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PROGRAM: Dzień 9:

Dzień 1:
Dzień 5: 

Dzień 2:

Dzień 10:

Dzień 6: 
Dzień 3:

Dzień 4: 

Dzień 7:

Dzień 8:

przerzuconym nad rzeką Tarą, z którego można zrobić  Śniadanie. Przejazd do Plitvic - zwiedzanie  
przepiękne zdjęcia kanionu. Obiadokolacja. Nocleg. jednego z najpiękniejszych parków narodowych 

 Zbiórka uczestników wg rozkładu. Przejazd 
Chorwacji, wpisanego na listę UNESCO. Ich ozdobą 

nocny do Chorwacji. Śniadanie. Wycieczka, która pozwoli odkryć 
jest piękno  jezior, wodospadów i strumieni. 

Czarnogórę. Zwiedzimy Kotor - miasto wpisane na listę 
 Przejazd do Szybenika - zwiedzanie miasta: 

UNESCO, Budvę - najbardziej znane miasto wśród Wyjazd w drogę powrotną do Polski - przejazd nocny.
gotycko - renesansowa katedra św. Jakuba, ratusz, 

turystów z piękną starówką przypominającą małą 
spacer po starówce z licznymi kamiennymi uliczkami.  Przyjazd do Polski. Zakończenie wycieczki.

Wenecję, Cetinje - historyczną stolicę państwa 
Przejazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja, 

czarnogórskiego. Powrót na obiadokolację i nocleg. Uwaga! Powyższy program jest ramowy. Szczegóły 
nocleg.

przedstawi pilot w trakcie trwania imprezy.
Śniadanie. Wypoczynek, plażowanie nad 

 Śniadanie. Wypoczynek, plażowanie nad 
morzem. Możliwość skorzystania z wycieczki 

morzem. Obiadokolacja, nocleg
fakultatywnej do Albanii (Tirana, Kruja, Szkodra) - Cena 
ok. 35 €. Obiadokolacja, nocleg.Śniadanie. Całodniowa wycieczka - Kaniony 

Czarnogóry. Zwiedzanieklasztoru Morača z XIII wieku. 
 Śniadanie. Półdniowa wycieczka nad Jezioro 

Przejazd przez dwa Parki Narodowe - Durmitor 
Szkoderskie - rezerwat ryb i ptaków, jezioro stanowi 

i Biogradska Gora, z przepiękną przyrodą i malowni-
naturalną granicę z Albanią, rejs statkiem. Stary Bar - 

czymi widokami. Zatrzymujemy się w dolnej części 
ruiny zabytkowego, średniowiecznego, otoczonego 

najgłębszego kanionu Europy. Przerwa na moście 
murami miasta - jedno z najciekawszych i najczęściej 
odwiedzanych miejsc. Obiadokolacja, nocleg.

 Śniadania. Wykwaterowanie. Przejazd do 
Dubrownika zwanego Perłą Adriatyku - spacer po 
starówce, otoczonej potężnymi murami. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg.

Paryż, europejska stolica kultury, sztuki i rozrywki UWAGA! Powyższy program jest programem 
otwiera przed Państwem swe uroki. Spacer po Polach ramowym. Szczegóły przedstawi pilot w trakcie trwania 
Elizejskich, rejs statkiem spacerowym po Sekwanie, imprezy.
wizyta w muzeum w Luwrze pozwolą Państwu bliżej 
poznać to piękne, pełne niepowtarzalnej atmosfery 
miasto. Zwiedzicie katedrę Notre Dame, zobaczycie 
oszałamiającą panoramę miasta z Wieży Eiffel’a, 
spędzicie urocze chwile w dzielnicy artystów u stóp 
katedry Sacre Coeur, oraz znajdziecie się w dzielnicy 
La Defense. Atrakcje, które na Was czekają pozostaną 
w pamięci na bardzo długo.

 Zbiórka uczestników o godz. 16.00 
w Poznaniu. Przejazd nocny do Paryża.

 Przyjazd do Paryża w godzinach przed-
południowych. Rozpoczęcie zwiedzania stolicy Francji. 
Zakwaterowanie w hotelu.

 Zwiedzanie Paryża, podczas którego 
czekają na nas m. in. następujące atrakcje: rejs statkiem 
spacerowym po Sekwanie, wyspa la Cite - najstarsza 
część miasta z katedrą Notre Dame i Pałacem 
Sprawiedliwości, Wieża Eiffel’a, Centrum Pompidou 
(z zewnątrz), Luwr, Wersal, Pałac Inwalidów, Grobowiec 
Napoleona Bonaparte, Łuk Triumfalny, Cmentarz Pere 
Lachaise, Perfumeria Fragonard, dzielnica Łacińska - 
Panteon, Sorbona, Montmartre - Bazylika Sacre Coeur, 
Plac du Tertre, Moulin Rouge, la Defense - dzielnica XXI 
wieku.

 Dalsza część zwiedzania Paryża. Wyjazd do 
Polski w godzinach popołudniowych. W drodze 
powrotnej zwiedzanie Brukseli.

 Przyjazd przez Świebodzin, Zieloną Górę do 
Poznania w godzinach popołudniowych i zakończenie 
wycieczki wmiejscu jej rozpoczęcia.

PROGRAM:

Dzień 1:

Dzień 2:

Dzień 3 - 4:

Dzień 5:

Dzień 6:

Paryż + Bruksela

źprzejazd autokarem
ź7 noclegów, pokoje 2, 3 osobowe, z łazienkami
ź7 śniadań i 7 obiadokolacji (napoje do obiadokolacji 

dodatkowo płatne)
źopieka pilota 
źubezpieczenie KL i NNW (nie dotyczy chorób 

przewlekłych)

ŚWIADCZENIA

Na koszty programowe (min. wstępy do zwiedzanych obiektów, miejscowi 
przewodnicy, taksy klimatyczne) należy przeznaczyć 70 EUR.

źprzejazd komfortowym autokarem (wc, bar, video, 
klimatyzacja)

ź3 noclegi (hotel**, pok. 2,3 -osobowe z łazienką)
ź3 śniadania (kontynentalne)
źopieka pilota, bez prawa głosu w obiektach 

muzealnych
źubezpieczenie NNW, KL 

ŚWIADCZENIA

Poznań Dworzec PKS stanowisko międzynarodowe 12.00

Kościan Zajazd u Dudziarza 13.00

Leszno Stacja Orlen al. Piłsudskiego 6 13.30

Rawicz Stacja Paliw Orlen 14.00

Wrocław Dworzec PKS, stanowisko 4 lub 5 16.00

Katowice Parking na ul. Mickiewicza 25 19.30

ROZKŁAD JAZDY WYJAZD

28.04 - 03.05.2016 1030 zł

10.05 - 15.05.2016 985 zł

24.05 - 29.05.2016 985 zł

28.06 - 03.07.2016 985 zł

12.07 - 17.07.2016 985 zł

26.07 - 31.07.2016 985 zł

10.08 - 15.08.2016 985 zł

06.09 - 11.09.2016 985 zł

20.09 - 25.09.2016 985 zł

04.10 - 09.10.2016 985 zł

TERMIN CENA
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Czarnogóra i Chorwacja
RU

Paryż + Bruksela
RU

Czarnogóra i Chorwacja

3Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Czarnogóra, Chorwacja, Fracja, Belgia

Istnieje możliwość wykupienia 3 obiadokolacji w cenie 
160 zł. Cena nie obejmuje wydatków programowych - ok 
85 EUR. W przypadku grup mniejszych niż 30 osób 
transport może odbywać się mniejszym autobusem lub 
mikrobusem z klimatyzacją.

UWAGI

24.04 - 03.05.2016 1650 zł

27.05 - 05.06.2016 1650 zł

10.07 - 19.07.2016 1790 zł

14.08 - 23.08.2016 1790 zł

24.09 - 03.10.2016 1650 zł

TERMIN CENA

Poznań Dworzec PKS stanowisko międzynarodowe 16.00

Wolsztyn Parking przed dworcem PKS 17.30

Zielona Góra Stacja Orlen przy rondzie Rady Europy 18.45

Świebodzin Dworzec PKS 19.30

ROZKŁAD JAZDY WYJAZD



Szwecja, Norwegia, Dania,
ALKraina Fiordów
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Lund - Goteborg - Oslo - panoramiczna kolej Flam panoramy fiordów. Powrót do Laerdal. Obiadokolacja
Myrdal - Sognefjord - lodowiec Jostedal - Bergen, i nocleg.
wodospad Vettisfossen - Kopenhaga Dzień 6

Śniadanie. Wyjazd do najwyższego wodospadu 
Norwegii - Vettisfossen (uwaga, należy zabrać 
odpowiednie obuwie na kilkugodzinną niezbyt forsowną Dzień 1
wycieczkę w góry). Powrót do Laerdal. Dla chętnych 

Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd do 
możliwość zwiedzania Centrum Łososia Norweskiego. 

Świnoujścia. W późnych godzinach wieczornych 
Obiadokolacja i nocleg.

zaokrętowanie na promie, nocny rejs do Trelleborga.
Dzień 7

Dzień 2
Śniadanie. Wyjazd do Borgund – zobaczymy

Przypłynięcie do Trelleborga ok. godz. 8.00, przejazd do 
(z zewnątrz) jedyny klepkowy kościół w Norwegii, który 

Lund, gdzie zwiedzimy wnętrza romańskiej katedry, 
w nienaruszonym stanie dotrwał do naszych czasów. 

następnie przejazd do Goteborga – spacer po mieście
Następnie przejazd do Fagerness – zwiedzanie 

i wizyta w muzeum Volvo. Przejazd do motelu przy 
muzeum folkloru Valdres – tutaj będziemy mieć okazję 

granicy szwedzko-norweskiej. Obiadokolacja i nocleg.
podziwiać bogatą kolekcję norweskich strojów 

Dzień 3 ludowych, a także ciekawe przykłady zabytkowej 
Śniadanie. Przejazd do Oslo, po drodze przejazd przez architektury. Przejazd do motelu przy granicy 
most Svinesund na granicy szwedzko-norweskiej. szwedzko-norweskiej. Zakwaterowanie, obiadokolacja, 
W Oslo – spacer po parku Vigelanda, wizyty w muzeach: nocleg. 
Kon Tiki oraz Łodzi Wikingów. Zwiedzimy również Dzień 8
ratusz, w którym wręczane są Pokojowe Nagrody 

Śniadanie. Przejazd do Kopenhagi (przeprawa 
Nobla. Następnie przejazd do Holmenkollen, krótki 

promowa z Helsingborg do Helsingor. Zwiedzanie 
postój pod skocznią. Przejazd do Laerdal. Obiado-

stolicy Danii pieszo: zobaczymy pomnik syrenki 
kolacja i nocleg.

kopenhaskiej, fontannę bogini Gefion, twierdzę 
Dzień 4 Kastellet, Pałac Królewski Amalienborg, wejście na 
Wczesne śniadanie (o godz. 6:30), przejazd do Rundeturam – wieżę z  której  roztacza się piękna 
miejscowości Flam, gdzie odbędziemy przejażdżkę 
widowiskową linią kolejową, dzięki której będzie można 
podziwiać wysokie góry, stromo opadające doliny,
a także zapierający dech w piersiach wodospad 
Kjosfossen. Następnie rejs po najdłuższym na świcie 
fiordzie Sognefjord. Wycieczka pod lodowiec Jostedal. 
Powrót do Laerdal. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5

Śniadanie. Całodzienna wycieczka do Bergen – stolicy 
fiordów, spacer po zabytkowej Starówce Bryggen 
wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, 
zwiedzanie Muzeum Hanzeatyckiego, wjazd kolejką na 
szczyt Ulriken – krótki postój, podczas którego 
będziemy mieć okazję podziwiania przepięknej 

panorama miasta, Nowy Port – Nyhavn. Popłyniemy 
tramwajem wodnym po kanałach, a po rejsie będziemy 
kontynuować spacer po mieście – przejdziemy 
centralna ulicą Stroget, zobaczymy Plac Ratuszowy. 
Dla chętnych – pobyt w ogrodach Tivoli (ok. 2 godziny) – 
słynnym parku rozrywki, w którym można posłuchać 
koncertów, zobaczyć pokazy pantomimy, posiedzieć
w restauracji lub kawiarni, pójść do wesołego 
miasteczka lub zwyczajnie pospacerować – bilet wstępu 
ok. 110 DKK, atrakcje w wesołym miasteczku płatne 
dodatkowo. W godzinach nocnych przejazd do Gedser, 
przeprawa promowa do Rostocku. 

Dzień 9

Powrót do Polski w godzinach rannych. 

PROGRAM:

Cena podstawowa nie zawiera:
źkosztów realizacji programu turystycznego (bilety 

wstępu do zwiedzanych obiektów) – orientacyjny 
koszt: ok. 1.300 NOK, 120 DKK (+ok. 110 DKK dla 
chętnych wstęp do Tivoli, atrakcje w wesołym 
miasteczku płatne dodatkowo), 100 SEK.

źobowiązkowej dopłaty za promy na trasach: 
Świnoujście – Trelleborg, Helsingborg - Helsingor
i Gedser – Rostock – łącznie 400 zł, płatne
u sprzedawcy oferty,

źdopłat za dojazdy z wybranych miejscowości
w Polsce, podanych w rozkładzie jazdy. Cena 
podstawowa dotyczy wyjazdów z Poznania, Gorzowa 
Wlkp. i Szczecina,

źpilot rozlicza się z grupą z pobranych kwot na 
realizację programu. Koszty płacone za całą grupę są 
dzielone na wszystkich jej uczestników. Pilot nie 
oprowadza po obiektach muzealnych i centrach 
historycznych. Kolejność realizacji programu może 
ulec zmianie. Przekroczenie granic na podstawie 
ważnego dowodu osobistego (dotyczy obywateli UE) 
lub paszportu. Trasa przejazdu Poznań – Świnoujście 
(ok. 350 km) – ok. 5 godz., trasa lądowa wycieczki 
liczona od granic Polski – ok. 3.000 km, długość 
przepraw promowych: Świnoujście – Trelleborg – ok. 7 
godz., Helsingborg-Helsingor – ok. 20 minut, Gedser – 
Rostock – ok. 2 godz., rejs po Sognefjord – ok. 2,5 
godz. W trakcie zwiedzania istnieje możliwość 
zorganizowania przerw na posiłki – orientacyjna cena 
posiłków: 300 NOK w Norwegii i 140 DKK w Danii.
Ze względu na panujący w Norwegii klimat zalecamy 
zabranie cieplejszej, przeciwdeszczowej odzieży oraz 
wygodnego, turystycznego obuwia.

