscem podpi-
sania Traktatu Lizboƒskiego

w 2007 r., Pomnik Odkrywców.
Transfer busem lub autokarem na lot-
nisko. Odprawa. Przelot do Polski.

WYLOT Z KATOWIC – TRANSFER Z/DO KRAKOWA

NR IMPREZY TERMIN CENA
LIZ0606 06.06 – 10.06 2490
LIZ1003 03.10 – 07.10 2340
LIZ1017 17.10 – 21.10 2240

Dop∏ata do baga˝u (cena ustalana przez
przewoênika, mo˝e ulec zmianie):
- baga˝ g∏ówny do 20 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): 262 z∏. W terminie 06-
10.06: 348 z∏.
- baga˝ g∏ówny do 32 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): 332 z∏. W terminie 06-
10.06: 418 z∏. 
Dop∏ata do 3 obiadokolacji: 270 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 400 z∏.
Dop∏ata do transferu Kraków-Pyrzowice-
Kraków: 90 z∏.
Cena obejmuje: 4 noclegi w Lizbonie w
pensjonacie lub hotelu *** (pokoje 2- lub 3-
osobowe z ∏azienkami), 4 Êniadania, przelot
do/z Lizbony (przelot kursowy liniami Wizz
Air), op∏aty lotniskowe, baga˝ podr´czny (do
10 kg, maks. wymiary 55x40x23 cm), opiek´
pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL (obej-
muje równie˝ choroby przewlek∏e), NNW
i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): trans-
ferów lotnisko-hotel-lotnisko, transferów
podczas zwiedzania, biletów wst´pu do
zwiedzanych obiektów, miejscowych prze-
wodników, s∏uchawek, city tax i innych obli-
gatoryjnych op∏at – ok. 110 euro.
Dodatkowo dla ch´tnych: przejazd zabytko-
wym tramwajem ok. 3 euro, fakultatywna
wycieczka Alcobaca-Batalha-Fatima ok. 65
euro (min. 15 osób).

1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku 2 godz.
przed wylotem. Odprawa. Przylot do
Londynu. Transfer busem lub autoka-
rem do hotelu. Z∏o˝enie baga˝y
w hotelu. Przejazd do centrum. Zwie-
dzanie Londynu – spacer dzielnicà
rzàdowà obok Houses of Parliament
z Big Benem, Parliament Square,
Opactwa Westminsterskiego, przez
ulic´ Whitehall, park Êw. Jakuba,
przejÊcie do Pa∏acu Buckingham
przez Piccadilly Circus ze s∏ynnym
Erosem, Leicester Square, China
Town, Soho, Trafalgar Square z ko-
lumnà Nelsona, do Galerii Narodo-
wej. Powrót do hotelu. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie Lon-

dynu – katedra Êw. Paw∏a, gdzie
ksi´˝na Diana i ksià˝´ Karol brali Êlub
w 1981 roku, Teatr Globe, gdzie
przeniesiemy si´ w czasy szesnasto-
wiecznego Londynu, Tower of Lon-
don ze wspania∏ymi klejnotami kró-
lewskimi, Tower Bridge, spacer po Ci-
ty – finansowej dzielnicy Londynu.
Czas wolny. Dla ch´tnych rejs stat-
kiem po Tamizie i przeja˝d˝ka naj-
wi´kszym na Êwiecie ko∏em widoko-
wym na wys. 135 m. Powrót do hote-
lu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Dzieƒ wolny lub

dla ch´tnych wycieczka fakultatywna
do Windsoru i Oxfordu. Przejazd auto-
karem lub busem do Windsoru. Zwie-
dzanie – Windsor Castle, apartamenty
królewskie, domek dla lalek królowej
Marii z 1924 r., kaplica Êw. Jerzego.
Przejazd autokarem do Oxfordu.
Zwiedzanie miasta – wizyta w Christ-
church College, gdzie by∏y filmowane
sceny do filmu Harry Potter i gdzie stu-
diowa∏ Albert Einstein, spacer po mie-
Êcie, czas wolny. Powrót autokarem
lub busem do hotelu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Wykwaterowa-

nie i z∏o˝enie baga˝y w hotelu. Zwie-
dzanie Londynu – muzea w dzielnicy
Kensington (do wyboru Muzeum
Techniki, Muzeum Victorii i Alberta
lub Muzeum Historii Naturalnej).
Czas wolny lub dla ch´tnych zwie-
dzanie Muzeum Figur Woskowych.
Powrót do hotelu. Transfer autokarem
lub busem na lotnisko. Odprawa.
Przelot do Polski.

WYLOT Z KATOWIC – TRANSFER Z/DO KRAKOWA

NR IMPREZY TERMIN CENA
LNO0501 01.05 – 04.05 2290
LNO0503 03.05 – 06.05 2190
LNO0510 10.05 – 13.05 2190
LNO0614 14.06 – 17.06 2190
LNO0906 06.09 – 09.09 2190
LNO0913 13.09 – 16.09 2190

Dop∏ata do baga˝u (cena ustalana przez
przewoênika, mo˝e ulec zmianie):
- baga˝ g∏ówny do 20 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): w terminach 01-04.05,
03-06.05 oraz 10-13.05: 236 z∏, pozosta∏e
terminy: 324 z∏. 
- baga˝ g∏ówny do 32 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): w terminach 01-04.05,
03-06.05 oraz 10-13.05: 298 z∏, pozosta∏e
terminy: 386 z∏. 
Dop∏ata do 3 obiadokolacji: 230 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 390 z∏.
Dop∏ata do transferu Kraków-Pyrzowice-
-Kraków: 90 z∏.
Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu **/***
w Londynie lub na przedmieÊciach Londynu
z dogodnym po∏àczeniem do centrum miasta
(pokoje 2- lub 3-os. z ∏azienkami), 3 Êniada-
nia, przelot do/z Londynu (lot kursowy linia-
mi Wizz Air), op∏aty lotniskowe, baga˝ pod-
r´czny (do 10 kg, maks. wymiary 55x40x23
cm), opiek´ pilota-przewodnika, ubezpiecze-
nie KL (obejmuje równie˝ choroby przewle-
k∏e), NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): trans-
ferów lotnisko-hotel-lotnisko, biletów wst´pu
do zwiedzanych obiektów, miejscowych
przewodników oraz biletów komunikacji
miejskiej i podmiejskiej – ok. 130 funtów.
Dodatkowo dla ch´tnych: rejs statkiem po
Tamizie ok. 12 funtów, przeja˝d˝ka London
Eye ok. 27 funtów, Muzeum Figur Wosko-
wych Madame Tussauds ok. 35 funtów, wy-
cieczka fakultatywna do Windsoru i Oxfordu
ok. 75 funtów (min. 20 osób), wyjÊcie na
s∏ynne musicale np. „Les Miserables”, „The
Lion King”, „The Bodyguard” lub inne (wy-
magana wczeÊniejsza rezerwacja w biurze
od ok. 300 z∏).
Uwaga: pokoje trzyosobowe w hotelach
w Londynie to pokoje z podwójnym ∏ó˝kiem
ma∏˝eƒskim oraz dostawkà (nie ma pokoi
z trzema osobnymi ∏ó˝kami).

4 noce4 noce
Odlotowa Lizbona

LIZBONA, SINTRA, PRZYLÑDEK ROCA
FAKULTET: ALCOBACA, FATIMA, BATALHA

3 noce3 noce
Odlotowy Londyn

FAKULTET: OXFORD, WINDSOR

Lizbona

Lizbona
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1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku 2 godz.
przed wylotem. Odprawa. Przylot do
Barcelony. Transfer busem lub autoka-
rem do hotelu nad Morzem Âródziem-
nym. Zakwaterowanie. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Pobyt nad mo-

rzem i wypoczynek na pla˝y. Obiado-
kolacja. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd kolejkà

do Barcelony. Spacer po t´tniàcym ˝y-
ciem bulwarze Las Ramblas do pomni-
ka Kolumba i portu. Zwiedzanie naj-
starszej, pami´tajàcej czasy rzymskie
dzielnicy miasta Barri Gotic z barceloƒ-
skà katedrà Êw. Eulalii, arcydzie∏a archi-
tektury sakralnej – koÊcio∏a Gaudiego –
La Sagrada Familia. Spacer po szero-
kiej, modernistycznej ulicy Passeig de
Gracia w dzielnicy Eixample, gdzie
znajdujà si´ modernistyczne i genialne
domy Gaudiego: Casa Batllo wpisany
na List´ Êwiatowego dziedzictwa UNE-
SCO oraz Casa Mila ze s∏ynnym da-
chem i kamiennà fasadà (zwiedzanie
jednego domu wewnàtrz). Powrót do
hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
4 dzieƒ – Êniadanie. Pobyt nad morzem

i wypoczynek na pla˝y. Obiadokolacja.
Wieczorem dla ch´tnych fakultatywnie
udzia∏ w „Flamenco show” – pokazie
charakterystycznego taƒca hiszpaƒskie-
go wykonywanego przez profesjonali-
stów. Powrót do hotelu. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd kolejkà

do Barcelony. Zwiedzanie: Park Guell
– jedyny w swoim rodzaju park pe∏ny
dziwacznych budowli, rzeêb i mozaik
oraz zachwycajàcej przyrody. Czas
wolny. Dalsze zwiedzanie Barcelony:
akwarium – jedno z najwi´kszych mu-
zeów oceanograficznych Êwiata
z 80–metrowym tunelem wÊród reki-
nów, p∏aszczek i wielu innych ryb. Dla
ch´tnych wizyta na stadionie Camp
Nou lub spacer po ogrodach pa∏acu
królewskiego Pedralbes. Powrót do ho-
telu. Obiadokolacja. Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Pobyt nad mo-

rzem i wypoczynek na pla˝y. Obiado-
kolacja. Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Dzieƒ wolny, któ-

ry mo˝na przeznaczyç na indywidual-
ny wypoczynek na pla˝y lub fakulta-
tywnà wycieczk´ busem lub autoka-
rem do Montserrat – klasztoru Bene-
dyktynów z wizerunkiem Czarnej Ma-
donny, po∏o˝onego na niezwykle ma-
lowniczej skale. Nast´pnie przejazd do
Barcelony na zwiedzanie Hiszpanii

w pigu∏ce – skansenu Poble Espanyol
oraz „Grajàce fontanny” – spektakl na
Plaza de Espana, wspania∏a gra wody,
Êwiate∏ i muzyki (dla osób korzystajà-
cych z fakultetu obiadokolacja w for-
mie lunchu przed wyjazdem). Powrót
do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
8 dzieƒ – Êniadanie. Czas wolny.