UWAGI

źZakwaterowanie: 7 noclegów: 2 w motelu o 
standardzie turystycznym w Szwecji, 4 w motelu
o standardzie turystycznym w Norwegii oraz (za 
obowiązkowa dopłatą) 1 na promie ze Świnoujścia 
do Trelleborga. W motelach – pokoje 2-osobowe
z łazienkami;  możliwość dokwaterowania trzeciej 
osoby na łóżku dostawnym. Na promie – kabiny 4-
osobowe (możliwość dopłaty do kabiny 2- lub 3-
osobowej).

źWyżywienie: 6 śniadań serwowanych, 6 
obiadokolacji serwowanych; napoje do obiadokolacji 
(kawa/herbata, woda) w cenie. Możliwość 
dokupienia śniadania na promie Świnoujście – 
Trelleborg (w drugim dniu imprezy) – cena ok. 12 
EUR płatne u pilota. 

źTransport: autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD
i barkiem. Promy (za obowiązkową dopłatą) na 
trasach: Świnoujście – Trelleborg (kabiny 4 -
osobowe, możliwość dopłaty do kabiny 2 - lub 3 -
osobowej) oraz Helsingborg-Helsingor i Gedser – 
Rostock – miejsca na pokładzie. 

źUbezpieczenie: Signal Iduna S.A.
źRealizacja programu turystycznego. Opieka 

pilota.

ŚWIADCZENIA

4 Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Dania Szwecja, Norwegia, 

TERMIN

ONTS 03.06 - 11.06 2799 zł 2099 zł

ONTS 10.06 - 18.06 2799 zł 2099 zł

ONTS 01.07 - 09.07 2949 zł 2211 zł

ONTS 09.08 - 17.08 2799 zł 2099 zł

ONTS 16.08 - 24.08 2799 zł 2099 zł

CENA
KATALOG. KOD

CENA
W PROMOCJI 

Warszawa 10.00 150 zł

Łódź 12.00 100 zł

Bielsko Biała 07.30 130 zł

Kraków 07.00 150 zł

Katowice 08.30 100 zł

Opole 10.00 100 zł

Wrocław 11.30 50 zł

Leszno 13.30 50 zł 

Poznań 15.30 -

Gorzów Wlkp. 17.30 -

Szczecin 20.00

MIASTO ODJAZD
DOPŁATA ZA 

MIEJSCE WSIADANIA

źDopłata do pokoju 1-osobowego 400 zł
źZniżka za dostawkę dla 3-ciej osoby 200 zł
źObowiązkowa dopłata za promy 400 zł
źDopłata na promie w kabinie 2 - os,

Świnoujście – Trelleborg 150 zł
źDopłata na promie w kabinie 3 - os. 

Świnoujście – Trelleborg 100 zł
źUbezpieczenie kosztów rezygnacji: od 3,0 % ceny 
źDla stałych klientów – zniżka 100 zł (nie łączy się z promocją)
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PROGRAM:

Dzień 3: śniadanie. Wjazd na wzgórze Petrin - 
panorama miasta oraz praska Wieża Eiffla. Około 
południa wyjazd w drogę powrotną do Poznania. 
Przewidywany powrót ok. godz. 23:00.

Dzień 2: śniadanie, ciąg dalszy zwiedzania Pragi: 
Praski Hrad (zamek) i Hradczany z katedrą św. Wita, 

Dzień 1: godz. 4:45 - zbiórka uczestników na parkingu 
w której przechowywane są regalia czeskich królów, 

przed Starym Zoo, ul. Zwierzyniecka. Wyjazd do Pragi. 
Most Karola - najbardziej znana budowla Pragi. Mała 

Przyjazd do Pragi ok. godz. 14:00, zwiedzanie: 
Strana - część starego miasta, położona na zboczach 

Vaclavskie Namesti - główna ulica Pragi z ciekawą 
zamkowego wzgórza, obfitująca w piękne i bogato 

zabudową secesyjną, Rynek Starego Miasta
zdobione barokowe pałace oraz kamienice, czas wolny 

z Ratuszem i unikatowym zegarem Orloj oraz 
na zakupy w galeryjkach. Przejazd do hotelu, 

pomnikiem Jana Husa, spacer po dzielnicy 
obiadokolacja. Po kolacji wyjazd na spektakl „Kriżkova 

żydowskiej. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
Fontanna" (światło i dźwięk).

obiadokolacja. 

Czechy
KO

PROGRAM:

Pięknych i Muzeum Historii Naturalnej oraz Durnstein, gdzie popróbujemy charakterystycznych dla 
monumentalnym pomnikiem Marii Teresy. Zwiedzanie tego regionu  morelowych przysmaków, a przede 
starówki: katedra św. Szczepana, przejście uliczkami wszystkim słynnej morelówki - możliwość zakupu. 
dawnych dworskich rzemieślników do Hofburga - Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
zimowej rezydencji Habsburgów, zwiedzanie pałaców, 

Dzień 4: śniadanie, przejazd do centrum i zwiedzanie dziedzińców i ogrodów dworskiego teatru. Wejście do 
Belwederu - barokowego kompleksu pałaców i ogrodów skarbca i pałacowych apartamentów/ wstęp płatny. 
należących wcześniej do księcia Eugeniusza Prezentacja kilku obiektów ekstrawaganckiej kultury 
Sabaudzkiego. Wyjazd do Polski ok. 13:00 Hundertwassera. przejazd do Schonbrunn - letniej 
Przewidywany powrót do Poznania około godziny rezydencji Habsburgów. Spacer po ogrodach, dla 
22:00.chętnych zwiedzanie wnętrz - wstęp dodatkowo płatny. 

Czas wolny na filiżankę wiedeńskiej kawy i słynny tort 
Sachera. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3: śniadanie, następnie wycieczka do 
malowniczej Doliny Wachau, winnego regionu 
wpisanego na Listę UNESCO. Po drodze zwiedzimy: 
Krems - najstarsze miasto Dolnej Austrii, położone 
malowniczo nad Dunajem. Rejs statkiem po Dunaju 
wśród krajobrazów pełnych winnic i starych zamków 
ze Spitz do Melk - zwiedzanie barokowego opactwa 
Benedyktynów. W drodze powrotnej wjedziemy do 

Dzień 1: godz. 5:45 - zbiórka uczestników na parkingu 
przed Starym Zoo, ul. Zwierzyniecka. Godz. 6:00 wyjazd 
do Wiednia. Przyjazd w godzinach popołudniowych - 
tego dnia zwiedzimy wzgórze Kahlenberg, miejsce 
związane z odsieczą wiedeńską i królem Janem III 
Sobieskim, a następnie przejedziemy do wioski 
winiarzy, Grinzigu, gdzie pospacerujemy uliczkami 
pełnymi regionalnych lokali. Przejazd do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2: po śniadaniu – przejazd do Wiednia i spotkanie 
z przewodnikiem - spacer po wiedeńskim Ringu 
z okazałymi budowlami: Ratusz, Kościół Wotywny, 
Parlament, Opera /wstęp płatny/, Plac Marii Teresy 
z bliźniaczymi budynkami Muzeum Historii Sztuk 

Austria
KO

Praga

Wiedeń

5Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Czechy i Austria

źprzejazd komfortowym autokarem lub minibusem ,
ź2 noclegi w hotelu***, pokoje 2-os. z łazienkami/ 3 

noclegi w II turnusie,
ź2 śniadania, 2 obiadokolacje,
źopieka pilota - przewodnika,
źubezpieczenie KL (10.000 EUR) i NNW (15.000 PLN).

ŚWIADCZENIA

ź3 noclegi w hotelu 3 *** w okolicy Wiednia, pokoje 2-
os. z łazienkami,

źkomfortowy autokar,
źśniadania i obiadokolacje,
źpilot - przewodnik,
źubezpieczenie Signal Iduna Travel.

ŚWIADCZENIA

Na bilety wstępów oraz licencjonowanego przewodnika 
proszę przygotować około 55 EUR
(Hofburg,Schonnbrunn,wnętrza opery wiedeńskiej,rejs 
po Dunaju).
Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 150 zł.

UWAGI

KOPRA/01/16 08.04 - 10.04.2016 570 zł

KOPRA/02/16 30.04 - 03.05.2016 680 zł

KOPRA/03/16 27.05 - 29.05.2016 570 zł

KOPRA/04/16 24.06 - 26.06.2016 570 zł

KOPRA/05/16 22.07 - 24.07.2016 570 zł 

KOPRA/06/16 13.08 - 15.08.2016 570 zł

KOPRA/07/16 16.09 - 18.09.2016 570 zł

KOPRA/08/16 14.10 - 16.10.2016570 zł

KOD TERMIN CENA

Na bilety wstępów oraz miejscowego 
przewodnikaproszę przygotować 700 KĆ. Dopłata do 
pokoju 1 - osobowego: 80 zł.

UWAGI

KOWIE/01/16 30.04 - 03.05.2016 890 zł

KOWIE/02/16 26.05 - 29.05.2016 890 zł

KOWIE/03/16 07.07 - 10.07.2016 890 zł

KOWIE/04/16 12.08 - 15.08.2016 890 zł

KOWIE/05/16 06.10 - 09.10.2016 890 zł

KOD TERMIN CENA
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Poznań 09.00 150 zł
Leszno 10.30 125 zł
Wrocław 13.00 100 zł
Opole 14.45 50 zł
Gliwice 15.45 25 zł
Katowice 17.00 -
Tychy 17.30 -
Bielsko-Biała 18.15 -
Cieszyn 19.15 -

MIASTO ODJAZD DOPŁATA

powrót do Katowic ok. godz. 07.30

KOD TERMIN CENA W PROMOCJI

CITC01 16.04 – 24.04 1499 zł 1124 zł 
CITC02 23.04 – 01.05 1499 zł 1124 zł 
CITC03 30.04 – 08.05 1499 zł 1124 zł 
CITC04 14.05 – 22.05 1499 zł 1124 zł 
CITC05 21.05 – 29.05 1499 zł 1124 zł 
CITC06 28.05 – 05.06 1499 zł 1124 zł 
CITC07 04.06 – 12.06 1499 zł 1124 zł 
CITC08 11.06 – 19.06 1499 zł 1124 zł 
CITC09 18.06 – 26.06 1499 zł 1124 zł 
CITC10 25.06 – 03.07 1599 zł 1199 zł 
CITC11 02.07 – 10.07 1599 zł 1199 zł 
CITC12 09.07 – 17.07 1599 zł 1199 zł 
CITC13 16.07 – 24.07 1599 zł 1199 zł 
CITC14 23.07 – 31.07 1599 zł 1199 zł 
CITC15 30.07 – 07.08 1699 zł 1274 zł 
CITC16 06.08 – 14.08 1699 zł 1274 zł 
CITC17 13.08 – 21.08 1699 zł 1274 zł 
CITC18 20.08 – 28.08 1699 zł 1274 zł 
CITC19 27.08 – 04.09 1599 zł 1199 zł 
CITC20 03.09 – 11.09 1599 zł 1199 zł 
CITC21 10.09 – 18.09 1599 zł 1199 zł 
CITC22 17.09 – 25.09 1599 zł 1199 zł 
CITC23 24.09 – 02.10 1599 zł 1199 zł 
CITC24 01.10 – 09.10 1499 zł 1124 zł 
CITC25 08.10 – 16.10 1499 zł 1124 zł 
CITC26 15.10 – 23.10 1499 zł 1124 zł

•6 noclegów w hotelach o standardzie min. ***.
Funkcjonalnie wyposażone pokoje 2, 3 os. 
złazienkami, w większości hoteli z TV i balkonami.

•1 nocleg w okolicy Rimini, 2 noclegi wokolicy Fiuggi,
•2 noclegi w okolicy Neapolu, 1 nocleg wokolicy 

Chianciano Terme.
•Wyżywienie: 6 śniadań kontynentalnych, (*możliwość 

wykupienia 6 kolacji składających się z 2 dań na 
ciepło, deseru i wody mineralnej w cenie 50 EUR na 
osobę) 

•Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD 
ibarkiem.

•Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
•Realizacja programu turystycznego.
•Opieka pilota.

ŚWIADCZENIA

Włochy Capri Tour
Wenecja - San Marino - Asyż - Rzym - Watykan - Monte Cassino - Sorrento - 
Capri - Neapol - Pompeje - Florencja

PROGRAM IMPREZY:

PROMOCJE:

Wezuwiusz. Popiół wulkaniczny, który zasypał 
Pompeje, doskonale zakonserwował budowle 
iprzedmioty, co pozwala poznać nam dość dokładnie 
wygląd rzymskiego miasta średniej wielkości i życie jego 
mieszkańców. Wjazd na Wezuwiusz – jedyny czynny 
wulkan kontynentalnej Europy. Pieszy spacer do 
krateru. Przejazd do hotelu w okolicy Chianciano Terme 
na południe od Florencji, kolacja*, nocleg.