Lunch. Transfer na lotnisko busem lub
autokarem. Odprawa. Przelot do Polski.

WYLOT Z KATOWIC – TRANSFER Z/DO KRAKOWA

NR IMPREZY TERMIN CENA
CBR0909 09.09 – 16.09 2590
CBR1007 07.10 – 14.10 2290

Dop∏ata do baga˝u (cena ustalana przez
przewoênika, mo˝e ulec zmianie):
- baga˝ g∏ówny do 20 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): 09.09-16.09: 322 z∏, 07-
14.10: 236 z∏.
- baga˝ g∏ówny do 32 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): 09.09-16.09: 384 z∏, 07-
14.10: 296 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 540 z∏.
Dop∏ata do transferu: Kraków-Pyrzowice-
Kraków: 90 z∏

WYLOT Z KRAKOWA – TRANSFER Z/DO KATOWIC

NR IMPREZY TERMIN CENA
CBK0908 08.09 – 15.09 2590 
CBK1006 06.10 – 13.10 2390

Dop∏ata do baga˝u (cena ustalana przez
przewoênika, mo˝e ulec zmianie):
baga˝ g∏ówny do 20 kg (maks. wymiary
81x119x119 cm): od 300 z∏ w terminie 8-
15.09 i 210 z∏ w terminie 6-13.10, w
momencie rezerwacji; od 420 z∏ w terminie
8-15.09 i 340 z∏ w terminie 6-13.10. przy
wykupieniu baga˝u w terminie póêniejszym.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 540 z∏.
Dop∏ata do transferu Katowice-Balice-
Katowice: 90 z∏.
Cena obejmuje: 7 noclegów w hotelu ***
w okolicy Barcelony np. Malgrat de Mar, Santa
Susanna (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienka-
mi), 7 Êniadaƒ i 6 obiadokolacji, 1 lunch, prze-
lot do/z Barcelony (lot kursowy liniami Wizz
Air z Katowic, Ryanair z Krakowa), op∏aty lotni-
skowe, baga˝ podr´czny (do 10kg, maks. wy-
miary 55x40x23 cm z Katowic, do 10 kg
o maks. wymiarach 55x40x20 cm z Krakowa),
opiek´ pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL
(obejmuje równie˝ choroby przewlek∏e), NNW
i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): trans-
ferów lotnisko–hotel–lotnisko, biletów wst´pu
do zwiedzanych obiektów, miejscowych
przewodników, biletów komunikacji miej-
skiej i podmiejskiej, s∏uchawek, city tax i in-
nych obligatoryjnych op∏at – ok. 140 euro. 
Dodatkowo dla ch´tnych: Camp Nou – ok. 25
euro, wycieczka fakultatywna do Montserrat,
Poble Espanyol i „Grajàce Fontanny” – ok. 60
euro (min. 15 osób), “Flamenco Show” – ok.
55 euro (spektakl + transfer) (min. 15 osób).

1 dzieƒ –  zbiórka na lotnisku 2 godz.
przed wylotem. Odprawa. Przylot do
Barcelony. Transfer busem lub auto-
karem do hotelu nad Morzem Âród-
ziemnym. Zakwaterowanie. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd kolejkà

do Barcelony. Spacer po t´tniàcym ˝y-
ciem bulwarze Las Ramblas do pomni-
ka Kolumba i portu. Zwiedzanie naj-
starszej, pami´tajàcej czasy rzymskie
dzielnicy miasta Barri Gotic z barce-
loƒskà katedrà Êw. Eulalii, arcydzie∏a
architektury sakralnej – koÊcio∏a Gau-
diego – La Sagrada Familia. Spacer po
szerokiej, modernistycznej ulicy Pas-
seig de Gracia w dzielnicy Eixample,
gdzie znajdujà si´ modernistyczne
i genialne domy Gaudiego: Casa Batl-
lo wpisana na List´ Êwiatowego dzie-
dzictwa UNESCO oraz Casa Mila ze
s∏ynnym dachem i kamiennà fasadà
(zwiedzanie jednego domu we-
wnàtrz). Powrót do hotelu. Obiadoko-
lacja. Nocleg. 
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd kolejkà

do Barcelony. Zwiedzanie: Park Guell
– jedyny w swoim rodzaju park pe∏ny
dziwacznych budowli, rzeêb i mozaik
oraz zachwycajàcej przyrody. Czas
wolny. Dalsze zwiedzanie Barcelony:
akwarium – jedno z najwi´kszych mu-
zeów oceanograficznych Êwiata
z 80–metrowym tunelem wÊród reki-
nów, p∏aszczek i wielu innych ryb. Dla
ch´tnych wizyta na stadionie Camp
Nou lub spacer po ogrodach pa∏acu
królewskiego Pedralbes. Powrót do ho-
telu. Obiadokolacja. Nocleg. 
4 dzieƒ – Êniadanie. Dzieƒ wolny,

który mo˝na przeznaczyç na indywi-
dualny wypoczynek na pla˝y lub fa-
kultatywnà wycieczk´ busem lub au-

tokarem do Montserrat – klasztoru Be-
nedyktynów z wizerunkiem Czarnej
Madonny, po∏o˝onego na niezwykle
malowniczej skale. Nast´pnie prze-
jazd do Barcelony na zwiedzanie
Hiszpanii w pigu∏ce – skansenu Poble
Espanyol oraz „Grajàce fontanny” –
spektakl na Plaza de Espana, wspania-
∏a gra wody, Êwiate∏ i muzyki (dla osób
korzystajàcych z fakultetu obiadokola-
cja w formie lunchu przed wyjazdem).
Powrót do hotelu. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Czas wolny.

Lunch. Transfer na lotnisko busem lub
autokarem. Odprawa. Przelot do Polski.

WYLOT Z KATOWIC – TRANSFER Z/DO KRAKOWA

NR IMPREZY TERMIN CENA
BCN0509 09.05 – 13.05 1990
BCN0516 16.05 – 20.05 1990
BCN0912 12.09 – 16.09 2190
BCN1010 10.10 – 14.10 1960

Dop∏ata do baga˝u (cena ustalana przez
przewoênika, mo˝e ulec zmianie):
- baga˝ g∏ówny do 20 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): 236 z∏. W terminie
12.09-16.09: 322 z∏.
- baga˝ g∏ówny do 32 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): 296 z∏. W terminie
12.09-16.09: 384 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 310 z∏.
Dop∏ata do transferu Kraków-Pyrzowice-
-Kraków: 90 z∏.
Cena obejmuje: 4 noclegi w hotelu ***
w okolicy Barcelony np. Malgrat de Mar,
Santa Susanna (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏a-
zienkami), 4 Êniadania, 3 obiadokolacje
i 1 lunch, przelot do/z Barcelony (lot kursowy
liniami Wizz Air), op∏aty lotniskowe, baga˝
podr´czny (do 10 kg, maks. wymiary
55x40x23 cm), opiek´ pilota-przewodnika,
ubezpieczenie KL (obejmuje równie˝ choro-
by przewlek∏e), NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): trans-
ferów lotnisko-hotel-lotnisko, biletów wst´pu
do zwiedzanych obiektów, miejscowych
przewodników, biletów komunikacji miej-
skiej i podmiejskiej, s∏uchawek, city tax i in-
nych obligatoryjnych op∏at – ok. 140 euro. 
Dodatkowo dla ch´tnych: Camp Nou – ok.
25 euro, wycieczka fakultatywna do Mont-
serrat, Poble Espanyol i „Grajàce Fontanny” –
ok. 60 euro (min. 15 osób).