Dzień 8: Śniadanie. Przejazd do Florencji – kolebki 
renesansu. Wjazd na taras widokowy z Placem Michała 
Anioła, z którego będziemy się zachwycać przepiękną 
panoramą miasta położonego w dolinie rzeki Arno. 
Zwiedzanie centrum rozpoczniemy od Kościoła Santa 
Croce – św. Krzyża – miejsca pochówku 
najznamienitszych Włochów z Michałem Aniołem na 
czele. Następnie Piazza Signoria, przy którym stoi 
słynny Palazzo Vecchio będący przez wiele lat siedzibą 
rodu Medyceuszy. Dalej najbardziej znany kościół 
Florencji gotycka katedra Santa Maria del Fiore, którą 
wieńczy słynna kopuła Bruneleschiego. Wieża Giotta 
iBaptysterium. Nasz spacer po Florencji zakończymy 
na „kipiącym złotem” Ponte Vecchio zwanym Mostem 

w których będziemy podziwiać bogatą kolekcję dzieł Złotników. Wyjazd do Polski, przez Austrię i Czechy.
sztuki zgromadzonych przez papieży wszystkich epok. Dzień 1: Wyjazd z Polski. Przejazd przez Czechy Dzień 9: Powrót do kraju w godzinach porannych.
Punktem kulminacyjnym naszego pobytu w Muzeach iAustrię. Planowane są krótkie postoje.
Watykańskich będzie zwiedzanie Kaplicy Sykstyńskiej – 

Dzień 2:Przyjazd do Wenecji - rejs wynajętą łodzią po miejsca wielu w historii wyborów papieży, tzw. Dla stałych klientów - zniżka 100 zł
Lagunie Weneckiej. W czasie rejsu będziemy podziwiać Konklawe. Bazylika św. Piotra - miejsca, w którym od 

First Moment - do dnia 17.02.2016z pokładu statku wyspy, m.in: San Giorgio Maggiore, 2 tys. lat spoczywają doczesne szczątki namiestnika 
San Servolo, San Lazzaro degli Armeni, San Clemente, Chrystusa na Ziemi, pierwszego papieża – św. Piotra. 
Lido Di Venezia, Murano. Po rejsie piesze zwiedzanie. W bazylice nawiedzimy grób św. Jana Pawła II, 
Spacer rozpoczynamy od Placu Św. Marka – zdaniem Będziemy również podziwiać najcenniejsze dzieła 
Napoleona Bonaparte „najpiękniejszego salonu sztuki okresu odrodzenia i baroku. Wśród nich 
świata”. Następnie zwiedzamy Bazylikę Św. Marka - baldachim z brązu wykonany przez G.L. Berniniego 
sanktuarium skrywające relikwie Św. Marka isłynną Pietę Michała Anioła – „najpiękniejszą rzeźbę 
i najcenniejsze dzieło jubilerskie zwane Pala d’Oro - przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”. Powrót do 
Złotym Ołtarzem, sprowadzone z podbitego w 1204 hotelu, kolacja*, nocleg.
roku Konstantynopola. Będziemy również podziwiać 

Dzień 5: Śniadanie. Przejazd na Audiencję Generalną Pałac Dożów oraz Most Westchnień. Wjazd na 
zPapieżem, w formie katechezy. Audiencja Generalna Kampanillę – dzwonnicę Św. Marka, z której rozpościera 
odbywa się tylko w czasie obecności Papieża się widok na Lagunę Wenecką. Spacer malowniczymi 
w Watykanie. Po otrzymaniu papieskiego błogo-uliczkami do Mostu Rialto, czas wolny. Przejazd do 
sławieństwa, które oficjalnie kończy audiencję udamy hotelu w okolicy Rimini, kolacja*, nocleg.
się na dalsze zwiedzanie „wiecznego miasta”. Na trasie 

Dzień 3:Śniadanie. Wyjazd do San Marino - zwiedzanie naszego spaceru Plac i Schody Hiszpańskie oraz 
najstarszej republiki świata. Pieszy spacer wśród najsłynniejsza fontanna świata – Fontanna di Trevi. 
średniowiecznej architektury rozpoczniemy od Przejazd na Monte Cassino - chwila zadumy na 
najstarszej bramy prowadzącej do stolicy republiki - Cmentarzu Żołnierzy Polskich. Następnie zwiedzimy 
Bramy św. Franciszka. Przejazd do Groty Kuszników Opactwo Benedyktynów, które założył Benedykt z Nursji 
i przed budynek parlamentu Republiki S.Marino. Dalej w roku 529. Strategiczne położenie budowli, niedaleko 
nawiedzimy Bazylikę Del Santo, w której ważnej drogi łączącej Rzym z Neapolem, sprawiało, 
przechowywane są relikwie św. Marino iprzejdziemy do żewielokrotnie klasztor stawał się celem prób zdobycia. 
wieży Guida, najstarszej części fortyfikacji otaczającej Przejazd do hotelu w okolicy Neapolu, kolacja*, nocleg.
średniowieczną Republikę. Przejazd do Umbrii. Wizyta 

Dzień 6: Śniadanie. Przejazd do Sorrento - w Asyżu - mieście św.Franciszka. Zwiedzanie Bazyliki 
miejscowości położonej na półce skalnej w połowie S.Maria degli Angeli z Kaplicą Porcjunkuli – miejsca 
długości półwyspu Sorrento. Następnie udamy się będącego kolebką zakonu franciszkańskiego, a także 
statkiem na wyspę Capri, na której łagodny, miejsca śmierci świętego. Wizyta w Bazylice 
śródziemnomorski klimat i wspaniałe widoki zapewniają św.Franciszka, gdzie nawiedzimy grób św. Franciszka 
wiele atrakcji turystycznych. Pobyt połączony oraz będziemy podziwiać m.in. cykl 28 fresków mistrza 
ze zwiedzaniem najpiękniejszej wyspy Morza Giotto. Spacer przez centrum miasta, na koniec którego 
Tyrreńskiego oraz morskich grot. Rejs do Neapolu - zwiedzimy Kościół Św. Klary. Przejazd do hotelu 
w trakcie krótkiego pobytu zwiedzanie: Piazza del w okolicy Fiuggi na południe od Rzymu, kolacja*, 
Plebiscito, Pałac Królewski, Castel Nuovo - nocleg.
rozbudowany przez aragońskich władców Neapolu 

Dzień 4: Śniadanie. Wyjazd do Rzymu. Przejazd zrenesansowym łukiem, Galeria Umberto I. Powrót do 
metrem do centrum miasta. Zwiedzanie: Koloseum (z hotelu, kolacja*, nocleg.
zawnątrz), spacer słynną Via Fori Imperiali na Kapitol. Z 

Dzień 7: Śniadanie. Przejazd do Pompei - które tarasu widokowego na Kapitolu ujrzymy antyczne 
24 sierpnia 79 roku n.e. zniszczył wybuch wulkanu Forum Romanum. Następnie Plac Wenecki, przy 

którym stoi pomnik przypominający o wielkim dziele 
zjednoczenia państwa włoskiego w latach 1860-1870 
i przedstawiający pierwszego jego króla Wiktora 
Emanuela II, Panteon – perełka architektoniczna 
wybudowana wIpołowie II wieku n.e., jedyna antyczna 
pozostałość stojąca po dziś dzień w całości, Piazza 
Navona zfontannę „Czterech Rzek” Berniniego, Zamek 
Św.Anioła. Po południu czas spędzimy na zwiedzaniu 
Cita del Vaticano. Zwiedzanie Muzeów Watykańskich, 

Włochy
ALNOWOŚĆ!

ZAPYTAJ SPRZEDAWCĘ O PROMOCJĘ

6 Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Włochy

Cena nie obejmuje:
•Wydatków programowych - ok. 175 EUR.
•Kosztów opłaty klimatycznej ok. 10 EUR,
•Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci 

wykupienia kolacji najpóźniej w dniu dopłaty do całości 
imprezy. Pilot rozlicza się z grupą z pobranych kwot na 
realizację programu. Koszty płacone za całą grupę 
(np. za lokalnych przewodników) są dzielone na 
wszystkich jej uczestników. Kolejność realizacji 
programu może ulec zmianie.

•Dopłata do pokoju 1 osobowego: 500 zł
• Polecamy ubezpieczenie od kosztów 
  rezygnacji - 3,0 % ceny.

UWAGI
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7Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Bułgaria

ZAKWATEROWANIE:
www.edelweiss-bg.com

TRANSPORT:

PROGRAM RAMOWY:

WYCIECZKI  FAKULTATYWNE: 

w wino i rakiję bułgarską kolacja, połączona z pokazem 
folklorystycznym (taniec na rozżarzonych węglach). 
Cena (z kolacją) - ok. 45 EUR, dzieci do 12 lat - ok. 23 
EUR.

Starożytny Nesebar - jednodniowa  wycieczka 
autokarem do słynnego, malowniczo położonego na 
półwyspie zabytkowego Nesebaru, którego zabudowa 
wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Zabudowa 
starego Nesebaru uważana jest za najlepiej zachowaną 
zabudowę średniowieczną na Bałkanach. Spacer po 
miasteczku, zwiedzanie m.in. cerkwi św. Stefana i św. 
Spasa, lunch w restauracji, czas wolny. Cena 
(z lunchem) - ok. 36 EUR, dzieci do 12 lat - ok. 18 EUR.

Varna - Delfinarium - półdniowa wycieczka do Varny 
połączona z panoramicznym objazdem miasta 
i pokazem z udziałem delfinów, w jedynym na Półwyspie 
Bałkańskim delfinarium. Spora atrakcja dla dzieci. 
Poczęstunek dla dzieci, degustacja wina dla dorosłych, 
czas wolny w Varnie. Cena (z poczęstunkiem 
i degustacją) - ok. 26 EUR, dzieci do 12 lat - ok. 13 EUR.

UWAGA: Zamieszczone powyżej opisy wycieczek 
lokalnych są podane wyłącznie informacyjnie i nie 
stanowią oferty handlowej. Mogą być zrealizowane 
przez lokalnego kontrahenta przy minimum 20 
osobach!

Uwaga: Na terenie Bułgarii obowiązuje podatek 
turystyczny w wysokości 6 EUR. Każdy turysta 
przebywający na wybrzeżu jest zobowiązany do 

Hotel**** EDELWEISS posiada 180 pokoi 2 i 3 osobo- jego zapłacenia - gotówką w recepcji hotelu 
wych, 9 pięter, 2 windy, przestronne, eleganckie lobby, podczas  meldowania.
restauracja - dania w formie bufetu, kuchnia między-
narodowa, 2 bary: w lobby i przy basenie; kantor, sklepy, 
minimarket; taras z widokiem na basen; za opłatą: 

Przelot samolotem na trasie Poznań /Bułgaria /Poznańinternet bezprzewodowy (ok. 20 BGN/ tydz.), 
kawiarenka internetowa, sejf w recepcji (ok. 35 
BGN/tydz.). Położony niespełna 800m od ścisłego 

Dzień 1: Wylot z Poznania, przylot do Bułgarii. Transfer centrum miasta i tylko 300 metrów od plaży na którą 
do hotelu. również można z hotelu dojechać bezpłatnym, 

hotelowym busem. Pokój posiada ok. 24m², jest 
Dzień 1 - 8: Wypoczynek, realizacja wycieczek fakulta-

klimatyzowany, łazienka (prysznic, wc; suszarka), 
tywnych.

telewizja satelitarna, telefon, minibar (płatny),  balkon 
(stolik, krzesełka). Do dyspozycji gości: basen ok. Dzień 8: Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot do 
350m², gł. 1,4-1,6m, brodzik dla dzieci, przy basenie Polski.
bezpłatne parasole, leżaki i materace, tenis stołowy, 
sala fitness, animacje dla dorosłych i dzieci; za opłatą: 
bilard, centrum wellness - kryty basen, sauna, jacuzzi, Bałczyk - Białe Miasto - półdniowa wycieczka 
masaże. z kolacją. Przejazd do miasteczka Bałczyk zwanego 

również Białym Miastem ze względu na kolor kamienia, ALL INCLUSIVE - śniadanie (7.30-10.00), obiad 
z którego wznoszono kiedyś domy. Zwiedzanie Cichego (12.00-14.00), kolacja (18.30-21.00) w formie bufetu 
Gniazda - letniej rezydencji rumuńskiej królowej Marii w restauracji, późne śniadanie (10.00-11.00) i pod-
oraz położonego tuż obok ogrodu botanicznego (z 3 tys. wieczorek (15.00-17.00) w barze w lobby; napoje 
gatunków roślin, w tym 250 gatunkami kaktusów). bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe w barze 
Przejazd i spacer po malowniczym półwyspie Kaliakra, w lobby (10.00-22.30), w barze przy basenie (10.00-
na którego czubku w średniowieczu mieściła się 18.00) oraz podczas posiłków; wymagane noszenie 
potężna twierdza. Wieczorem tradycyjna, obfitująca opasek all inclusive.

 

Bułgaria
JKBułgaria - Złote Piaski

źorganizator zastrzega możliwość zmiany ceny w 
przypadku drastycznego wzrostu kursu walut i ceny 
paliwa na rynkach światowych 

źszczegółowe godziny wylotu i powrotu zostaną 
podane w terminie późniejszym

UWAGI

ź7  noclegów w pokojach 2, 3 os. 
źwyżywienie all inclusive
źopieka rezydenta 
źubezpieczenie KL, NW
źprzelot samolotem
ź transfer lotnisko/ hotel / lotnisko 
źopłata lotniskowa 

ŚWIADCZENIA

TERMIN

01.07 - 08.07.2016 2290 zł 2190 zł

CENA
OS. DOROSŁA

CENA
DZIECKO DO 12 LAT

Hotel**** All Inclusive

wczasy rodzinne
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ZAKWATEROWANIE:
www.eretriavillage.gr

PROGRAM RAMOWY:

WYŻYWIENIE:

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 

miasteczko Limni - znane z żeńskiego klasztoru 
zbudowanego na świątyni Posejdona. Cena ok. 30 EUR 
(możliwość wykupienia w Polsce 130zł)

Hotel ***„HOLIDAYS IN EVIA” jest to kolorowe, pełne 
życia wakacyjne miasteczkow bujnym ogrodzie UWAGA: Zamieszczone powyżej opisy wycieczek 
bezpośrednio przy plaży! Parasolei leżaki na plaży i przy lokalnych są podane wyłącznie informacyjnie i nie 
basenach są bezpłatne. Do centrum miasta Erytreii stanowią oferty handlowej. Mogą być zrealizowane 
5km. Zakwaterowaniew bungalowach wśród zieleni; przez lokalnego kontrahenta przy minimum 
pokoje 2,4 osobowe z łazienką, klimatyzacją, TV, 20 osobach!
telefon, lodówka, balkon lub taras. Do dyspozycji gości: 

2 2basen 1.000 m+brodzik, basen przy plaży ok. 300 m, 
kort tenisowy, piłka plażowa, koszykówka, aerobik, Dzień 1: Wyjazd z Polski, nocny przejazd przez Czechy, 
animacje przy basenie i na amfiteatrze (pokazy tańca, Słowację, Węgry. 
wieczory folklorystyczne, przedstawienia - show. Hotel 

Dzień 2: Przyjazd do Serbii, zakwaterowanie w hotelu** „Holidays In Evia***” jest częścią kompleksu waka-
od 14.00, wypoczynek po podróży. Wieczorem kolacjacyjnego na który składa się również hotel **** „Eretria 
i nocleg. Village”. Łącznie ponad 550 pokoi. Goście obu hoteli 

korzystają z całej infrastruktury obiektu.
Dzień 3: Wczesny wyjazd z hotelu ok. 03.00, suchy 
prowiant za śniadanie. Przyjazd do Grecji, zakwa-
terowanie w hotelu od godziny 14.00. Wieczorem 

All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, kolacja. 
przekąski zimne i gorące przed i popołudniu, lody, 

Dzień 3 - 10: Wypoczynek, realizacja wycieczek fakulta-napoje zimne i gorące oraz alkohole produkcji krajowej 
tywnych .(10.00 - 22.00)

Dzień 10: Po śniadaniu wykwaterowanie do godz. 
12.00, obiad. Wypoczynek i plażowanie do godzin 

- ATENY stolica kraju; zabytki świata antycznego wieczornych. Następnie kolacja, wyjazd o godz. 20.00. 
wtopione w nowoczesną metropolię. Świątynia Zeusa

Dzień 11: Przyjazd do Serbii, zakwaterowanie od 14.00, i Ateny, Akropol, kolorowa dzielnica Plaka, bardzo 
wieczorem kolacja i nocleg.widowiskowa zmiana warty w wykonaniu gwardii

i wreszcie wstęp i zwiedzanie najważniejszego muzeum 
Dzień 12: Wczesny wyjazd (03.00) z hotelu, suchy 

w Grecji – Muzeum Akropolskiego. Cena ok. 45 EUR 
prowiant za śniadanie. Przyjazd do Polski w godzinach 

(możliwość wykupienia w Polsce 190zł) 
wieczornych.

- EVIA ISLAND TOUR wycieczka po najciekawszych 
i malowniczych zakątkach wyspy. Najpierw nasze 
najbliższe miasto czyli Eretria (najważniejsze miasto 
turystyczne wyspy) ze wspaniałą promenadą.
Potem stolica - Chalkida. I wreszcie najpiękniejsze 

Grecja - Wyspa Evia
wczasy rodzinne

Grecja
JK

ź9 noclegów (7 w Grecji, 2 tranzytowe w Serbii) 
źwyżywienie all inclusive (dotyczy Grecji)
źsuchy prowiant na drogę powrotną 
źprzejazd „lux” autokarem z wc, video i klimatyzacją 
źubezpieczenie KL, NW - TU „Signal Iduna”
źopieka rezydenta na miejscu w obiekcie 

ŚWIADCZENIA

NOWOŚĆ - „UCIEKAJ PRZED PODWYŻKĄ”
Tylko w dniu dokonania rezerwacji i podpisania umowy 
istnieje możliwość wykupienia ochrony ceny wyjazdu przed 
podwyżką na skutek zmiany kursu waluty i paliwa. 
Dodatkowo dajemy Ci gwarancję i możliwość bezkosztowej 
rezygnacji z imprezy do 8 dni przed wyjazdem! + 100 zł 

Konin Dworzec  PKP Terminal 18.00

Poznań Zintegrowane Centrum Komunikacji ul. St. Matyi  220.00

ROZKŁAD JAZDY WYJAZD

Noclegi tranzytowe!
All Inclusive

TERMIN

29.06 - 10.07.2016 2300zł 2150 zł

06.07 - 17.07.2016 2300zł 2150 zł

13.07 - 24.07.2016 2300zł 2150 zł

20.07 - 31.07.2016 2300zł 2150 zł

CENA 

CENA
za dziecko do 12 lat 



Dzień 16: Dalsze odpoczywanie na pięknych 
tropikalnych plażach hawajskich lub korzystanie 
z licznych fakultatywnych atrakcji oferowanych na 
każdym kroku i o każdej porze.

Dzień 17: Wypoczynek bierny i czynny, lub też, 
fakultatywnie całodniowa wycieczka do Centrum 
Kultury Polinezyjskiej. Oglądanie pokazów tańców, 
śpiewów i sztuki prezentowanych przez zespoły 
folklorystyczne z całego regionu Pacyfiku. Po pokazach 
obfita aż do przesady kolacja na ciepło (możliwość 
pochłonięcia do 15 000 kalorii...). Powrót na nocleg 
z okropnymi wyrzutami sumienia i mocnym 
postanowieniem pomiarkowania w jedzeniu i piciu...

Dzień 18: Do południa ostatnie, beztroskie 
baraszkowanie w ciepłych wodach Pacyfiku. Około 
południa wymeldowanie z hotelu i wyjazd autobusem 
komunikacji miejskiej do Pearl Harbor, gdzie oglądamy 
film dokumentalny o tragedii z 1941 r. oraz ciekawe 
muzea. Popołudniem wyjazd na lotnisko, wylot w drogę 
powrotną.

Dzień 19: Lądowanie tranzytowe na kontynencie 
amerykańskim i przesiadka na samolot do Europy.

Dzień 20: Przylot do jednego z europejskich portów 
lotniczych. Przerwa tranzytowa. Wylot do Warszawy. 
Przylot w godzinach popołudniowych. Powrót twardym 

Kultowa trasa po największych atrakcjach Dzikiego bandytami”, próbowanie szczęścia w ruletce i grach duktem w domowy pielesze, na łono stęsknionych 
Zachodu: Los Angeles - San Diego - Yuma - Grand karcianych. Wczesnoranne liczenie ubytków w kasie rodzin.
Canyon - Kanion Antylopy - Bryce Kanion - Zion Park - osobistej...
Las Vegas - Dolina Śmierci - Sierra Nevada - Yosemite 

Dzień 8: Od rana podglądanie Las Vegas za dnia. Około Park - San Francisco i legendarna jedynka nad 
godz. 10:00 wyjazd do osławionej, pozbawionej Pacyfikiem, a do tego Hawaje i Nowy Jork w drodze 
jakiegokolwiek śladu życia Doliny Śmierci i zwiedzanie powrotnej z Hawajów.
jej najciekawszych zakątków. Przejazd w okolice gór 
Sierra Nevada - monumentalnych, tajemniczych, 
pokrytych śniegiem wspaniałych gór Ameryki. Nocleg 

Dzień 1: Wcześnie rano zbiórka na lotnisku w Bishop.
w Warszawie. Wylot do Los Angeles przez jeden 
z portów lotniczych w Europie. Przylot w godzinach Dzień 9: Przejazd do Parku Yosemite - najatrakcyj-
wieczornych czasu lokalnego. Transfer do hotelu. niejszej części gór Sierra Nevada. Zwiedzanie Parku 
Zakwaterowanie. Nocleg. z malowniczymi wodospadami i tysiącletnimi 

sekwojami. Późnym popołudniem przejazd na nocleg w 
Dzień 2: Zwiedzanie Los Angeles: Hollywood, Beverly okolice Stocton niedaleko San Francisco. Wiosną 
Hills, Sunset Bulevard, Promenada Gwiazd, Teatr i jesienią- przy zamkniętym wjeździe przez Przełęcz 
Chiński. Późnym popołudniem przejazd do pięknego Tioga do Yosemite, będzie realizowany wariant drugi - 
San Diego. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. przejazd w okolice Lake Tahoe i zwiedzanie stolicy 

Kalifornii - Sacramento..Dzień 3: Zwiedzanie San Diego: Broadway, dystrykt 
lamp gazowych, nabrzeże portowe. Około południa Dzień 10: Przyjazd do San Francisco - według znawców 
przejazd do nadmorskiego miasteczka Coronado. jednego z najładniejszych miast świata. Zwiedzanie 
Spacer po plaży. Powrót do San Diego i wizyta miasta: Rosyjskie Wzgórza, Dzielnica Chińska, 
w słynnym parku Balboa. Wieczorem przechadzka po rybackie nabrzeże, most Golden Gate. Wieczorem 
urokliwej starówce miasta. przejazd przez cieszącą się dwuznaczną sławą 

dzielnicę Castro. Możliwość spaceru. Nocleg w słynnej Dzień 4: Przejazd z San Diego przez legendarną, 
kalifornijskiej dolinie krzemowej.„westernową”, porośniętą olbrzymimi kaktusami 

saguaro Arizonę do Flagstaff. Po drodze krótki Dzień 11: Przejazd najbardziej malowniczą drogą 
przystanek w Yumie przy więzieniu znanym z filmu w USA tzw. Jedynką, biegnącą z San Francisco do Los 
„15.10 do Yumy", w którym odsiadywali wyroki wszelkiej Angeles, wzdłuż klifowego wybrzeża Pacyfiku. Po 
maści łotry, hulaki, rewolwerowcy i typy spod ciemnej drodze podziwianie najpiękniejszych fragmentów 
gwiazdy. Nocleg we Flagstaff. urwistego, poszarpanego przez ocean wybrzeża, na 

którym wylegują się czasem kolonie leniwych słoni Dzień 5: Wcześnie rano wyjazd do największego cudu 
morskich. Nocleg w okolicy Santa Maria.natury w USA - Parku Narodowego Grand Canyon. 

Oglądanie kanionu z najciekawszych punktów Dzień 12: Przejazd do Los Angeles. Po drodze krótkie 
widokowych, oraz filmu o przyrodzie i historii Wielkiego zwiedzanie Santa Barbara - wypoczynkowej 
Kanionu na olbrzymim ekranie typu IMAX. miejscowości prezydenta Reagana. Przyjazd do Los 
Fakultatywnie przelot helikopterem nad Wielkim Angeles w godzinach południowych. Zwiedzanie świata 
Kanionem (ok. 30 minut). Po południu wyjazd do techniki filmowej, rozrywki i wszelkiej ułudy - Universal 
Monument Valley położonego na terytorium Indian Studio. Wieczór przy kalifornijskim winie. Nocleg w LA.
Navaho. Rajd mikrobusem w niesamowitej scenerii 
znanej z filmów o Dzikim Zachodzie. Przyjazd na nocleg Dzień 13: Wcześnie rano przejazd na lotnisko. Wylot na 
do Page. leżące na końcu świata Hawaje - rajskie wyspy 

Pacyfiku. Przylot do Honolulu około południa. Transfer 
Dzień 6: Przejazd do tamy na rzece Kolorado do hotelu położonego w okolicy osławionej plaży 
w kanionie Glen, po czym wycieczka statkiem Waikiki. Spacer po okolicy, aklimatyzacja. 
w niezwykłej scenerii po jeziorze Powell - sesja Zapoznawanie się z wygodą plaży poprzez krótkie 
fotograficzna na tle czerwonych ostańców skalnych. leżenie płaskie w słońcu lub pod palmą lub też ostrożne 
Następnie wyjazd na zwiedzanie najbardziej brodzenie w ciepłych wodach Pacyfiku, stanie na jednej 
fotogenicznego na świecie Kanionu Antylop. Długa nodze, bryzganie wodą, etc.
sesja zdjęciowa i spacer dnem kanionu. Późnym 
popołudniem przejazd na nocleg do Kanab - urokliwego Dzień 14: Całodzienna wycieczka wokół Oahu - głównej 
miasteczka Dzikiego Zachodu. wyspy archipelagu hawajskiego - Zatoka Hanaumea, 

morski gejzer Halona Blow Hole, japońska świątynia, 
Dzień 7: Przebudzenie w scenerii czerwonych skał kultowe plaże surferów. Wizyta na plantacji ananasowej 
otaczających miasteczko, wczesny wyjazd do jeszcze Dole'a.
jednego, paraliżującego swym pięknem kanionu Bryce. 
Oglądanie kanionu w niemym zachwycie i krótka piesza Dzień 15: Wypoczynek na plaży lub też fakultatywnie 
eksploracja kanionu. Wyjazd do unikalnego Parku Zion. wylot na Big Island - największą hawajską wyspę. 
Spacer wąwozem rzeki Dziewiczej. Późnym południem Zwiedzanie Parku Narodowego „Hawaii Volcanoes” - 
przejazd do jaskini hazardu i uciech doczesnych - Las podglądanie aktywnego wulkanu Kilauea. Wizyta 
Vegas w Nevadzie. Zakwaterowanie. Wieczorno - w dzikiej hawajskiej dżungli. Późnym wieczorem powrót 
nocny rajd po kasynach gry. Pojedynki z „jednorękimi na Oahu.

PROGRAM:

USA
LTUSA - Legendarny Zachód + Rajskie Hawaje + opcja Nowy Jork
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Istnieje możliwość przedłużenia pobytu o 1,5 dnia w 
Nowym Jorku: zwiedzanie Midtown (fakultatywny wjazd 
na Empire State Building), Grand Central Terminal, 5th 
Av., 42 Av., Time Square, Broadway, Statua Wolności, 
Ellis Island, Wall Street, NY Stock Exchange, Punkt „0”.
KOSZT OPCJI: II RATA 790 PLN, III RATA: 230 USD

UWAGI

źbilety wstępu 230 USD 
źopłaty lotniskowe 55 USD
źkoszty pozostałego wyżywienia (ok. 8-15 USD za 

posiłek)
źwizy USA
źdopłata do pokoju jednoosobowego 1190 USD (opcja 

Nowy Jork + 110 USD)

CENA NIE OBEJMUJE

źprzeloty na trasie Warszawa - Los Angeles - Honolulu 
- Los Angeles - Warszawa

źzakwaterowanie w hotelach i motelach 3*** (pokoje 2 
osoby z łazienką i klimatyzacją)

źśniadania na większości trasy
źprzejazdy wewnętrzne mikrobusami z klimatyzacją
źopiekę pilota – przewodnika polskojęzycznego
źopłaty za miejscowych przewodników
źubezpieczenie Europa (KL 30.000 EUR i NNW 3.000 

EUR)

ŚWIADCZENIA

* wysoki sezon - dopłata 980 PLN w II racie, 220 USD w III racie
** Wielkanoc na Hawajach - dopłata 90 USD w III racie
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7 960 PLN płatne na 35 dni przed imprezą (minus I rata)
III rata: 1 740 USD uczestnik zabiera ze sobą

UWAGA! Istnieje możliwość dopłaty 350 USD do 
hotelu 4* na Hawajach

TERMIN

03.03 - 22.03.2016 04.07 - 23.07.2016*

12.03 - 31.03.2016** 08.08 - 27.08.2016*

16.04 - 05.05.2016 10.09 - 29.09.2016*

14.05 - 02.06.2016 08.10 - 27.10.2016

09.06 - 28.06.2016 05.11 - 24.11.2016

CENA: 7960 zł + 1740 USD



Kalisz* DW PKP 03.00

Konin DW PKP Terminal Orbis 02.15

Koszalin* DW PKP 20.30**

Leszno* parking przy St. Smoczyka 23.45**

Piła Pl. Zwycięstwa 23.30**

Poznań DW PKS, ul. Matyi 2 01.30

Stargard Szczeciński* parking DW PKS 20.15**

Szczecin* DW PKP 19.30**

Szczecinek* DW PKP 21.30**

Gorzów* DW PKP 22.00**

ROZKŁAD JAZDY
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* połączenia antenowe realizowane są przy minimum 6 osobach 
za dopłatą 130 zł
** wyjazd dzień wcześniej niż data podana w ofercie katalogowej 

* połączenia antenowe realizowane są przy minimum 6 osobach 
za dopłatą 130 zł

Dzień 5: śniadanie, wjazd kolejką na górę Czantoria 
(wys. 850 m.n.p.m.) skąd rozciąga się piękny widok na 
Ustroń i pasma Beskidów. Przejazd do Pszczyny, 
zwiedzanie zbiorów renesansowego zamku 
Hochbergów, z którym związana jest historia pięknej 
arystokratki księżnej Daisy. Po zakończeniu zwiedzania 
wyjazd w drogę powrotną, zakończenie wycieczki.