7 nocy7 nocy
OdlotowaBarcelona

Z WYPOCZYNKIEM
FAKULTET: MONTSERRAT, POBLE ESPANYOL, GRAJÑCE FONTANNY

4 noce4 noce
OdlotowaBarcelona

FAKULTET: MONTSERRAT, POBLE ESPANYOL, GRAJÑCE FONTANNY
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1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku 2 godz.
przed wylotem. Odprawa. Przelot na
Malt´. Transfer busem lub autokarem
do hotelu. Zakwaterowanie. Czas wol-
ny (w zale˝noÊci od godziny przylotu).
Obiadokolacja. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd busem lub

autokarem do La Valletty – zwiedzanie
stolicy Malty: Pa∏ac Wielkich Mistrzów –
by∏a siedziba zakonu joannitów, spacer
przez Górne Ogrody (Upper Barracca
Gardens), z których rozciàgajà si´ wspa-
nia∏e widoki na Wielki Port (Grand Har-
bour) oraz mury „Trójmiasta”. Zwiedza-
nie katedry Jana Chrzciciela. Powrót do
hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Paola,

zwiedzanie megalitycznej Êwiàtyni w Ha-
gar Qim. Przejazd do pí knie po∏o˝onej
wioski rybackiej Marsaxlokk, s∏ynàcej
z kolorowych ∏odzi rybackich. Czas wol-
ny lub dla ch t́nych mo l̋iwoÊç zjedzenia
obiadu w miejscowej restauracji s∏ynàcej
z daƒ z miecznika (min. 15 osób). Prze-
jazd do miasta Cospicua – s∏ynàcego
z murów obronnych, nast́ pnie Senglea –
wizyta w Grand Harbour (Wielki Port),
przejÊcie do zabytkowej stra˝nicy „Vedet-
te” z kamiennym uchem i okiem. Przejazd
do Vittoriosy – pierwszej siedziby joanni-
tów. Dla ch t́nych wycieczka statkiem po
Grand Harbour. Mo l̋iwoÊç podziwiania
Wielkiego Portu od strony morza. Powrót
do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Pobyt nad mo-

rzem i wypoczynek na pla˝y. Obiado-
kolacja. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Mosty,

zwiedzanie miasta s∏ynàcego z jednej
z trzech najwi´kszych kopu∏ na Êwiecie
przykrywajàcej koÊció∏ Santa Maria As-
sunta. Przejazd na zwiedzanie ogrodów
Êw. Antoniego. Przejazd do Rabatu,
zwiedzanie najwi´kszej atrakcji miasta
– koÊcio∏a zbudowanego nad grotà,
w której ukrywa∏ si´ Êw. Pawe∏. Przejazd
do Mdiny – starej stolicy Malty. Przej-
Êcie Êredniowiecznymi uliczkami obok
Pa∏acu Wielkiego Mistrza Vilheny oraz
Casa Iguanez do katedry Êw. Piotra
i Paw∏a. Przejazd na klify Dingli. Powrót
do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Dzieƒ wolny lub

dla ch´tnych wycieczka fakultatywna na
wyspy Gozo i Comino. Przeprawa pro-
mowa na wysp´ Gozo. Przejazd nad za-
tok´ Xlend – wykutego w skale kàpieli-
ska, nast´pnie nad zatok´ Ramla, gdzie
w grocie mieszka∏a nimfa Kalipso i jej
ukochany Odyseusz. Przejazd nad zato-
k´ Dwejra, przep∏yni´cie ∏odzià przez
skalny tunel na otwarte morze, wzd∏u˝
stromych klifów, gdzie zobaczymy
wznoszàcy si´ z morza Skalny Grzyb.
Przejazd do g∏ównego miasta – Victorii,
nad którym góruje po∏o˝ona na skale
Cytadela. Przejazd do portu Mgarr, prze-
p∏yni´cie na wysp´ Comino, s∏ynàcà

z krystalicznie czystej wody w B∏´kitnej
Lagunie. Powrót ∏odzià na Malt´ wzd∏u˝
skalistego wybrze˝a wyspy Comino.
Przejazd do hotelu. Obiadokolacja.
Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Pobyt nad mo-

rzem i wypoczynek na pla˝y. Obiado-
kolacja. Nocleg.
8 dzieƒ – Êniadanie. Transfer busem

lub autokarem na lotnisko. Odprawa.
Przelot do Polski.

WYLOT Z KRAKOWA – TRANSFER Z/DO KATOWIC

NR IMPREZY TERMIN CENA
MAR0512 12.05 – 19.05 3290
MAR0609 09.06 – 16.06 3390
MAR0922 22.09 – 29.09 3390
MAR1006 06.10 – 13.10 3340

Dop∏ata do baga˝u (cena ustalana przez
przewoênika, mo˝e ulec zmianie):
- baga˝ g∏ówny do 20 kg (maks. wymiary
81x119x119 cm) – od 210 z∏, w momencie
rezerwacji, od 340 z∏, przy wykupieniu ba-
ga˝u w terminie póêniejszym.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 750 z∏.
Dop∏ata do transferu Katowice-Balice-Kato-
wice: 90 z∏.

WYLOT Z KATOWIC – TRANSFER Z/DO KRAKOWA

NR IMPREZY TERMIN CENA
MAK0514 14.05 – 21.05 3190
MAK0608 08.06 – 15.06 3240
MAK0629 29.06 – 06.07 3640
MAK0914 14.09 – 21.09 3090
MAK1005 05.10 – 12.10 2990

Dop∏ata do baga˝u (cena ustalana przez
przewoênika, mo˝e ulec zmianie):
Dop∏ata do baga˝u (cena ustalana przez
przewoênika, mo˝e ulec zmianie):
- baga˝ g∏ówny do 20 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): 14.05-21.05: 279 z∏,
08.06-15.06, 29.06-06.07 i 14.09-21.09: 322
z∏, 05.10-12.10: 236 z∏.
- baga˝ g∏ówny do 32 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): 14.05-21.05: 400 z∏,
08.06-15.06, 29.06-06.07 i 14.09-21.09: 384
z∏, 05.10-12.10: 298 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 750 z∏.
Dop∏ata do transferu: Kraków–Pyrzo-
wice–Kraków: 90 z∏.
Cena obejmuje: 7 noclegów w hotelu
***/**** na Malcie (pokoje 2- lub 3-osobowe
z ∏azienkami), 7 Êniadaƒ, 7 obiadokolacji,
przelot do/z Malty (lot kursowy liniami Ry-
anair z Krakowa, Wizzair z Katowic), op∏aty
lotniskowe, baga˝ podr´czny: z Krakowa (do
10 kg, maks. wymiary 55x40x20 cm), z Kato-
wic (do 10 kg, maks. wymiary 55x40 x23
cm), opiek´ pilota-przewodnika, ubezpiecze-
nie KL (obejmuje równie˝ choroby przewle-
k∏e), NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): trans-
ferów lotnisko–hotel–lotnisko, biletów wst´-
pu do zwiedzanych obiektów, miejscowych
przewodników, biletów komunikacji miej-
skiej, s∏uchawek oraz innych obligatoryjnych
op∏at ok. 135 euro
Dodatkowo dla ch´tnych: wycieczka stat-
kiem po Grand Harbour ok. 15 euro, fakulta-
tywna wycieczka na wysp´ Gozo i Comino
ok. 65 euro (min. 15 osób); obiad w restaura-
cji w Marsaxlokk: ok. 20 euro (min. 15 osób).

1 dzieƒ – zbiórka uczestników na lot-
nisku 2 godz. przed wylotem, przelot
do Petersburga, transfer do hotelu, po
drodze zwiedzanie Moskiewskiego
Prospektu. Zakwaterowanie. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie Sankt

Petersburga: Twierdza Pietropaw∏ow-
ska z katedrà Êw. Piotra i Paw∏a, z gro-
bami carów, krà˝ownik Aurora, Cer-
kiew i Klasztor Smolny, Teatr Mariƒski,
Gmach Admiralicji, Gmach Sztabu
Generalnego, Pa∏ac Marmurowy, cy-
pel Wyspy Wasiliewskiej, Nabrze˝e
Uniwersyteckie i Pa∏acowe, Plac Se-
nacki ze s∏ynnym pomnikiem Piotra I –
Miedziany Jeêdziec. Wieczorem po-
wrót do hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Pe-

terhofu – by∏ej letniej rezydencji car-
skiej, zwiedzanie Parku Dolnego,
gdzie zgromadzone sà najbardziej
atrakcyjne fontanny. Przejazd do
Carskiego Sio∏a (Miasto Puszkin) –
zwiedzanie pa∏acu Katarzyny ze
s∏ynnà bursztynowà komnatà. Powrót
do hotelu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Ciàg dalszy

zwiedzania St. Petersburga: plac Êw.
Izaaka, sobór Êw. Izaaka, Katedra Ka-
zaƒska, koÊció∏ Êw. Katarzyny, cer-
kiew Zbawiciela na Krwi, Pola Mar-
sowe, Pa∏ac Zimowy, m.in. Ermita˝;
czas wolny, spacer Newskim Pro-
spektem, centrum handlowe i kultu-
ralne St. Petersburga. Powrót do ho-
telu. Nocleg.

5 dzieƒ – Êniadanie. Wykwaterowa-
nie z hotelu. Po˝egnalny rejs statecz-
kiem rzekami i kana∏ami St. Peters-
burga zwanego „Wenecjà pó∏nocy”.
Czas wolny. Transfer na lotnisko.
Odprawa, przelot do Polski.