Dzień 1: zbiórka uczestników i wyjazd według rozkładu 
jazdy. Bezpośredni przyjazd do Krakowa, spotkanie
z przewodnikiem, zwiedzanie: Dzielnica Żydowska „Na 
Kazimierzu”, synagoga, kościół na Skałce i Panteon 
Zasłużonych. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

Dzień 2: śniadanie zwiedzanie miasta z przewodnikiem: 
Kościół Mariacki, Rynek Starego Miasta, Droga 
Królewska, kościół franciszkanów, okno papieskie, 
Wawel - Komnaty Królewskie i katedra wawelska 
z grobami królów polskich, czas wolny. Wieczorny pobyt 
na Starym Mieście, nocleg. 

Dzień 3: śniadanie, przejazd do Wieliczki. Zwiedzanie 
zabytkowej Kopalni Soli wpisanej na listę UNESCO. 
Przejazd do Wadowic, zwiedzanie: kościół parafialny 
w którym ochrzczony został Karol Wojtyła, rodzinny dom 
papieża (muzeum biograficzne). Przejazd do Ustronia, 
zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym, nocleg.

Dzień 4: śniadanie, spotkanie z przewodnikiem, 
zwiedzanie: Wisła - rodzinne miasto A. Małysza: 
skocznia narciarska, Amfiteatr; Szczyrk z malowniczymi 
szczytami Klimczoka i Skrzycznej, Muzeum Koronek 
w Koniakowie. Przejazd do Żywca - zwiedzanie 
słynnego browaru połączonego z degustacją piwa. 
Powrót do Ustronia, nocleg.

karpackim. Przejazd na jedną z przełęczy
w Bieszczadach - spacer na Połoninę Wetlińską (1228 
m n.p.m) lub do schroniska pod Małą Rawką (930 m 
n.p.m). Czas wolny w Cisnej - stolicy Bieszczadzkich 
Zakapiorów, możliwość degustacji miejscowych 
specjałów w Siekierezadzie. Jabłonki - pomnik Karola 
Świerczewskiego, Nowosiółki - Muzeum Przyrodniczo - 
Łowieckie "Knieja". Powrót do hotelu, nocleg.

Dzień 5: śniadanie, wyjazd do Łańcuta, zwiedzanie 
zespołu pałacowo-parkowego ze słynną powozownią, 
czas wolny. Wyjazd w drogę powrotną, zakończenie 
wycieczki.

Dzień 1: zbiórka uczestników i wyjazd według rozkładu 
jazdy. Bezpośredni przejazd nad Solinę, zakwa-
terowanie, spacer nad Jeziorem Solińskim, nocleg. 

Dzień 2: śniadanie, wyjazd z przewodnikiem na 
zwiedzanie Bieszczad: m.in. Solina - spacer po koronie 
zapory wodnej, przejazd do Sanoka - zwiedzanie 
Skansenu Budownictwa Ludowego, spacer po 
miasteczku galicyjskim. Przejazd do Zagórza klasztoru 
oo. Karmelitów Bosych. Hoczew - spotkanie z artystą 
ludowym Zdzisławem Pękalskim (twórca świątków, 
diabłów, „świńskich koryt”). Powrót do hotelu, czas 
wolny, nocleg. 

Dzień 3: pobyt nad Soliną. Fakultatywnie całodzienna 
wycieczka do Lwowa - zwiedzanie z przewodnikiem: 
Stare Miasto, katedra rzymskokatolicka, katedra 
ormiańska i grekokatolicka, kościół dominikański, 
najstarsza apteka - muzeum, Wały Hetmańskie
z pomnikiem Mickiewicza, Teatr Opery i Baletu, Wysoki 
Zamek oraz cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich. 
Wieczorem powrót do hotelu, nocleg.

Dzień 4: śniadanie, cd. zwiedzania Bieszczad
z przewodnikiem: Polańczyk, Górzanka - cerkiew 
greckokatolicka z 1835 r. z unikatowym ikonostasem 

Bieszczady - Lwów
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Polska
IN

Kraków - Beskid Śląski i Żywiecki Polska
IN

Bieszczady - Lwów - Łańcut

Kraków - Wadowice - Wieliczka - Wisła - Szczyrk - Żywiec - Pszczyna

•kolejność zwiedzania w poszczególnych dniach może 
ulec zmianie,

•uczestnicy miejsca w autokarze zajmują wg kolejności 
zgłoszeń.

•na bilety wstępu i przewodników należy zabezpieczyć: 
ok. 130 zł

•dopłata do pokoju 1-osobowego 140 zł
•dopłata do 4 obiadokolacji: 140 zł

UWAGI

•transport: autokar lub minibus z barkiem, video, 
klimatyzacja, uchylne siedzenia,

•zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu**; 2 noclegi 
wośrodku wypoczynkowym, pokoje 1, 2, 3-osobowe 
zwęzłem sanitarnym i TV

•wyżywienie: 4 śniadania 
•opieka pilota
•ubezpieczenie Europäische Reiseversicherung 

(NNW - 10.000 zł)

ŚWIADCZENIA

IN/BS/01/16 21.09 - 25.09.2016 930 zł

KOD TERMIN CENA

IN/KB/01/16 06.07 - 10.07.2016 880 zł

IN/KB/02/16 28.09 - 02.10.2016 880 zł

KOD TERMIN CENA

•uczestnicy zajmują miejsca w autokarze wg kolejności 
zgłoszeń,

•kolejność zwiedzania w poszczególnych dniach może 
ulec zmianie,

•dopłata do 4 obiadokolacji: 120 zł
•dopłata do pokoju 1-osobowego - 120 zł, 
•wycieczka fakultatywna do Lwowa jest realizowana 

przy minimum 30 osobach - dopłata 130 zł, wyjazd 
na podstawie ważnego paszportu

•na bilety wstępu i przewodników należy zabezpieczyć 
ok. 90 zł

UWAGI

•transport: autokar lub minibus z barkiem, video, 
klimatyzacja, uchylne siedzenia.

•4 noclegi w ośrodku wypoczynkowym nad Soliną; 
pokoje 1,2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, 
TV-sat

•wyżywienie: 4 śniadania,
•opieka pilota,
•ubezpieczenie Europäische Reiseversicherung 

(NNW 10.000 zł)

ŚWIADCZENIA

Kalisz* DW PKP 09.00

Konin DW PKP Terminal Orbis 08.00

Koszalin* DW PKP 01.30

Leszno * parking przy Stad. Smoczyka 04.00

Piła Pl. Zwycięstwa 04.00

Poznań DW PKS, ul. Matyi 2 06.00

Stargard Szczeciński* parking DW PKS 01.45

Szczecin* DW PKP 01.00

Szczecinek* DW PKP 02.30

Gorzów Wielkopolski* DW PKP 03.30

ROZKŁAD JAZDY
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Kalisz* DW PKP 09.00

Konin DW PKP Terminal Orbis 08.00

Koszalin* DW PKP 01.30

Leszno * parking przy Stad. Smoczyka 04.00

Piła Pl. Zwycięstwa 04.00

Poznań DW PKS, ul. Matyi 2 06.00

Stargard Szczeciński* parking DW PKS 01.45

Szczecin* DW PKP 01.00

Szczecinek* DW PKP 02.30

Gorzów Wielkopolski* DW PKP 03.30

ROZKŁAD JAZDY

1644, która miała 365 okien, 52 komnaty, 12 sal i 4 wieże 
(dni, tygodnie, miesiące i kwartały w roku). 
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

Dzień 4: śniadanie, zwiedzanie z przewodnikiem: 
Święty Krzyż - kościół i klasztor pobenedyktyński, 
Muzeum Przyrodniczo-Leśne Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego, Święta Katarzyna, źródełko 
św. Franciszka, Łysica - największy szczyt Gór 
Świętokrzyskich. Ciekoty - miejsce domu rodzinnego 
Stefana Żeromskiego, Bodzętyn - ruiny zamku, 
zabytkowa Zagroda Świętokrzyska, Nowa Słupia - 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świetokrzyskiego - 
słynne dymarki. Powrót do hotelu, czas wolny, nocleg.

Dzień 5: śniadanie, przejazd do miejscowości Chęciny: 
zwiedzanie ruin zamku królewskiego a następnie 
najpiękniejszej i największej jaskini w Polsce - Jaskini 
Raj. Przejazd do Oblęgorka, zwiedzanie Muzeum Dzień 1: zbiórka uczestników i wyjazd według rozkładu 
Sienkiewicza. Wizyta w wiosce Zagnańsk gdzie jazdy. Bezpośredni przejazd do Kazimierza Dolnego - 
znajduje się Dąb Bartek. Po zakończeniu zwiedzania urokliwego miasteczka nad Wisłą, zwiedzanie: rynek
wyjazd w drogę powrotną, zakończenie wycieczki.z zabytkowymi kamieniczkami, renesansowy kościół, 

ruiny zamku z XV w. z basztą. Czas wolny, 
zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 

Dzień 2: śniadanie, przejazd do Lublina, spacer po 
pełnym zabytków Starym Mieście, m.in.: Brama 
Krakowska, Zamek Lubelski, Gmach Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, Kamienica Poetów, 
Archikatedra Lubelska, budynek Trybunału Koronnego, 
czas wolny. Przejazd do Zamościa, zwiedzanie, m.in.: 
Rynek Zamoyskich z kamieniczkami, Ratusz, Katedra, 
dawny pałac Zamojskich, dawna synagoga, fortyfikacje: 
Brama Lwowska i Lubelska. Zakwaterowanie w hotelu, 
nocleg.

Dzień 3: śniadanie, przejazd do Sandomierza - jednego 
z najstarszych polskich miast, zwiedzanie: trasa 
podziemna, Brama Opatowska, Ratusz, Katedra, Pałac 
Biskupi, XVII w. dzwonnica, Dom Długosza, Collegium 
Gostomianum - najstarsza szkoła średnia w Polsce; 
zwiedzanie ruin zamku Krzysztopór (Ujazd) - 
pozostałość po monumentalnej budowli z lat 1631 -

11Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Polska

Polska
INLubelszczyzna, Ziemia Świętokrzyska i Sandomierska

zakończeniu rejsu przejazd do miejscowości Gietrzwałd 
- zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego. Przyjazd na 
Mazury, zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

Dzień 3: śniadanie, objazd Mazur: Mrągowo, Ruciane 
Nida, Pisz, zwiedzanie leśniczówki „Pranie” - Muzeum 
K.I. Gałczyńskiego. Dalej rejs łodziami w rezerwacie 
przyrody na rzece Krutyń. Przejazd do Mikołajek - czas 
wolny (rejs statkiem po j. Śniardwy). Powrót do hotelu, 
nocleg.

Dzień 4: śniadanie, zwiedzanie Krainy Wielkich Jezior 
Mazurskich z przewodnikiem: Św. Lipka - barokowy 
kościół (koncert organowy), Reszel - Zamek Biskupa, 
Gierłoż - ruiny byłej kwatery Hitlera, Giżycko - Twierdza 
Boyen, Ryń - Zamek Kontusza, powrót do hotelu, 

Dzień 1: zbiórka uczestników i wyjazd według rozkładu nocleg.
jazdy. Przyjazd do Malborka, zwiedzanie gotyckiego 

Dzień 5: śniadanie, przejazd do Olsztyna - stolicy zamku Krzyżackiego, który jest jedną z największych 
Warmii i Mazur, krótkie zwiedzanie miasta, m.in: Zamek, twierdz średniowiecznej Europy wpisaną na listę 
Wysoka Brama, XVIII i XIX w. zabytkowe kamieniczki UNESCO. Przejazd do Elbląga, zwiedzanie miasta: 
oraz Ratusz Staromiejski. Po zakończeniu zwiedzania spacer po starówce elbląskiej, zakwaterowanie w 
wyjazd w drogę powrotną, zakończenie wycieczki.hotelu, nocleg.