WYLOT Z WARSZAWY

NR IMPREZY TERMIN CENA
SPT0524 24.05 – 28.05 2890
SPT0604 04.06 – 08.06 3140
SPT0823 23.08 – 27.08 2940

Dop∏ata do baga˝u (cena ustalana przez
przewoênika, mo˝e ulec zmianie):
- baga˝ g∏ówny do 23 kg (maks. wymiary do
158 cm ∏àcznie): 160 z∏.
Dop∏ata do 4 obiadokolacji: 240 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 315 z∏.
Cena obejmuje: 4 noclegi w hotelu *** (poko-
je 2-osobowe z ∏azienkami) w Sankt Petersbur-
gu, 4 Êniadania, przelot do/z Sankt Petersbur-
ga (lot kursowy liniami LOT), op∏aty lotnisko-
we, baga˝ podr´czny (do 8 kg, maks. wymiary
55x40x23 cm), opiek´ pilota-przewodnika,
ubezpieczenie KL (obejmuje równie˝ choroby
przewlek∏e), NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje: kosztu wizy i poÊrednic-
twa wizowego – 350 z∏.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): bile-
tów wst´pu, innych obligatoryjnych op∏at,
przewodników miejskich, rejsu statkiem po
Newie, transferu lotnisko-hotel-lotnisko, au-
tokaru podczas zwiedzania – ok. 170 euro.
Uwaga: dokumenty potrzebne do otrzymania
wizy rosyjskiej (wype∏niony formularz wizo-
wy, 1 zdj´cie i paszport wa˝ny min. 6 mie-
si´cy) nale˝y dostarczyç do biura na 21 dni
przed rozpocz´ciem imprezy.

7 nocy7 nocy
Odlotowa Malta 
LA VALLETTA, MARSAXLOKK, MOSTA, RABAT, MDINA

FAKULTET: WYSPA GOZO I COMINO

4 noce4 noce
Odlotowy

Sankt Petersburg
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7 nocy7 nocy

1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku 2 godz.
przed wylotem. Odprawa. Przelot do
Kutaisi. Przejazd do miejscowoÊci
Tskaltubo. Zwiedzanie barwnej Jaskini
Prometeusza z niesamowitymi formami
skalnymi. Spacer po centrum Kuta-
isi. Czas wolny. Kutaisi jest to drugi po
stolicy oÊrodek miejski Gruzji i zadzi-
wia bogactwem swojej historii. Jednà
z najcenniejszych pamiàtek przesz∏oÊci
jest znajdujàcy si´ niedaleko monastyr
Gelati, za∏o˝ony przez wielkiego króla
Dawida Budowniczego w XII wieku ja-
ko centrum ówczesnej myÊli intelektu-
alnej i ˝ycia duchowego kraju. Nast´p-
nie zwiedzanie po∏o˝onej na wzgórzu
Êwiàtyni Bagrati (XI w), która odgrywa∏a
wielka rol´ jako oÊrodek zjednoczenia
Gruzji w XI stuleciu. Przejazd do hote-
lu. Obiadokolacja. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do mia-

sta skalnego Upliscyche (ok. 160 km),
które powsta∏o w 1 tysiàcleciu naszej
ery jako siedziba plemion pogaƒskich.
Póêniej przebiega∏ t´dy Szlak Jedwab-
ny, Êlady którego widoczne sà równie˝
dzisiaj dzi´ki wysi∏kom archeologów.
Przejazd do dawnej gruziƒskiej stolicy
– Mcchety (ok. 60 km) (wpisanej na li-
st´ UNESCO). Z miastem tym zwiàzane
sà dzieje poczàtków chrystianizacji kra-
ju, dokonanej w IV wieku. Zwiedzanie
monastyru Sweticchoweli (Drzewo ˚y-
cia, XI w.), który okreÊla si´ mianem du-
chowej stolicy kraju. Wedle tutejszej le-
gendy u podnó˝a Êwiàtyni znajduje si´
jeden z fragmentów szaty Chrystusa,
przyniesiony tu z Golgoty przez gruziƒ-
skiego ˚yda. Najpi´kniejszy widok na
panoram´ Mcchety roztacza si´ z wy-
sokiej ska∏y, na której dzi´ki niezwyk∏ej
Êmia∏oÊci Êredniowiecznych architek-
tów zbudowany zosta∏ datowany na VI
wiek koÊció∏ D˝wari. Przejazd do Tbili-
si. Obiadokolacja. Dla ch´tnych
zamiast obiadokolacji –  kolacja w re-
stauracji z folklorem i taƒcami gruziƒ-
skimi. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie mia-

sta Tbilisi: historyczna cz´Êç Tbilisi,
roz∏o˝ona u stóp wzgórza i twierdzy
Narika∏a; centrum miasta oczarowujà-
ce mnóstwem zabytków i klimatycz-
nych zau∏ków z uliczkami wy∏o˝ony-
mi kamiennym brukiem, typowymi
gruziƒskimi domami z rzeêbionymi
bàdê kutymi balkonami, Êwiàtynie na-

le˝àce do ró˝nych religii: cerkiew gru-
ziƒska i ormiaƒska, synagoga, meczet
muzu∏maƒski; historyczne centrum
Tbilisi: dzielnica ∏aêni siarkowych
Abanotubani, zbudowanych na natu-
ralnych goràcych êród∏ach, które da∏y
nazw´ samemu miastu, bowiem gru-
ziƒskie s∏owo „tbili” oznacza w prze-
k∏adzie na polski „ciep∏y”. Zwiedza-
nie katedry Sioni, bazyliki Anczischa-
ti i wie˝y zegarowej s∏ynnego teatru
Rezo Gabriadze. PrzejÊcie przez Most
Pokoju do parku Rike. Powrót do ho-
telu. Obiadokolacja. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd przez

Prze∏´cz Krzy˝owà wzd∏u˝ rzeki Te-
rek do miejscowoÊci Stepancminda
(ok. 160 km). Przejazd samochodami
terenowymi do cerkwi Êw. Trójcy Ger-
geti. Stàd rozpoÊciera si´ wspania∏y
widok na zaÊnie˝ony przez ca∏y rok
szczyt góry Kazbek (5047 m n.p.m.).
Przejazd do Ananuri (ok. 95 km). Krót-
ki postój przy malowniczo po∏o˝onej
twierdzy, by∏ej rezydencji ksià˝àt Ar-
gweti, z pi´knym widokiem na zbior-
nik D˝inwali. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Ka-

chetii, winiarskiego regionu Gruzji.
W miejscowoÊci Telawi (ok. 95 km),
przystanek ko∏o twierdzy Króla. Prze-
jazd do miejscowoÊci Gremi (ok. 20
km), dawnej stolicy króla kachetyj-
skiego. Zwiedzanie twierdzy-muzeum
(XVI w.). Przejazd do Kvareli (ok. 20
km). Zwiedzanie winiarni i degustacja
win. Przejazd do miasta Sighnaghi
(ok. 50 km), zwanego z racji niegdyÊ
imponujàcych murów obronnych
miastem-twierdzà. DziÊ si∏a kamienia
ustàpi∏a miejsca sile uczucia, bowiem
Sighnagi nazywane jest Miastem Mi-
∏oÊci. Przyczyn´ takiej zmiany mo˝na
poznaç podczas spacerów odrestau-
rowanymi uliczkami w stron´ tarasów
widokowych, z których rozpoÊciera
si´ imponujàca panorama Doliny Ala-
zaƒskiej, biegnàcej do stóp samego
Kaukazu, który równie˝ zarysuje si´
na horyzoncie. Powrót do Tbilisi (ok.
110 km). Po drodze przystanek przy
klasztorze Bodbe, gdzie znajduje si´
miejsce pochówku chrystianizatorki
Gruzji Êw. Nino. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Bor-

d˝omi (ok. 160 km). Na miejscu spa-
cer po s∏ynnym parku ze êród∏em wo-
dy mineralnej. Przejazd do twierdzy
Wardzji (ok. 110 km), zbudowanej
w okresie Z∏otego Wieku Gruzji, pod-
czas panowania wielkiej królowej Ta-
mary. Miasto-twierdza Wardzia wyku-
ta zosta∏a w ska∏ach w formie wielo-
pi´trowej konstrukcji, po∏àczonej sys-
temem korytarzy i tajemnych przejÊç.
Przejazd do hotelu w Achalciche.
Obiadokolacja. Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie

Twierdzy Rabat, która pe∏ni∏a wa˝nà
rol´ w historii ca∏ego regionu. Prze-
jazd do Kutaisi (ok. 160 km). Po dro-
dze przystanek przy bazarkach z wy-
robami ceramicznymi. W Kutaisi spa-
cer przez prawdziwy bazarek, gdzie
mo˝na kupiç Êwie˝e, smaczne owoce
i warzywa, gruziƒskie przyprawy i se-
ry. Przejazd do hotelu. Obiadokola-
cja. Nocleg.
8 dzieƒ – Êniadanie. Transfer na lotni-

sko. Odprawa. Przelot do Polski.

WYLOT Z KATOWIC – TRANSFER Z/DO KRAKOWA

NR IMPREZY TERMIN CENA
OGR0518 18.05 – 25.05 3590
OGR0727 27.07 – 03.08 3760
OGR0907 07.09 – 14.09 3640
OGR1005 05.10 – 12.10 3390

Dop∏ata do baga˝u (cena ustalana przez
przewoênika, mo˝e ulec zmianie):
- baga˝ g∏ówny do 20 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): w terminach 18-25.05
i 05-12.10: 392 z∏, w terminach 27.07-03.08
i 07-14.09: 480 z∏. 
- baga˝ g∏ówny do 32 kg (maks. wymiary
149x119x171 cm): w terminach 18-25.05
i 05-12.10: 506 z∏, w terminach 27.07-03.08
i 07-14.09: 592 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 570 z∏.
Dop∏ata do transferu: Kraków–Pyrzo-wice–-
Kraków: 90 z∏.
Cena obejmuje: 7 noclegów w hotelach ***
(pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienkami):
1 w Kutaisi, 4 w Tbilisi, 1 w Alhalciche,
1 w Kutaisi, 7 Êniadaƒ i 7 obiadokolacji, prze-
lot do/z Kutaisi (lot kursowy liniami Wizz Air
z Katowic), op∏aty lotniskowe, baga˝ pod-
r´czny (do 10 kg, maks. wymiary 55x40x23
cm), przejazd busem lub autokarem podczas
realizacji programu, opiek´ pilota-przewod-
nika, ubezpieczenie KL (obejmuje równie˝
choroby przewlek∏e), NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): bile-
tów wst´pu do zwiedzanych obiektów, miej-
scowych przewodników, przejazdu samo-
chodami terenowymi do cerkwi Âw. Trójcy
Gergeti, biletów komunikacji miejskiej, na-
piwków, s∏uchawek, i innych obligatoryjnych
op∏at – ok. 90 euro.
Dla ch´tnych: dop∏ata do kolacji z folklorem
i taƒcami gruziƒskimi – 90 z∏.

Odlotowa Gruzja
KUTAISI, UPLISCYCHE, MCCHETA, TBILISI, KAZBEGI, ANANURI, TELAVI, GREMI, SIGHNAGHI, BORD˚OMI, WARDZI, ACHALCICHE

Kutaisi

Bord˝omi

Tbilisi
Sighnaghi

Telavi
Mccheta

Kazbegi

Achalaciche

Wardzi

nowoÊç!
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PILOT-PRZEWODNIK
W trakcie ka˝dej wycieczki opiekuje si´
Paƒstwem pilot-przewodnik, którego zada-
niem jest tak˝e realizacja programu wy-
cieczki. W niektórych miejscowoÊciach
i obiektach obligatoryjne jest wynaj´cie
przewodnika lokalnego, co jest dodatkowo
p∏atne. Pilotom-przewodnikom prosimy na
bie˝àco (równie˝ w formie pisemnej) zg∏a-
szaç wszelkie reklamacje dotyczàce reali-
zacji programu i jakoÊci Êwiadczeƒ. Pilot-
-przewodnik mo˝e zmieniaç kolejnoÊç re-
alizacji programu.

WY˚YWIENIE

Âniadania: zazwyczaj podawane sà
w skromnej formie „kontynentalnej“, za
wyjàtkiem niektórych hoteli, w których po-
dawane sà w formie bufetu. Âniadanie kon-
tynentalne to skromny posi∏ek sk∏adajàcy
si´ przewa˝nie z pieczywa, d˝emu oraz ka-
wy lub herbaty. W niektórych obiektach
Êniadanie jest wzbogacone o w´dlin´, ser.
Kolacje, obiadokolacje to ciep∏e posi∏ki
sk∏adajàce si´ z 2-3 daƒ, podawane w opar-
ciu o kuchni´ danego kraju, napoje p∏atne
dodatkowo. Posi∏ki mogà byç organizowa-
ne w restauracjach hotelowych, bàdê w re-
stauracjach (równie˝ samoobs∏ugowych)
w mieÊcie. 

POKOJE

Opis „pokoje 2- lub 3-osobowe“ oznacza,
˝e gdy zostanà zg∏oszone 2 osoby – za-
mieszkajà w pokoju 2-osobowym. W poko-
jach 3-osobowych mogà byç zakwaterowa-
ne rodziny, znajomi podró˝ujàcy w 3 osoby
lub 3 pojedyncze osoby podró˝ujàce indy-
widualnie. Osoba podró˝ujàca indywidual-
nie mo˝e byç zakwaterowana z innà osobà
tej samej p∏ci w pokoju 2- lub 3-osobowym
bez koniecznoÊci dop∏aty do pok. 1-os. Je-
˝eli nie b´dzie innej osoby ch´tnej na do-
kwaterowanie, zapewniamy pokój 1-os. bez
koniecznoÊci uiszczenia dop∏aty do pok. 1-
os. Dop∏at´ za pokój 1-osobowy pobieramy
wtedy, gdy osoba podpisujàc umow´ decy-
duje si´ na taki pokój. W przypadku zg∏o-
szenia 2 osób a nast´pnie rezygnacji 1 oso-
by, jesli nie ma innej osoby pojedynczej na
dokwaterowanie, konieczna jest dop∏ata do
pok. 1-os. W niektórych hotelach zamiast
pokoi 3-os. sà mo˝liwe tylko pokoje 2-os.
z dostawkà. Doba hotelowa zaczyna si´
o godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a koƒczy
o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

ZBIÓRKA

Prosimy o przestrzeganie podanych w kata-
logu lub na stronie internetowej godzin
i miejsca zbiórek (przy imprezach autoka-
rowych 15 min. przed godzinà wyjazdu,
przy imprezach samolotowych 2 godz.
przed wylotem).

AUTOKARY 

Wszystkie trasy obs∏ugujà komfortowe auto-
kary, wyposa˝one w klimatyzacj´, barek
z ciep∏ymi napojami (p∏atne u kierowcy), vi-
deo lub DVD, przewa˝nie WC. Postoje
podczas podró˝y ustala pilot co 3-4 godzi-
ny. Szczegó∏owe informacje dotyczàce wy-
posa˝enia, marki i nr rej. autokaru mo˝na
uzyskaç w biurze na 3 dni przed wyjazdem.
Miejsce w autokarze jest uzale˝nione od
terminu podpisania umowy i numeru rezer-
wacji, który jest narzucany komputerowo.
Przydziela je pilot w miejscu rozpocz´cia
imprezy. JeÊli impreza zostanie anulowana,

a Klient wybierze innà imprez´, w której
chcia∏by braç udzia∏, wówczas zostaje prze-
niesiony z tym numerem rezerwacji. Zasada
ta nie jest stosowana, jeÊli na imprezie, na
którà Klient zostaje przenoszony jest wol-
nych 5 ostatnich miejsc.

PRZELOTY

Catering. LOT i TAP: istnieje mozliwoÊc za-
mówienia przekàsek, posi∏ku, napojów za
dodatkowà odp∏atnoÊcià. Na pok∏adzie sa-
molotów „tanich linii“ nie ma cateringu.
Przewa˝nie, na pok∏adzie samolotu mo˝na
nabyç za dodatkowà odp∏atnoÊcià kanapki,
napoje. Prosimy o zapoznanie si´ z Ogól-
nymi Zasadami Przewozu linii lotniczych
realizujàcych dany przelot. Te informacje
mo˝na uzyskaç równie˝ w naszym biurze. 
Baga˝. Cena obejmuje tylko ma∏y baga˝
podr´czny. Koszt baga˝u dodatkowego jest
uzale˝niony od rozmiaru. Istnieje mo˝liwoÊç
wyboru wielkoÊci baga˝u i od tego wyboru
uzale˝niona jest wysokoÊc dop∏aty za baga˝.
Cena ustalana jest przez przewoênika i mo˝e
w ka˝dej chwili ulec zmianie. Na naszej stro-
nie internetowej www.sol-tours.pl podajemy
aktualne ceny za baga˝.
Limit baga˝u jest ró˝ny u ka˝dego prze-
woênika. LOT: baga˝ podr´czny 1 sztuka
do 8 kg o maks.wymiarach 55X40x23 cm
i torebka lub laptop o maks. wymiarach
40x35x12 cm TAP: baga˝ g∏ówny 1 sztuka
o wadze 23 kg + baga˝ podr´czny 1 sztu-
ka do 8 kg o maks. wymiarach 55X40x20
cm i torebka do 2 kg. o maks. wymiarach
22x16x8 cm. WIZZAIR: ma∏y baga˝ pod-
r´czny do 10 kg. – 1 sztuka o wymiarach
nieprzekraczajàcych 55x40x23 cm, baga˝
ten musi si´ zmieÊciç pod siedzeniem. Pa-
sa˝er mo˝e wnieÊç na pok∏ad tylko 1 baga˝
podr´czny. Dodatkowo mo˝na wykupiç
baga˝ g∏ówny do 20 lub 32 kg o wymia-
rach 149 x119 x 171 cm. RYANAIR: baga˝
podr´czny do 10 kg o wymiarach nieprze-
kraczajàcych 55x40x20cm oraz ma∏y ba-
ga˝ podr´czny o wymiarach nieprzekra-
czajàcych 35x20x20 cm. Istnieje mo˝li-
woÊç wykupienia baga˝u g∏ównego do 20
kg o wymiarach nieprzekraczajàcych
81x119x119 cm.
Zg∏oszenie ch´ci wykupienia dodatkowego
baga˝u nale˝y zg∏aszaç w terminie pomi´-
dzy 30 a 7 dniem przed rozpocz´ciem im-
prezy. Zg∏oszenie w póêniejszym terminie
mo˝e spowodowaç, ˝e wykup baga˝u b´-
dzie niemo˝liwy. Koszt wykupienia baga˝u
na lotnisku, przy odprawie jest znacznie
wy˝szy od podanego w ofercie.Dok∏adne
informacje o przedmiotach niedozwolo-
nych w baga˝u podr´cznym i g∏ownym do-
st´pne sà w biurze i na stronach interneto-
wych poszczególnych linii lotniczych.