Dzień 2: śniadanie, rejs Kanałem Elbląskim na trasie 
Elbląg - Buczyniec przez rezerwat przyrody na 
j. Dróżno, stanowiący ostoję ptactwa wodnego, śluzy
i pochylnie po których przeciągane są statki. Po 

Mazury Polska
IN

•uczestnicy miejsca w autokarze zajmują wg kolejności 
zgłoszeń,

•na bilety wstępu i przewodników miejscowych należy 
zabezpieczyć ok. 150 zł

•kolejność zwiedzania w poszczególnych dniach może 
ulec zmianie,

•dopłata do pok. 1-osobowego 140 zł
•dopłata do 4 obiadokolacji: 120 zł

UWAGI

•transport: autokar lub minibus z barkiem, video, 
klimatyzacja,

•zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu*** - pokoje 
2-osobowe z węzłem sanitarnym i TV,

•wyżywienie: 4 śniadania,
•opieka pilota,
•ubezpieczenie Europäische Reiseversicherung 

(NNW – 10.000 zł)

ŚWIADCZENIA

Kazimierz Dolny - Lublin - Zamość - Sandomierz - Góry Świętokrzyskie - Ujazd - Chęciny - Jaskinia Raj - 
Oblęgorek - Zagnańsk

Malbork -  Kanały Elbląskie - Giżycko - Kętrzyn – Św. Lipka - Reszel - Krutyń – Mikołajki - Mrągowo - Olsztyn

•uczestnicy zajmują miejsca w autokarze wg kolejności 
zgłoszeń,

•kolejność zwiedzania w poszczególnych dniach może 
ulec zmianie,

•na bilety wstępu oraz przewodnika należy przeznaczyć 
ok. 270 zł

•dopłata do pokoju 1 - osobowego 140 zł
•dopłata do 4 obiadokolacji: 120 zł

UWAGI

IN/MAZ/01/16 01.06 - 05.06.2016 870 zł

IN/MAZ/02/16 14.09 - 18.09.2016 870 zł

KOD TERMIN CENA

•transport: autokar lub minibus z barkiem, video, 
klimatyzacja, uchylne siedzenia,

•zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach, kat. **/*** 
pokoje 1, 2-osobowe z węzłem sanitarnym, (1 Puławy, 
1 Zamość, 2okolice Kielc),

•wyżywienie: 4 śniadania, 
•opieka pilota,
•ubezpieczenie Europäische Reiseversicherung 

(NNW – 10.000 zł)

ŚWIADCZENIA

IN/LZS/01/16 18.05 - 22.05.2016 850 zł

IN/LZS/02/16 11.08 - 15.08.2016 850 zł

KOD TERMIN CENA

* połączenia antenowe realizowane są przy minimum 6 osobach 
za dopłatą 130 zł

* połączenia antenowe realizowane są przy minimum 6 osobach 
za dopłatą 130 zł

Kalisz* DW PKP 09.00

Konin DW PKP Terminal Orbis 08.00

Koszalin* DW PKP 01.30

Leszno * parking przy Stad. Smoczyka 04.00

Piła Pl. Zwycięstwa 04.00

Poznań DW PKS, ul. Matyi 2 06.00

Stargard Szczeciński* parking DW PKS 01.45

Szczecin* DW PKP 01.00

Szczecinek* DW PKP 02.30

Gorzów Wielkopolski* DW PKP 03.30

ROZKŁAD JAZDY
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* połączenia antenowe realizowane są przy minimum 6 osobach 
za dopłatą 130 zł

* połączenia antenowe realizowane są przy minimum 6 osobach 
za dopłatą 130 zł

Kalisz* DW PKP 07.00

Konin DW PKP Terminal Orbis 08.00

Koszalin* DW PKP 01.30

Leszno* parking przy Stad. Smoczyka 04.00

Piła Pl. Zwycięstwa 04.00

Poznań DW PKS, ul. Matyi 2 06.00

Stargard Szczeciński* parking DW PKS 01.45

Szczecin* DW PKP 01.00

Szczecinek* DW PKP 02.30

Gorzów Wielkopolski* DW PKP 03.30

ROZKŁAD JAZDY

Kalisz* DW PKP 06.00

Konin* DW PKP Terminal Orbis 05.00

Koszalin* DW PKP 01.30

Leszno* parking przy Stad. Smoczyka 08.00

Piła Pl. Zwycięstwa 04.00

Poznań DW PKS, ul. Matyi 2 06.00

Stargard Szczeciński* parking DW PKS 01.45

Szczecin* DW PKP 01.00

Szczecinek* DW PKP 02.30

Gorzów Wielkopolski* DW PKP 02.30

ROZKŁAD JAZDY

Ikon, gotycko-bizantyjska cerkiew obronna zbudowana 
w latach 1503 - 1511, cerkiew św. Jana Teologa z 1889. 
Następnie przejazd szlakiem tatarskim do miejscowości 
Kruszyniany - Bohoniki, zwiedzanie: meczet i mizar 
(cmentarz mahometański), Sokółka - kościół św. 
Antoniego (relikwiarz z cudowną hostią). Powrót do 
hotelu, nocleg.

Dzień 3: śniadanie, zwiedzanie z przewodnikiem: 
Grabarka - Święta Góra z cerkwią Przemienienia 
Pańskiego (miejsce kultu prawosławia ze źródełkiem 
mającym cudowną moc), Białowieża - Białowieski Park 
Narodowy - rezerwat żubrów, Hajnówka - zespół 
budowli cerkiewnych (stara cerkiew drewniana oraz 
nowoczesny sobór Św. Trójcy). Powrót do hotelu, 
nocleg.

Dzień 4: śniadanie, przejazd do Tykocina - miasta 
dwóch kultur, zwiedzanie: Muzeum Kultury Żydowskiej 
mieszczące się w synagodze oraz cmentarz żydowski 
założony w 1522 r., Dworek Administratora, kościół św. 
Trójcy oraz Europejską Wioskę Bocianią w Pentnowie 
k/Tykocina. Po zakończeniu zwiedzania wyjazd w drogę 
powrotną, zakończenie wycieczki.Dzień 1: zbiórka uczestników i wyjazd według rozkładu  

jazdy. Bezpośredni przejazd do Białegostoku, 
zwiedzanie regionalnego Muzeum Wsi Białostockiej, 
w którym zgromadzone zostały zbiory zabytkowej 
architektury Podlasia. Zakwaterowanie w hotelu, 
nocleg. 

Dzień 2: śniadanie, spotkanie z przewodnikiem, 
zwiedzanie miasta: zespół pałacowo-barkowy 
Branickich zbudowany w latach 1691-1697 zwanym 
Wersalem Północy, katedra p.w. N.M.P. z 1617 r., 
historyczne centrum miasta z trójkątnym rynkiem 
i kamieniczkami zbudowanymi na przełomie XIX i XX w. 
Ratusz, cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy, czas wolny. 
Przejazd do miejscowości Supraśl, zwiedzanie Muzeum 

o wydarzeniach często mrożących krew w żyłach, we wnętrzach znajduje się Muzeum Piastów Śląskich. 
po których pozostały przekazy historyczne i duchy Po zakończeniu zwiedzania wyjazd w drogę powrotną, 
nawiedzające w bezksiężycową noc kamienne mury zakończenie wycieczki.
warowni. Przejazd do Książa, zwiedzanie jednej 
z najbardziej imponujących rezydencji - historia zamku 
sięga końca XIII w. W trakcie zwiedzania trasy 
barokowej poznacie Państwo historię zamku i jego 
mieszkańców. Przejazd na nocleg w okolicy Świdnicy, 
nocleg.

Dzień 1: zbiórka uczestników i wyjazd według rozkładu 
jazdy. Bezpośredni przejazd do Kliczkowa - zwiedzanie 
zamku, którego historia sięga 1297r., wzniesionego 
przez Bolka Surowego księcia świdnicko-jaworskiego. 
Obecnie stanowi neorenesansową rezydencję dworską 
z pięknym zamkiem. Dalsza podróż wiedzie do 
miejscowości Sucha, gdzie znajduje się zamek Czocha, Dzień 3: śniadanie, przejazd Kamieńca Ząbkowickiego, 
którego historia sięga 1345 r. Obecna renesansowa zwiedzanie imponującego zamku ufundowanego, przez 
architektura sięga XVI w, kiedy został gruntownie słynną na Dolnym Śląsku, królową Mariannę Wilhelminę 
przebudowany. W trakcie zwiedzania usłyszycie Orańską. Zamek ten był wówczas jednym z naj-
Państwo opowieści o chwalebnej historii Czochy, większych i najpotężniejszych tego typu obiektów na 
możnych właścicielach, nie zabraknie także legend Śląsku. Przejazd do Musznej - zwiedzanie jednego 
i historii „z dreszczykiem". Przejazd do hotelu w okolicy z najpiękniejszych zamków w Polsce, który położony 
Jeleniej Góry, zakwaterowanie, nocleg. jest niedaleko Opola. Zamek posiada 99 wież

i wieżyczek oraz 365 pomieszczeń. Często określany Dzień 2: śniadanie, przejazd do Bolkowa, zwiedzanie 
jest jako polski Disneyland lub bajkowy zamek. zamku, który został wzniesiony w XIII w., kojarzony 
Kolejnym etapem podróży jest Zamek Piastów Śląskich przede wszystkim z panowaniem Bolka I Surowego 
w Brzegu, którego historia sięga czasów księcia i Bolka II Małego z piastowskiej linii książąt świdnicko-
Henryka Brodatego. Z względu na architekturę jaworskich. W trakcie zwiedzania usłyszą Państwo 
nazywany jest Śląskim Wawelem, aktualnie 

Romantyczne Zamki Śląskie
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Polska
IN

Ziemia Podlaska - na styku trzech kultur Polska
IN

Kliczków - Czocha - Książ - Bolków - Kamieniec Ząbkowicki - Moszna - Brzeg

Białystok - Sokółka - Kruszyniany - Grabarka - Hajnówka – Białowieża

źuczestnicy miejsca w autokarze zajmują wg kolejności 
zgłoszeń,

źkolejność zwiedzania w poszczególnych dniach może 
ulec zmianie,

źdopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 120 zł
źna bilety wstępu oraz miejscowych przewodników 

należy zabezpieczyć ok. 110 zł
źdopłata do 3 obiadokolacji: 105 zł

UWAGI

•transport: autokar lub minibus z barkiem, video, 
klimatyzacja, uchylne siedzenia,

•zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu**; 2 noclegi 
wośrodku wypoczynkowym, pokoje 1, 2, 3-osobowe 
zwęzłem sanitarnym,

•wyżywienie: 3 śniadania 
•opieka pilota
•ubezpieczenie Europäische Reiseversicherung 

(NNW - 10.000 zł)

ŚWIADCZENIA

IN/ZDS/01/16 20.05 - 22.05.2016 640 zł

IN/ZDS/02/16 09.09 - 11.09.2016 640 zł

KOD TERMIN CENA

IN/POD/01/16 09.06 - 12.06.2016 780 zł

IN/POD/02/16 01.09 - 04.09.2016 780 zł

KOD TERMIN CENA

źuczestnicy miejsca w autokarze zajmują wg. kolejności 
zgłoszeń,

źkolejność zwiedzania w poszczególnych dniach może 
ulec zmianie,

źbilety wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 130 PLN,
źdopłata do pokoju 1-osobowego 105 PLN
źdopłata do 2 obiadokolacji: 70 zł

UWAGI

ź transport: autokar lub minibus z barkiem, video, 
klimatyzacja, uchylne siedzenia

źzakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach kat. **/***, 
pokoje 1,2,3-osobowe z węzłem sanitarnym, TV,

źwyżywienie: 2 śniadania,
źopieka pilota,
ź  ubezpieczenie Europäische Reiseversicherung (NNW 

- 10.000 zł)

ŚWIADCZENIA



K
O

LO
N

IE
 I

 O
B

O
ZY

 Z
A

G
R

A
N

IC
ZN

E

ZAKWATEROWANIE:

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

PROGRAM RAMOWY 

plażowanie, kąpiele w morzu, zajęcia rekreacyjne. nym krajobrazem. Zwiedzanie miasta KRK – romańska 
Możliwość uczestniczenia w wycieczkach fakultatyw- katedra, spacer po wąskich urokliwych uliczkach 

Kompleks Wypoczynkowy „Omorika” położony nych. miasta. Cena 10 EUR
w Crikvenicy. Pokoje 3 i 4-os. z łazienkami rozmie-
szczone w kilku budynkach, w odległości 150 m od plaży Dzień 11: Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. - Fish Picnic - całodzienny panoramiczny rejs statkiem 
i zaledwie 2 km od centrum Crikvenicy. Obiekt otoczony Ostatnie kąpiele. Obiad. Przejazd do Słowenii. wzdłuż Riwiery Crikvenickiej, zejście na ląd 
jest lasem i parkiem, tuż obok znajdują się korty Zwiedzanie Postojnej - jednej z największych i naj- w miejscowościach Njivice i Malinska, degustacja ryb 
tenisowe, boisko do siatkówki, a nad morzem - piękniejszych jaskiń w Europie. Po południu wyjazd do i owoców morza na statku. Czas wolny na kąpiele przy 
Adrenalin Park na wodzie, centrum rozrywki (bilard, Polski. jednej z plaż. Cena 25 EUR
flipery, trampoliny itp). Crikvenica to tętniące życiem, 

Dzień 12: Przyjazd do Poznania ok. godz. 7:00malownicze miasteczko położone nad samym 
Adriatykiem. Znajdują się tu liczne bary, kluby, dyskoteki 
i tereny rekreacyjne, a wzdłuż morza rozciągają się 

- Rejs statkiem do miasta Vrbnik - półdniowa przepiękne żwirkowe plaże. Wszystko to stwarza 
wycieczka do starego miasta Vrbnik na wyspie KRKA. warunki do wymarzonego wakacyjnego szaleństwa. 
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, m.in. najwęższa 
ulica świata. Cena 20 Euro

Dzień 1: Wyjazd z Poznania o godz. 17:00. - Plitwickie Jeziora - całodzienna wycieczka do 
najpiękniejszego Parku Narodowego w Chorwacji, Dzień 2: Przyjazd do Zagrzebia w godzinach 
znajdującego się pod ochroną UNESCO, słynącego porannych, zwiedzanie starego miasta. Przejazd do 
z 16 przepięknych krasowych jezior połączonych Crikvenicy, zakwaterowanie w hotelu. Pierwszy posiłek 
strumieniami, rzeczkami i wodospadami. Cena 30 EUR– obiad.

- Wyspa KRKA - wycieczka autokarem na największą Dzień 2 - 11: Pobyt wypoczynkowy i rekreacyjny, 
i najbardziej rozwiniętą chorwacka wyspę z urozmaico-

Chorwacja
KOChorwacja - Crikvenica
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źprzejazd komfortowym autokarem
ź9 noclegów w pawilonach Omorika
źŚniadania, obiady i kolacje - bufet
źZwiedzanie Zagrzebia
źZwiedzanie Jaskini Postojnej (wstęp 13,70 EUR do 

lat 15, 18,30 EUR do lat 24)
źOpieka pilota i wykwalifikowanej kadry  
źUbezpieczenie KL, NNW w TU Signal Iduna

ŚWIADCZENIA

TERMIN

05.07 - 16.07.2016 1690 zł

14.07 - 25.07.2016 1690 zł

CENA 

obóz młodzieżowy

źWstęp na dyskotekę - koszt ok. 2 EUR.
źObowiązkowa kaucja 10 EUR / os (obejmuje ew. 

szkody wyrządzone przez uczestników) zbierana w 
autokarze w dniu wyjazdu, oddawana ostatniego dnia. 

źProponujemy kieszonkowe 50 EUR + dodatkowo na 
wycieczki fakultatywne.

UWAGI
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WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

WYŻYWIENIE ALL INCLUSIVE:

PROGRAM RAMOWY 

ZAKWATEROWANIE:
www.cyprotelsidarivillage.com

ISLAND TOUR - całodzienna wycieczka do najcieka-
wszych i malowniczych zakątków wyspy. Paleokastrica 
ze słynnym klasztorem i muzeum ikon. Do dzisiaj 
monastyr słynie z własnej manufaktury gdzie wyrabiana 
jest oliwka z oliwek i wyśmienite wino. Następnie relaks 
(rejs łodziami po zatoce) gdzie wpływać będziemy do 
grot niewidocznych z lądu. Kolejny punkt programu to 
Lakonese z punktem widokowym Bella Vista – skąd 
rozciąga się wspaniały widok na zachodnie wybrzeże. 
Nimfa miasteczko słynące z „pomarańczy japońskiej” 
(kum-kuat) z którego sporządza się słynne na cały świat 
likiery. Zobaczymy produkcję i spróbujemy tych 
specjałów. Przejazd do stolicy wyspy Corfu Town 
(Kerkira) zwiedzanie Starego Portu i Starej Twierdzy, 
punkt widokowy Kanoni – z którego oglądać będziemy 
dwie małe wysepki: Vlachern z żeńskim klasztorem oraz 
Mysią Wyspę, a samoloty będą przelatywać nad 
naszymi głowami! Kolejny punkt to spacer po uroczym 
Starym Mieście z licznymi zakamarkami, wąskimi 
uliczkami, sklepikami i barami. Cena ok. 45 EUR 
(możliwość wykupienia w Polsce 200 zł).

UWAGA: Zamieszczone powyżej opisy wycieczek 
lokalnych są podane wyłącznie informacyjnie i nie 
stanowią oferty handlowej. Mogą być zrealizowane 
przez lokalnego kontrahenta przy minimum 
20osobach !

śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, przekąski
w barze przy basenie przed i popołudniu, lody, ciasto, 
napoje gorące i zimne - przez cały dzień. All inclusive nie 
obejmuje żadnych alkoholi dla młodzieży. 

Dzień 1: Wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy, 
Węgry do Serbii. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, 
nocleg.

Dzień 2: Śniadanie, wyjazd w godzinach południowych 
z Serbii – dalsza podróż do Grecji. 

Dzień 3: W godzinach wczesno - porannych przyjazd do 
Igumenicy, przeprawa promowa na Corfu (ok. 1,5 h). 
Przyjazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych, 
spotkanie z rezydentem, zapoznanie z miastem, 
sklepami, dyskotekami. Zakwaterowanie od godz. 
14.00. All inclusive funkcjonuje od chwili zakwatero-
wania. 

Dzień 3 – 10: Pobyt, plażowanie, zajęcia sportowe, 
realizacja wycieczek fakultatywnych, wieczorem 
dyskoteki.

Hotel*** + „CYPROTEL CORFU PANORAMA” 
Dzień 10: Po śniadaniu wykwaterowanie, wypoczynek. kompleks hotelowy usytuowany na wzniesieniu
Wypłynięcie promu w godzinach wieczornych. Odbiór z pięknym widokiem na Morze Jońskie. Położony
suchego prowiantu. All.inclusie funkcjonuje do końca w miejscowości Sidari. Od piaszczystej plaży ok. 500m. 
pobytu w hotelu! Podróż do Serbii.Pokoje typu „studio” 3/4 osobowe lub „apartament”

z antresolą dla 4/5 osób z łazienką, TV, lodówką, Dzień 11: W godzinach wieczornych zakwaterowanie
balkonem lub tarasem i klimatyzacją. Do dyspozycji w hotelu w Serbii, kolacja, nocleg.
restauracja, 3 bary, market, sklep z pamiątkami, duży 

2 Dzień 12: Poranny wyjazd; za śniadanie suchy basen kąpielowy 800m, kort tenisowy, boisko do 
prowiant, podróż do kraju. Przyjazd do Polski koszykówki, sporty wodne na plaży. W hotelu 
wieczorem, obowiązkowy odbiór młodzieży do 18 lat codziennie odbywają się animacje .
przez rodzica lub osobę upoważnioną.

Grecja
JKGrecja - Wyspa Corfu

14 Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Grecja

All Inclusive Noclegi tranzytowe!

•9 noclegów (7 w hotelu w Grecji, 2 tranzytowe 
wSerbii)

•przeprawa promowa Igumenica - Corfu - Igumenica 
•wyżywienie all inclusive (Corfu)
•śniadanie i kolacja w hotelu tranzytowym (Serbia)
•suchy prowiant na drogę powrotną
•opieka kadry pedagogicznej
•opieka rezydenta, ratownika
•ubezpieczenie KL, NW - TU „Signal Iduna”
•autokar „lux” z wc,video, barkiem i klimatyzacją 

ŚWIADCZENIA

NOWOŚĆ - „UCIEKAJ PRZED PODWYŻKĄ”
Tylko w dniu dokonania rezerwacji i podpisania umowy 
istnieje możliwość wykupienia ochrony ceny wyjazdu przed 
podwyżką na skutek zmiany kursu waluty i paliwa. 
Dodatkowo dajemy Ci gwarancję i możliwość bezkosztowej 
rezygnacji z imprezy 8 dni przed wyjazdem! + 100 zł

TERMIN

06.07 - 17.07.2016 2230 zł

13.07 - 24.07.2016 2230 zł

20.07 - 31.07.2016 2230 zł

CENA 

Konin Dworzec  PKP Terminal 02.00

Poznań Zintegrowane Centrum Komunikacji ul. St. Matyi 204.00

ROZKŁAD JAZDY WYJAZD

obóz dla młodzieży 13 - 20 lat
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Grecja - Wyspa Evia
obóz dla młodzieży 13 - 20 lat

Grecja
JK

Noclegi tranzytowe!

ZAKWATEROWANIE:
www.eretriavillage.gr

PROGRAM RAMOWY:

WYŻYWIENIE:

WYCIECZKI FAKULTATYWNE 

stolica – Chalkida. I wreszcie najpiękniejsze miasteczko prowiant za śniadanie. Przyjazd do Polski w godzinach 
Limni - znane z żeńskiego klasztoru zbudowanego na wieczornych obowiązkowy odbiór młodzieży do 18 lat 
świątyni Posejdona. Cena ok. 30 EUR (możliwość przez rodzica lub osobę upoważnioną.

Hotel*** „HOLIDAYS IN EVIA” jest to kolorowe, pełne wykupienia w Polsce 130 zł)
życia wakacyjne miasteczko w bujnym ogrodzie 
bezpośrednio przy plaży! Parasole i leżaki na plaży UWAGA: Zamieszczone powyżej opisy wycieczek 
i przy basenach są bezpłatne. Do centrum miasta lokalnych są podane wyłącznie informacyjnie i nie 
Erytreii 5 km. Zakwaterowanie w uroczych bungalowach stanowią oferty handlowej. Mogą być zrealizowane 
wśród zieleni; pokoje 3, 4 osobowe z łazienką, przez lokalnego kontrahenta przy minimum 20 
klimatyzacją, TV, telefon, lodówka, balkon lub taras. Do osobach!

2dyspozycji gości: basen 1.000 m+brodzik, basen przy 
2plaży ok. 300 m, kort tenisowy, piłka plażowa, 

koszykówka, aerobik, bingo, animacje przy basenie i na Dzień 1: Wyjazd z Polski, nocny przejazd przez Czechy, 
amfiteatrze (pokazy tańca, wieczory folklorystyczne, Słowację, Węgry.
przedstawienia - show. Hotel „Holidays In Evia***” jest 

Dzień 2: Przyjazd do Serbii, zakwaterowanie w hotelu ** częścią kompleksu wakacyjnego na który składa się 
od 14.00, wypoczynek po podróży. Wieczorem kolacja również hotel**** „Eretria Village”. Łącznie ponad 550 
i nocleg. pokoi. Goście obu hoteli korzystają z całej infrastruktury 

obiektu. Dzień 3: Wczesny wyjazd z hotelu ok. 03.00, suchy 
prowiant za śniadanie. Przyjazd do Grecji, 
zakwaterowanie w hotelu od godziny 14.00. Wieczorem 

All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, kolacja.
przekąski zimne i gorące przed i popołudniu, lody, 

Dzień 3 – 10: Pobyt, plażowanie, zajęcia rekreacyjno-napoje zimne i gorące - przez cały dzień. All inclusive nie 
sportowe, realizacja wycieczek fakultatywnych.obejmuje żadnych alkoholi dla młodzieży. 

Dzień 10: Po śniadaniu wykwaterowanie do godz. 
12.00, obiad. Wypoczynek i plażowanie do godzin 

-ATENY stolica kraju; zabytki świata antycznego wieczornych. Następnie kolacja, wyjazd o godz. 20.00. 
wtopione w nowoczesną  metropolię. Świątynia Zeusa

Dzień 11: Przyjazd do Serbii, zakwaterowanie od 14.00, i Ateny, Akropol, kolorowa dzielnica Plaka, bardzo 
wieczorem kolacja i nocleg.widowiskowa zmiana warty w wykonaniu gwardii

i wreszcie wstęp i zwiedzanie najważniejszego muzeum Dzień 12: Wczesny wyjazd (03.00) z hotelu, suchy 
w Grecji – Muzeum Akropolskiego. Cena ok. 45 EUR 
(możliwość wykupienia w Polsce 190 zł)

-EVIA ISLAND TOUR wycieczka po najciekawszych
i malowniczych zakątkach wyspy. Najpierw nasze 
najbliższe miasto czyli Eretria (najważniejsze miasto 
turystyczne wyspy) ze wspaniałą promenadą. Potem 

15Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Grecja

•9 noclegów (7 w Grecji, 2 tranzytowe w Serbii)
•wyżywienie all inclusive (dotyczy Grecji)
•suchy prowiant na drogę powrotną
•przejazd „lux” autokarem z wc, video iklimatyzacją 
•ubezpieczenie KL ,NW - TU „Signal Iduna”
•opieka kadry pedagogicznej i rezydenta 
•opieka  ratownika na basenie i plaży 

ŚWIADCZENIA

NOWOŚĆ - „UCIEKAJ PRZED PODWYŻKĄ”
Tylko w dniu dokonania rezerwacji i podpisania umowy 
istnieje możliwość wykupienia  ochrony ceny wyjazdu przed  
podwyżką na skutek zmiany kursu waluty i paliwa. 
Dodatkowo dajemy Ci gwarancję i możliwość bezkosztowej 
rezygnacji z imprezy do 8 dni przed wyjazdem!  + 100 zł 

Konin Dworzec  PKP Terminal 18.00

Poznań Zintegrowane Centrum Komunikacji ul. St. Matyi  220.00

ROZKŁAD JAZDY WYJAZD

TERMIN

29.06 - 10.07.2016 2150 zł

06.07 - 17.07.2016 2150 zł

13.07 - 24.07.2016 2150 zł

20.07 - 31.07.2016 2150 zł

CENA 

All Inclusive
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Hiszpania
JKHiszpania - Lloret de Mar

obóz dla młodzieży 13 - 20 lat

ZAKWATEROWANIE:
www.htophotels.com

WYŻYWIENIE:
WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

PROGRAM RAMOWY:

skaliste wybrzeże i strome uliczki prowadzące wprost na 
plażę - to właśnie Tossa de Mar. Ciekawość turystów 
budzi stara dzielnica Vila Vella. Dzielnicę otaczają mury 
obronne z dobrze zachowanymi trzema wieżami 
widokowymi. Bliskość ruin starorzymskich sprawia, 
że wydaje nam się, iż czas stanął w miejscu. Uroku 
dodaje zabytkom ich otoczenie - skalne urwiska, 
podwodne groty i lazurowe morze. Cena ok. 27 EUR 
(możliwość wykupienia w Polsce 120 zł) 

- DYSKOTEKA (wstęp od 16 lat) W Lloret de Mar 
znajdują się najlepsze dyskoteki w Europie! 

- TROPIC’S - 2 sale na 2.000 osób, 5 barów, laser show, 
scena i piana party. Cena zależy od dnia 7/10 EUR. 
Możliwość zakupienia „Tropic’s Club Card” w cenie ok. 
30 EUR na tygodniowe wejścia do clubu.

UWAGA: Zamieszczone powyżej opisy wycieczek 
lokalnych są podane wyłącznie informacyjnie i nie 
stanowią oferty handlowej. Mogą być zrealizowane Dzień 2 - 9: Pobyt, plażowanie, zajęcia rekreacyjno-
przez lokalnego kontrahenta przy minimum 20 sportowe, realizacja wycieczek fakultatywnych, 
osobach!wieczorem wyjścia na dyskoteki.

Hotel*** „H Top Gran Casino Royal” Położony jest 
niespełna 300 m od plaży w samym centrum miasta Dzień 9: Po śniadaniu wykwaterowanie, obiad + suchy 
z licznymi sklepami, barami i dyskotekami. Obiekt prowiant, pożegnanie z Lloret de Mar, wyjazd ok. 
posiada 400 pokoi, basen, restaurację, bar, windy, 16/17.00. Nocny przejazd. 
recepcje, salon gier, taras do opalania z leżakami. 

Dzień 10: Przyjazd do Polski, obowiązkowy odbiór Pokoje 3, 4 osobowe posiadają łazienkę, TV SAT, 
młodzieży do 18 lat przez rodzica lub osobę balkon. Sejf do wypożyczenia w recepcji. 
upoważnioną.