Przy podró˝y 2 lub wi´cej osób nie mo˝na
∏àczyç baga˝u. Nadbaga˝ jest dodatkowo
p∏atny na lotnisku wg taryf obowiàzujàcych
u danego przewoênika. Reklamacje doty-
czàce przedmiotów zaginionych lub uszko-
dzonych w trakcie przewozu lotniczego na-
le˝y z∏o˝yç pisemnie w ciàgu 7 dni od ode-
brania uszkodzonych przedmiotów,
a w przypadku zagini´cia przedmiotów
w ciàgu 21 dni, w przedstawicielstwie linii
lotniczych. Sytuacje takie podlegajà warun-
kom z Konwencji Warszawskiej z 1929 r.
z póêniejszymi zmianami i aneksami. 
Odprawa pasa˝erów. Odprawa rozpoczyna
si´ 2 godziny przed planowanym wylotem
i koƒczy si´ zazwyczaj 60 minut przed wy-
lotem. Dokumentacj´ uprawniajàcà do
przelotu b´dzie posiada∏ pilot-przewodnik,
który spotka si´ z Paƒstwem na lotnisku lub

ju˝ na zbiórce w Krakowie. W niektórych
terminach mo˝e zdarzyç si´, ˝e pilot b´dzie
na Paƒstwa oczekiwa∏ na lotnisku docelo-
wym. Wówczas na lotnisku w Polsce za-
opiekuje si´ Paƒstwem pracownik biura. 
Godziny wylotów. W przypadku zmiany
rozk∏adu lotów, poinformujemy Paƒstwa
o ewentualnej nowej godzinie wylotu/przy-
lotu. Mo˝na tak˝e sprawdziç poprawnà go-
dzin´ wylotu/przylotu dzwoniàc do nas na
3-7 dni przed wylotem. Mogà si´ zdarzyç
opóênienia wylotów, wynikajàce z warun-
ków atmosferycznych lub innych zak∏óceƒ,
na które Biuro nie ma wp∏ywu np. strajki,
awarie techniczne itp. Przedstawiciele na-
szego biura zawsze w takich sytuacjach b´-
dà si´ starali Paƒstwu pomóc. Zasady od-
szkodowaƒ i pomocy dla pasa˝erów uregu-
lowane sà w rozporzàdzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia
11.02.2004. 
Imiona, Nazwiska. Przy spisywaniu umowy
prosimy o podawanie i póêniejsze spraw-
dzenie na umowie/potwierdzeniu dok∏ad-
nych danych (imi´, nazwisko), takich jakie
widniejà w dokumencie podró˝y (paszpor-
cie lub dowodzie osobistym). Podanie b∏´d-
nych danych mo˝e spowodowaç odmówie-
nie odprawy lotniczej przez linie lotnicze
lub koniecznoÊç dop∏aty za zmian´ danych.
Klienci podro˝ujàcy liniami lotniczymi RY-
ANAIR oraz WIZZAIR najpóêniej na 7 dni
przed odlotem muszà podaç nast´pujàce
dane w formie pisemnej: data urodzenia,
obywatelstwo, nazwa dokumentu na pod-
stawie, którego b´dà podró˝owali (paszport
lub dowód osobisty), numer dokumentu,
data wa˝noÊci dokumentu, data wydania
dokumentu oraz organ wydajàcy dokument.
Dane te sà konieczne do odprawy. Niedo-
starczenie danych lub podanie b∏´dnych da-
nych b´dzie skutkowaç odprawà na lotni-
sku w dniu wylotu, za dodatkowà odp∏atno-
Êcià, którà ponosi Uczestnik. 

CZAS TRWANIA IMPREZY – ILOÂå DNI

W programach wycieczek autokarowych
podajemy iloÊç dni od dnia wyjazdu do
dnia przyjazdu, natomiast przy imprezach
samolotowych podajemy iloÊç nocy. 

SK¸ADKA NA TURYSTYCZNY

FUNDUSZ GWARANCYJNY

Zgodnie z ustawà z dnia 22 lipca 2016,
wprowadzona zosta∏a obligatoryjna sk∏adka
na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG),
która zosta∏a uwzgl´dniona w cenach.

DOP¸ATY NA MIEJSCU

Cena obejmuje Êwiadczenia, które sà okreÊlo-
ne w pozycji “cena obejmuje”. Na miejscu
pokrywajà Paƒstwo koszty zwiàzane z reali-
zacjà programu: transfery, bilety wst´pu, bile-
ty komunikacji miejskiej, obligatoryjni prze-
wodnicy, city tax, s∏uchawki, op∏aty rezerwa-
cyjneoraz inne obligatoryjne op∏aty. Koszt ten
zale˝ny jest od iloÊci uczestników i zosta∏ ob-
liczony dla grup min. 30 os. przy wyciecz-
kach samolotowych oraz 45 os. przy wy-
cieczkach autokarowych. Przy mniejszej ilo-
Êci osób w grupie koszty mogà ulec zwi´ksze-
niu, co nie stanowi zmiany warunków umo-
wy. Op∏aty, które dotyczà ca∏ej grupy np.
transfery, przewodnicy miejscy, czy wjazdy
do miast oraz op∏aty hotelowe city tax, s∏u-
chawki, op∏aty rezerwacyjne – sà obligatoryj-
ne, p∏atne gotówkà pilotowi. Natomiast istnie-
je mo˝liwoÊç rezygnacji ze zwiedzania po-
szczególnych obiektów po uprzednim poin-
formowaniu o tym pilota i wówczas zostanà

Paƒstwo zwolnieni z op∏aty za bilet wst´pu
do danego obiektu. 
W wielu miastach w∏oskich, chorwackich
i hiszpaƒskich wprowadzono podatek – op∏at´
hotelowà city tax w wysokoÊci 1-6 EURO/noc-
leg/os., p∏atny przez ka˝dego z Uczestników
indywidualnie w recepcji hotelu.

DOKUMENTY 

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej – za-
równo doroÊli jak i ma∏oletni – od 01.05.2004
mogà przekraczaç granice paƒstw UE nie tyl-
ko na podstawie paszportu, ale równie˝ na
podstawie dowodu osobistego. Równie˝
wjazd do Szwajcarii mo˝liwy jest na podsta-
wie paszportu lub dowodu osobistego. Jedno-
czeÊnie wyjaÊniamy, i˝ ma∏oletni mogà prze-
kraczaç granice paƒstw Unii Europejskiej na
podstawie w∏asnego paszportu lub w∏asnego
dowodu osobistego. Przekraczanie granic
Schengen celem wjazdu do innych paƒstw
Unii Europejskiej (nie b´dàcych cz∏onkami
Schengen) przez obywateli paƒstw trzecich
zamieszka∏ych na sta∏e w Polsce w dalszym
ciàgu odbywa si´ na podstawie wa˝nego
paszportu i wizy, je˝eli jest wymagana. Prze-
kraczanie granicy do krajów nie nale˝àcych
do UE odbywa si´ na podstawie paszportów
z datà wa˝noÊci min. 6 miesi´cy i do niektó-
rych krajów wiz wjazdowych o czym infor-
mujemy w ofercie imprezy. 

UBEZPIECZENIE

Uczestnicy sà ubezpieczeni w SIGNAL
IDUNA Polska TU S.A. Jest to ubezpiecze-
nie BEZPIECZNE PODRÓ˚E obejmujàce
choroby przewlek∏e. W razie potrzeby
Uczestnik powinien zawrzeç dodatkowe
ubezpieczenie wg potrzeby. Szczególnie
polecamy dodatkowe ubezpieczenie od
kosztów rezygnacji z imprezy. Ogólne Wa-
runki Ubezpieczenia, z którymi Uczestnicy
sà zobowiàzani zapoznaç si´, sà dost´pne
w biurze sprzedajàcym ofert´ oraz na na-
szej stronie internetowej www.sol-tours.pl.
W przypadku jeÊli klient sam pokrywa nie-
wielkie koszty, po wczeÊniejszym zg∏osze-
niu w SIGNAL IDUNA, wszystkie wydatki
powinny byç udokumentowane rachunka-
mi, gdy˝ na tej podstawie b´dzie mo˝liwy
zwrot poniesionych kosztów przez SIGNAL
IDUNA po powrocie do Polski. Procedura
zwiàzana z wyp∏acaniem poniesionych
kosztów lub odszkodowaƒ winna byç za∏a-
twiana bezpoÊrednio z Signal Iduna Polska.
Zalecamy dodatkowo wyrobienie karty
EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego) przy wyjazdach do krajów
Unii Europejskiej, która cz´sto usprawnia
korzystanie ze Êwiadczeƒ zdrowotnych
w krajach UE. Informacje dost´pne w inter-
necie na stronie www.nfz.gov.pl/ekuz

BEZPIECZE¡STWO

Aktualne informacje dotyczàce bezpie-
czeƒstwa w poszczególnych krajach znajdà
Paƒstwo na stronie www.msz.gov.pl
a ostrze˝enia dla podró˝ujàcych
http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_kon-
sularne/ostrzezenia/
Uwaga: ceny podano w z∏otych, zawierajà
VAT. Ceny skalkulowano w oparciu o kurs
sprzeda˝y dewiz NBP z dnia 2.11.2017 r.

Informacje Szczegó∏owe
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WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH, 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓ˚Y 

SOL-TOURS Tamara Wys∏ocka-Bobko
Biuro Podró˝y SOL-TOURS Tamara Wys∏ocka--
Bobko jest wpisane do rejestru Organizatorów
i PoÊredników Turystycznych Marsza∏ka Woje-
wództwa Ma∏opolskiego pod numerem Z/2/2005;
NIP 9451266727

I. ZASADY OGÓLNE
1. Biuro Podró˝y „SOL-TOURS”, zwane dalej Biu-

rem, z siedzibà w Krakowie, przy ul. Êw. Marka
11a jest Organizatorem Turystyki zgodnie
z Ustawà o us∏ugach turystycznych z dnia
29.08.1997 r. wraz z póêniejszymi zmianami.

2. Prawa i obowiàzki Uczestników oraz Biura okre-
Êlajà wydane w oparciu o art. 385 (1) KC oraz
o Ustaw´ o us∏ugach turystycznych z dnia
29.08.1997 r.: „Umowa o udzia∏ w imprezie”
zwana dalej Umowà, „Warunki uczestnictwa
w imprezach, organizowanych przez Biuro Podró-
˝y SOL-TOURS, zwanych dalej Warunkami, oraz
Informacje Szczegó∏owe zawarte w katalogu. 

II. ZAWARCIE UMOWY
1.1. Zawarcie Umowy nast´puje po zapoznaniu

si´ przez Uczestnika z ofertà zawartà w kata-
logu Biura, Warunkami i Informacjami Szcze-
gó∏owymi, które sà integralnà cz´Êcià umo-
wy. Podpisanie Umowy oznacza zgod´ na
treÊç zawartà w wy˝ej przywo∏anych posta-
nowieniach.

1.2. Za termin zawarcia umowy uwa˝a si´ dzieƒ
dor´czenia stronie umowy ze z∏o˝onymi pod-
pisami obu stron.

2. Dane osobowe, zawarte w Umowie podlegajà
ochronie przez Biuro zgodnie z prawem. Jed-
nak˝e, w przypadku wyra˝enia zgody przez
Uczestnika, mogà one byç przetwarzane i wy-
korzystywane przez Biuro w celach marketin-
gowych, statystycznych, do przesy∏ania mate-
ria∏ów informacyjnych. W przypadku braku sto-
sownej zgody Biuro zobowiàzuje si´ do wyko-
rzystania tych danych tylko w sprawach ko-
niecznych dla realizacji imprezy.

3. Uczestnikiem imprezy turystycznej z dojazdem
zorganizowanym, zwanej dalej Imprezà jest
osoba podpisujàca umow´ oraz uczestnicy to-
warzyszàcy wpisani do Umowy przez osob´
podpisujàcà umow´. 

4. Osoba podpisujàca umow´ czyni to tak˝e
w imieniu osób towarzyszàcych, zg∏oszonych
w Umowie i bierze na siebie odpowiedzialnoÊç
za dokonanie pe∏nej wp∏aty za Imprez´ za
wszystkie wymienione osoby oraz poinformo-
wania tych˝e osób o wszystkich szczegó∏ach
Imprezy i Warunkach. 

5. Uczestnik zobowiàzany jest do dostarczenia do
Biura niezb´dnych do udzia∏u w Imprezie do-
kumentów w terminach okreÊlonych w Umo-
wie lub ofercie oraz dokonywania okreÊlonych
w Umowie wp∏at na Imprez´, pod rygorem ze-
rwania umowy, z konsekwencjami punktu VI/2.

III. WARUNKI P¸ATNOÂCI
1. Podpisujàc Umow´ Uczestnik zobowiàzuje si´

do przestrzegania terminów i wysokoÊci wp∏at
za Imprez´ wed∏ug nast´pujàcych zasad:

- przy podpisywaniu Umowy zaliczka w wysoko-
Êci 30 % ceny Imprezy,

- do 31 dni przed rozpocz´ciem Imprezy dop∏ata
do 50 % ceny Imprezy,

- do 16 dni przed datà rozpocz´cia Imprezy do-
p∏ata do 100 % ceny Imprezy.

2. W wyjàtkowych sytuacjach mo˝liwe jest odst´p-
stwo od powy˝szej zasady. Wówczas w Umo-
wie zostanà okreÊlone inne terminy wp∏at.

IV. REALIZACJA IMPREZY. ODPOWIEDZIAL-
NOÂå BIURA I KLIENTA

1. Biuro zobowiàzuje si´ do realizacji imprezy tu-
rystycznej, zwanej dalej Imprezà, w sposób
zgodny z ofertà oraz do zabezpieczenia iloÊci
i jakoÊci zawartych w ofercie Êwiadczeƒ.

2. Biuro jest zobowiàzane przed zawarciem umo-
wy do podania Klientom ogólnych informacji
o obowiàzujàcych przepisach paszportowych,
wizowych i sanitarnych. 

3. Biuro zastrzega sobie prawo dokonania pod-
wy˝ki ceny Imprezy ustalonej w umowie w ter-

minie do 21 dni przed rozpocz´ciem Imprezy
z powodu zmiany kursów walut, wzrostu kosz-
tów transportu lub wzrostu op∏at urz´dowych.

4. Biuro zastrzega sobie prawo do odwo∏ania Impre-
zy z powodu niewystarczajàcej iloÊci osób do 10
dni przed rozpocz´ciem Imprezy, a w ka˝dym
czasie z przyczyn od biura niezale˝nych i nieza-
winionych. Biuro ma wówczas obowiàzek nie-
zw∏ocznego przedstawienia oferty alternatywnej
lub wedle wyboru Uczestnika zwrotu dokona-
nych wp∏at. Wystarczajàca liczba osób na 10 dni
przed terminem Imprezy to 32 osoby przy impre-
zach autokarowych i 15 osób przy imprezach sa-
molotowych. W przypadku odwo∏ania Imprezy
z powodu niewystarczajàcej iloÊci osób Uczestni-
kowi nie przys∏uguje roszczenie o odszkodowa-
nie za niewykonanie umowy o ile organizator po-
informowa∏ go o odwo∏aniu Imprezy. 

5. Biuro zastrzega sobie mo˝liwoÊç odwo∏ania do-
jazdów antenowych na terenie Polski z powodu
ma∏ej frekwencji na 7 dni przed rozpocz´ciem
Imprezy. Wystarczajàca liczba osób na 7 dni
przed terminem Imprezy to 8 osób. W przypad-
ku odwo∏ania dojazdu antenowego z powodu
niewystarczajàcej iloÊci osób Uczestnikowi nie
przys∏uguje roszczenie o odszkodowanie za nie-
wykonanie umowy o ile organizator poinformo-
wa∏ go o odwo∏aniu dojazdu antenowego. Biuro
ma wówczas obowiàzek niezw∏ocznego przed-
stawienia oferty alternatywnej lub wedle wyboru
Uczestnika zwrotu dokonanych wp∏at.

6.1. Biuro odpowiada za niewykonanie lub niena-
le˝yte wykonanie umowy o Êwiadczenie us∏ug
turystycznych, chyba, ˝e niewykonanie lub
nienale˝yte wykonanie umowy zostanie spo-
wodowane wy∏àcznie dzia∏aniem lub zanie-
chaniem Klienta, wy∏àcznie dzia∏aniem lub
zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczà-
cych w wykonywaniu us∏ug przewidzianych
w umowie, je˝eli tych dzia∏aƒ lub zaniechaƒ
nie mo˝na by∏o przewidzieç ani uniknàç,
bàdê te˝ zosta∏y spowodowane si∏à wy˝szà. 

6.2. OdpowiedzialnoÊç Biura za niewykonanie
bàdê nienale˝yte wykonanie us∏ug w czasie
Imprezy turystycznej ograniczona jest do wy-
sokoÊci dwukrotnoÊci ceny Imprezy, nie doty-
czy to jednak szkód na osobie.

7. Uczestnik ma prawo do wszystkich Êwiadczeƒ
okreÊlonych Umowà oraz jest uprawniony do
korzystania z fachowej opieki i pomocy pilota
bàdê lokalnego przedstawiciela Organizatora
w czasie trwania Imprezy. Uczestnik mo˝e tym
osobom zg∏aszaç wszelkie uwagi dotyczàce re-
alizacji programu Imprezy, i jest w czasie jej
trwania zobowiàzany do podporzàdkowania
si´ ich wskazówkom i zaleceniom umo˝liwiajà-
cym realizacj´ programu zw∏aszcza w zakresie
godzin i miejsc zbiórek. 

8. Uczestnicy zobowiàzani sà do posiadania do-
kumentu upowa˝niajàcego do przekraczania
granic, wa˝nego co najmniej 6 miesi´cy od da-
ty zakoƒczenia Imprezy oraz do posiadania wy-
maganych wiz.

9. Uczestnicy zobowiàzani sà do przestrzegania
przepisów celnych, dewizowych i porzàdkowych
tak w Polsce, jak i w krajach tranzytowych i do-
celowych. 

10. Uczestnik zostanie poinformowany o op∏atach,
które b´dzie musia∏ ponieÊç podczas trwania
Imprezy, a które nie sà obj´te jej cenà. Uczest-
nik zobowiàzany jest do uiszczenia lokalnych
op∏at w miejscu pobytu (np. podatki lokalne,
op∏aty klimatyczne, kaucje, op∏aty za telefony
w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru
itp.), o których zosta∏ poinformowany.

11. Uczestnik zobowiàzany jest do naprawienia
powsta∏ych w czasie trwania Imprezy szkód,
wyrzàdzonych, przez niego lub osoby b´dàce
pod jego opiekà.

11.1. Je˝eli przed rozpocz´ciem Imprezy Biuro
b´dzie zmuszone, z przyczyn od niego nieza-
le˝nych do zmiany istotnych warunków Umo-
wy (zakres i standard oferowanych us∏ug), Biu-
ro niezw∏ocznie powiadomi o tym Uczestnika.
Uczestnik po otrzymaniu takiej informacji po-

winien bez zb´dnej zw∏oki poinformowaç Biu-
ro o tym, czy akceptuje proponowanà zmian´,
czy te˝ odst´puje od umowy. 

11.2. W przypadku odstàpienia od umowy
Uczestnik ma prawo ˝àdaç natychmiastowego
zwrotu wszystkich wniesionych Êwiadczeƒ lub
uczestniczyç w imprezie zast´pczej o tym sa-
mym lub wy˝szym standardzie. Mo˝e tak˝e
zgodziç si´ na imprez´ o ni˝szym standardzie
za zwrotem ró˝nicy w cenie.

12. Je˝eli w czasie trwania Imprezy Biuro nie wy-
konuje przewidzianych w umowie us∏ug, sta-
nowiàcych istotnà cz´Êç programu Imprezy,
jest obowiàzane bez obcià˝ania Uczestnika
dodatkowymi kosztami, wykonaç w ramach tej
Imprezy Êwiadczenia zast´pcze. Je˝eli jakoÊç
Êwiadczenia zast´pczego jest ni˝sza od jakoÊci
us∏ugi okreÊlonej w programie Imprezy,
Uczestnik mo˝e ˝àdaç odpowiedniego obni˝e-
nia ceny Imprezy.

V. UBEZPIECZENIE
1. BIURO PODRÓ˚Y na podstawie zawartej

z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy ge-
neralnej ubezpieczenia o nr 201230 z dnia
15.11.2012 zawiera na rzecz klientów uczestni-
czàcych w organizowanych imprezach zagra-
nicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami
ustawy o us∏ugach turystycznych z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. Na mocy zawartej umowy ka˝dy
uczestnik imprezy turystycznej BIURA PODRÓ-
˚Y zg∏oszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU
S.A. zgodnie z postanowieniami umowy general-
nej obj´ty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA
Bezpieczne Podró˝e oraz mo˝e zostaç obj´ty
ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej.
Pakiety ubezpieczeniowe BIURA PODRÓ˚Y
obejmujà: zakres Standard KL 15 000 euro,
NNW 15000 z∏, NWS 15 000 z∏, BP 800 z∏.
Ubezpieczenie zawiera rozszerzenie o nast´p-
stwa chorób przewlek∏ych i nowotworowych.

2. Uczestnik przed podpisaniem umowy zobowià-
zany jest do zapoznania si´ z „Ogólnymi wa-
runkami ubezpieczenia” dost´pnymi w Biurze.

3. Zawierajàc umow´, uczestnik deklaruje, ˝e stan
jego zdrowia umo˝liwia udzia∏ w imprezie. 

4. Istnieje mo˝liwoÊç wykupienia dodatkowych
ubezpieczeƒ np. od rezygnacji z imprezy, od
przerwania podró˝y, uprawiania sportów itd. 

VI. REZYGNACJA Z IMPREZY LUB ZMIANA TER-
MINU

1. Rezygnacja Uczestnika z Imprezy wymaga pi-
semnego oÊwiadczenia.

2.1. W przypadku rezygnacji Uczestnikowi, przy-
s∏uguje zwrot wp∏aconej kwoty po potràceniu
kosztów faktycznie poniesionych przez Biuro.
WysokoÊç strat zostanie indywidualnie ustalona. 

2.2. Szacunkowa wysokoÊç kosztów w przypadku
Imprez z dojazdem zorganizowanym w zale˝-
noÊci od terminu rezygnacji to:

a/ 70 z∏ od osoby przy imprezach autokarowych,
plus 540 z∏ od osoby przy imprezach samoloto-
wych – w przypadku rezygnacji w terminie d∏u˝-
szym ni˝ 45 dni przed datà rozpocz´cia Imprezy

b/ 10 % ceny Imprezy przy imprezach autokaro-
wych, plus 540 z∏ od osoby przy imprezach sa-
molotowych – w przypadku rezygnacji mi´dzy
45 a 32 dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy

c/ 25 % ceny Imprezy przy imprezach autokaro-
wych, plus 540 z∏ od osoby przy imprezach sa-
molotowych – w przypadku rezygnacji mi´dzy
31 a 26 dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy

d/ 50 % ceny Imprezy przy imprezach autokaro-
wych, plus 540 z∏ od osoby przy imprezach sa-
molotowych – w przypadku rezygnacji mi´dzy
25 a 15 dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy

e/ 75% ceny Imprezy – w przypadku rezygnacji
mi´dzy 14 a 1 dniem przed datà rozpocz´cia
Imprezy

f/ 90 % ceny Imprezy – w przypadku rezygnacji
w dniu wyjazdu lub póêniej.

2.3. Szacunkowa wysokoÊç kosztów w przypadku
imprez z dojazdem w∏asnym i zakwaterowania
w mieszkaniu, apartamencie lub domu wakacyj-
nym to:

a/ 10% ceny za wynajem w przypadku rezygnacji
w terminie d∏u˝szym ni˝ 63 dni przed datà roz-
pocz´cia Imprezy,

b/ 50% ceny za wynajem w przypadku rezygnacji
mi´dzy 63 a 37 dniem przed datà rozpocz´cia
Imprezy,

c/ 80% ceny za wynajem w przypadku rezygnacji
mi´dzy 36 a 3 dniem przed datà rozpocz´cia
Imprezy, 

d/ 95% ceny za wynajem w przypadku póêniej-
szej rezygnacji.

2.4. Szacunkowa wysokoÊç kosztów w przypadku
imprez z dojazdem w∏asnym i zakwaterowania
w hotelu lub pensjonacie:

a/ 10% ceny w przypadku rezygnacji w terminie
powy˝ej 45 dni przed datà rozpocz´cia Imprezy,

b/ 30% ceny w przypadku rezygnacji mi´dzy 45
a 31 dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy,

c/ 60% ceny w przypadku rezygnacji mi´dzy 30
a 16 dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy,

d/ 80% ceny w przypadku rezygnacji mi´dzy 15
a 9 dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy,

e/ 95% w przypadku póêniejszej rezygnacji. 
3. Sugerujemy wykupienie ubezpieczenia od

kosztów ponoszonych przez Uczestnika
w przypadku rezygnacji z Imprezy z przyczyn
losowych. 

4.1. Uczestnik rezygnujàc z Imprezy mo˝e prze-
nieÊç na osob´ spe∏niajàcà warunki udzia∏u w Im-
prezie wszystkie przys∏ugujàce mu z tytu∏u za-
wartej z Biurem umowy o Êwiadczenie us∏ug tu-
rystycznych uprawnienia o ile osoba ta przejmie
jednoczeÊnie wynikajàce z tej umowy obowiàzki. 

4.2. Zmiana uczestnika, o której mowa wy˝ej jest
skuteczna w stosunku do Biura, je˝eli Uczestnik
zawiadomi je o tym do 4 dni roboczych przy im-
prezach samolotowych i 2 dni roboczych przy im-
prezach autokarowych przed rozpocz´ciem im-
prezy – o ile nie wystàpià okolicznoÊci od Biura
niezale˝ne uniemo˝liwiajàce zmian´ Uczestnika. 

4.3. Za koszty faktycznie poniesione przez Biuro
w zwiàzku ze zmianà uczestnika Imprezy odpo-
wiedzialnoÊç ponoszà solidarnie uczestnik i oso-
ba przejmujàca jego uprawnienia. Koszty te zo-
stanà indywidualnie ustalone. W przypadku Im-
prezy samolotowej ich szacunkowa wysokoÊç
wynosi 540 z∏ (koszt wynikajàcy z op∏aty za zmia-
n´ imienia i/lub nazwiska na bilecie lotniczym).

VII. REKLAMACJE
1. Je˝eli w trakcie Imprezy Uczestnik stwierdza

wadliwe wykonywanie umowy, jest zobowiàza-
ny do niezw∏ocznego zawiadomienia o tym pi-
lota, lokalnego przedstawiciela biura lub organi-
zatora imprezy w sposób odpowiedni dla rodza-
ju us∏ugi, celem umo˝liwienia usuni´cia wady
na miejscu.

2. Wszystkie reklamacje nale˝y sk∏adaç w ciàgu
miesiàca od zakoƒczenia Imprezy w formie pi-
semnej listem poleconym.

3. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni
od daty zakoƒczenia Imprezy turystycznej,
a w wypadku zg∏oszenia tej reklamacji po za-
koƒczeniu Imprezy turystycznej 30 dni od jej
z∏o˝enia (obowiàzuje data wp∏yni´cia pisma do
biura).

VIII. POSTANOWIENIA KO¡COWE
1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami,

majà zastosowanie odpowiednie przepisy Ko-
deksu Cywilnego i Ustawy o us∏ugach tury-
stycznych z dnia 29.08.1997 r. wraz z póêniej-
szymi zmianami oraz inne przepisy o ochronie
konsumenta

2. Wszelkie spory wynikajàce z realizacji Umowy
b´dà rozstrzygane polubownie, a w razie braku
porozumienia przez w∏aÊciwe sàdy.

Niniejsze Warunki Uczestnictwa obowiàzujà od
9 grudnia 2016 r.
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