3 x dziennie; wszystkie posiłki w formie bufetu 
- BARCELONA + GRAJĄCE FONTANNY Podczas szwedzkiego + woda! 
wycieczki proponujemy: spacer po słynnych Ramblas, 

Uwaga: Od roku 2013 na terenie Costa Brava został Sagrada Familia - Gaudiego, średniowieczna starówka. 
wprowadzony podatek turystyczny w wysokości Podjedziemy pod stadion FC Barcelona (wstęp dla 
0,50 Euro/osoby/dzień. Każdy turysta przebywający chętnych dodatkowo płatny), pospacerujemy 
na wybrzeżu jest zobowiązany do jego zapłacenia - zakamarkami i uroczymi uliczkami odkrywając to co 
gotówką w recepcji hotelu podczas meldowania. najpiękniejsze w tym mieście. A na koniec pobytu, 

późnym wieczorem o chłodzie zaprosimy na 
niesamowity pokaz magicznych „grających fontann” - 
będący spektaklem wody, muzyki i światła. Cena ok. 37 Dzień 1: Wyjazd z Polski, nocny przejazd przez Niemcy. 
EUR (możliwość wykupienia w Polsce 160 zł) 

Dzień 2: Przyjazd do hotelu w godzinach przed-
- TOSSA Miasteczko przez poetów i malarzy nazywane południowych, spotkanie z rezydentem, zapoznanie 
„błękitnym rajem” - jest jednym z najpiękniejszych z miastem, sklepami, dyskotekami. Zakwaterowanie od 
miejsc na Costa Brava. Kolorowe łodzie w porcie, godz. 14.00. Wieczorem kolacja. 
wznoszący się nad zatoką średniowieczny zamek, 

16 Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Hiszpania

ź7 noclegów w pokojach 3, 4 os. 
źpełne wyżywienie 3 x dziennie w formie bufetu + 

woda 
źsuchy prowiant na drogę powrotną 
źopieka kadry pedagogicznej 
źopieka rezydenta w Hiszpanii, opieka ratownika na 

plaży 
źubezpieczenie KL, NW - TU „Signal Iduna” 
źautokar „lux” z wc, video, klimatyzacją 

ŚWIADCZENIA

Konin Dworzec PKP Terminal 06.00

Poznań Zintegrowane Centrum Komunikacji ul. St. Matyi 2 08.00

ROZKŁAD JAZDY WYJAZD

HIT ROKU 2015!
DYSKOTEKOWE SZALEŃSTWO

NOWOŚĆ - „UCIEKAJ PRZED PODWYŻKĄ”
Tylko w dniu dokonania rezerwacji i podpisania umowy 
istnieje możliwość wykupienia  ochrony ceny wyjazdu przed  
podwyżką na skutek zmiany kursu waluty i paliwa. 
Dodatkowo dajemy Ci gwarancję i możliwość bezkosztowej 
rezygnacji z imprezy do 8 dni przed wyjazdem!  + 100 zł 

TERMIN CENA 

29.06 - 08.07.2016 1940 zł

06.07 - 15.07.2016 1940 zł

13.07 - 22.07.2016 1940 zł

20.07 - 29.07.2016 1940 zł
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Hiszpania
JKHiszpania - Lloret De Mar + DISNEYLAND

obóz dla młodzieży 13 - 20 lat
DISNEYLAND W CENIE!!!

ZAKWATEROWANIE:

WYŻYWIENIE:

PROGRAM RAMOWY:

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

łodzie w porcie, wznoszący się nad zatoką średnio- sportowe, realizacja wycieczek fakultatywnych, 
wieczny zamek, skaliste wybrzeże i strome uliczki wieczorem wyjścia na dyskoteki.

Hotel*** „Hawai/Montevista” (es.eveniahotels.com/ prowadzące wprost na plażę – to właśnieTossa de Mar. 
hotelmontevista) - to kompleks dwóch hoteli położonych Dzień 11: Po śniadaniu wykwaterowanie, obiad + suchy Ciekawość turystów budzi stara dzielnica Vila Vella. 
od siebie ok. 50 metrów. Do centrum i plaży ok. 450 prowiant, pożegnanie z Lloret de Mar, wyjazd Dzielnicę otaczają mury obronne z dobrze 
metrów. Obiekty posiadają łącznie 350 pokoi, basen, ok. 16/17.00. Nocny przejazd.zachowanymi trzema wieżami widokowymi. 
restaurację, bar, windy, recepcje, salon gier, taras do Bliskośćruin starorzymskichsprawia, że wydaje nam Dzień 12: Przyjazd do Polski, obowiązkowy odbiór opalania z leżakami. Pokoje 3, 4 osobowe posiadają się, iż czas stanął w miejscu. Uroku dodaje zabytkom ich młodzieży do 18 lat przez rodzica lub osobę łazienkę, TV SAT, balkon, klimatyzację, sejf (płatny). otoczenie -skalne urwiska, podwodne groty i lazurowe upoważnioną.Goście korzystają z infrastruktury obu hoteli. morze. Cena ok. 27 EUR (możliwość wykupienia 

w Polsce 120 zł).

DYSKOTEKA (wstęp od 16 lat) W Lloret de Mar 3 x dziennie; wszystkie posiłki w formie bufetu szwedz-
znajdują się najlepsze dyskoteki w Europie!kiego + woda!

TROPIC’S - 2 sale na 2.000 osób, 5 barów, laser show, Uwaga: Od roku 2013 na terenie Costa Brava został 
scena i piana party. Cena zależy od dnia 7/10 EUR. wprowadzony podatek turystyczny w wysokości 
Możliwość zakupienia „Tropic’s Club Card” w cenie ok. 0,50 Euro/osoby/dzień. Każdy turysta przebywający 
30 EUR na tygodniowe wejścia do clubu.na wybrzeżu jest zobowiązany do jego zapłacenia - 

gotówką w recepcji hotelu podczas meldowania. UWAGA: Zamieszczone powyżej opisy wycieczek 
lokalnych są podane wyłącznie informacyjnie i nie 
stanowią oferty handlowej. Mogą być zrealizowane 
przez lokalnego kontrahenta przy minimum 
20osobach!

Dzień 1: Wyjazd z Polski, nocny przejazd przez Niemcy.

Dzień 2: Przyjazd w okolice Paryża, zakwaterowanie 
ok. godz. 16.00. Wypoczynek po podróży.

Dzień 3: Śniadanie w hotelu, przejazd do Disneyland 
Paris (pobyt 10 godzin), późnym wieczorem wyjazd do 

NOCLEG TRANZYTOWY W PARYŻU – Hotel** na Hiszpanii (tego dnia obiad w parku oraz suchy prowiant 
przedmieściach, pokoje 2,3,4 osobowe z łazienką i TV. za kolacje na dalszą podróż). 
Posiłki 1 x śniadanie

Dzień 4: Przyjazd do hotelu w godzinach przed-
południowych, spotkanie z rezydentem, zapoznanie
z miastem, sklepami, dyskotekami. Zakwaterowanie od 

BARCELONA + GRAJĄCE FONTANNY: Podczas 
godz. 14.00. Wieczorem kolacja.

wycieczki proponujemy: spacer po słynnych Ramblas, 
Sagrada Familia – Gaudiego, średniowieczna starówka. Dzień 4 - 11: Pobyt, plażowanie, zajęcia rekreacyjno-
Podjedziemy pod stadion FC Barcelona (wstęp dla 
chętnych dodatkowo płatny), pospacerujemy 
zakamarkami i uroczymi uliczkami odkrywając to co 
najpiękniejsze w tym mieście. A na koniec pobytu, 
późnym wieczorem o chłodzie zaprosimy na 
niesamowity pokaz magicznych „grających fontann” - 
będący spektaklem wody, muzyki i światła. 
Cena ok. 37 EUR (możliwość wykupienia w Polsce 
160 zł).

TOSSA: Miasteczko przez poetów i malarzy 
nazywane “błękitnym rajem” - jest jednym
z najpiękniejszych miejsc na Costa Brava. Kolorowe 

NOWOŚĆ - „UCIEKAJ PRZED PODWYŻKĄ”
Tylko w dniu dokonania  rezerwacji i podpisania umowy 
istnieje możliwość wykupienia ochrony ceny wyjazdu przed  
podwyżką  na skutek zmiany kursu waluty i paliwa .  
Dodatkowo dajemy  Ci gwarancję i możliwość bezkosztowej 
rezygnacji  z imprezy do 8  dni przed wyjazdem !  + 100 zł 

ź8 noclegów (1 we Francji, 7 w Hiszpanii) 
źpełne wyżywienie 3x dziennie w formie bufetu + woda 

(dot. Hiszpanii) 
źsuchy prowiant na drogę powrotną (dot. Hiszpanii) 
źśniadanie, obiad i suchy prowiant w Paryżu 
źcałodzienny bilet wstępu do parku Disneyland 
źopieka kadry pedagogicznej 
źopieka rezydenta w Hiszpanii, opieka ratownika na 

plaży 
źubezpieczenie KL, NW - TU „Signal Iduna” 
źautokar „lux” z wc, video, klimatyzacją 

ŚWIADCZENIA

Konin Dworzec PKP Terminal 18.00

Poznań Zintegrowane Centrum Komunikacji ul. St. Matyi 220.00

ROZKŁAD JAZDY WYJAZD
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TERMIN

27.06 - 08.07.2016 2350 zł

CENA 

NOWOŚĆ!
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Hiszpania
KOHiszpania - Santa Susanna

obóz dla młodzieży

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

ZAKWATEROWANIE:

PROGRAM RAMOWY:

- Waterworld - miasteczko wodne, na terenie którego 
znajduje się szereg basenów, zjeżdżalni i innych atrakcji 
związanych z wodą. Cena 30 EUR

- Barcelona w programie: Las Ramblas z przepiękną 
gotycką starówką, wzgórze Montjuic z Pałacem 
Narodowym, platformą widokową i obiektami 
olimpijskimi, perełki Antoniego Gaudiego: Parc Guell, 
Casa Batllo, Casa Millai wreszcie największa z nich - 
Katedra Sagrada Familia. Dla fanów piłki nożnej 
przygotowaliśmy wizytę w Camp Nou (wstęp 17 EUR). 
Cena 30 EUR.

- Montserrat wycieczka pośród malowniczych 
krajobrazów i niesamowitych formacji skalnych. 
Będziecie podziwiać Klasztor Benedyktynów, który 
wbudowano w skały po tym jak w cudownych 
okolicznościach odnaleziono tu figurkę Matki Boskiej. 
Cena 35 EUR.

- Marineland połączenie ogrodu zoologicznego, 
delfinarium i parku wodnego. Tu zanurzycie się 
w basenie, zjedziecie na pontonie, a w chwili przerwy 
zobaczycie pokaz tresury fok, papug i delfinów. 
Cena 30 EUR.

- Rejs statkiem do Tossy miasteczka nazywanego 
perłą Costa Brava. Cena: 25 EUR. 

Hotel San Jordi*** - położony w rozrywkowej 
miejscowości Santa Susanna na wybrzeżu Costa 
Maresme, od plaży dzieli go zaledwie 150 m. Obiekt leży 
przy głównej, tętniącej życiem promenadzie łączącej 
miasteczko z miejscowością Malgrat de Mar. W pobliżu 
znajdują się liczne sklepy, bary oraz kluby i dyskoteki. 
Pokoje 3 i 4-osobowe, z klimatyzacją, posiadają 
łazienkę, TV SAT, balkon. Obiekt posiada basen, 
restaurację serwującą dania kuchni śródziemno-
morskiej, taras do opalania z leżakami. 

Dzień 1: Wyjazd z Poznania o godz. 6:00. Przejazd 
przez Niemcy, Francję do Hiszpanii.

Dzień 2: Przyjazd do Hiszpanii w godzinach rannych, 
zakwaterowanie w hotelu ok. godz.12:00, pierwszy 
posiłek – obiad.

Dzień 3 – 9 (lub 8): Pobyt na wybrzeżu Costa Brava. 
Plażowanie, kąpiele w morzu, zajęcia rekreacyjne. 
Możliwość uczestniczenia w wycieczkach fakul-
tatywnych.

Dzień 10 (lub 9): Po śniadaniu wykwaterowanie 
z hotelu, złożenie bagaży, czas wolny. Obiad. Wyjazd 
z Hiszpanii w godzinach popołudniowych, przejazd 
przez Francję i Niemcy do Polski.

Dzień 11 (lub 10): Przyjazd do Poznania w godzinach 
wieczornych.

18 Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Hiszpania

źprzejazd komfortowym autokarem, 
ź8 lub 7 noclegów w Hiszpanii
źśniadania, obiady i kolacje - bufet (do obiadu i kolacji 

podawana jest woda),
źsuchy prowiant na drogę powrotną,
źopieka wykwalifikowanej kadry i pilota, 
źubezpieczenie KL, NNW i bagażu w TU SIGNAL 

IDUNA.

ŚWIADCZENIA

źpierwszym posiłkiem jest obiad w dniu przyjazdu, 
ostatnim obiad w dniu wyjazdu,

źwskazane jest zabranie kremów z filtrami UV, nakryć 
głowy, okularów przeciwsłonecznych, maści na 
oparzenia słoneczne,

źsugerowane kieszonkowe – ok. 100 EUR,
źna miejscu istnieje możliwość skorzystania z licznych 

wycieczek fakultatywnych, dodatkowo płatnych u 
opiekunów,

źadres oraz numer telefonu do hotelu jest dostępny w 
BP KORSARZ,

źpodczas uczestniczenia w wycieczkach 
fakultatywnych oraz na drogę powrotną uczestnicy 
otrzymują suchy prowiant,

źw hotelu każdy uczestnik powyżej 15 roku życia 
uiszcza podatek turystyczny w wys. 0,50 euro/doba,

źprosimy o zabranie ważnego paszportu lub dowodu 
osobistego stałego lub tymczasowego.

UWAGI

Turek OST GROMADA - ul. Milewskiego 1 110 zł

Konin Dworzec PKP - Terminal – godz. 4:00 110 zł

Września Mc Donald’s ul. Wrocławska 5:00 50zł 

Leszno Parking przy Akwawicie 4:30 90 zł 

Poznań Dworzec Letni PKP ul.Dworcowa 6:00 -

ROZKŁAD JAZDY WYJAZD DOPŁATA

TURNUSY 11 - DNIOWE

29.06 - 09.07.2016 

07.07 - 17.07.2016

15.07 - 25.07.2016

23.07 - 02.08.2016

TURNUSY 10 - DNIOWE

31.08 - 09.08.2016 

07.08 - 16.08.2016

14.08 - 23.08.2016

TERMINY CENA

1850 zł

1850 zł

1850 zł

1850 zł

1850 zł

1850 zł

1850 zł

TERMINY CENA
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Słowacja - Rużomberk
wiek uczestników: 8 - 14 lat

Słowacja
JP

Rużomberk - miasto położone w środkowej Słowacji. unikatowy kompleks krajobrazowo - osadniczo- 
Leży w Kotlinie Liptowskiej, pomiędzy pasmami architektoniczny, 
górskimi Gór Choczańskich na północy, Wielkiej Fatry 

- Wycieczka autokarowa - do Demianowskiej Doliny. na południowym zachodzie, Niżnych Tatr na 
Zwiedzanie Jaskini Lodowej i Wolności, które leżą po południowym wschodzie. 
północnej stronie Tatr Niskich. Jaskinie Demianowskie 
stanowią najdłuższy system jaskiń na Słowacji, 

Pensjonat WESTERN** - rodzinnie prowadzony obiekt, - Wycieczka autokarowa - do Liptovskiego Mikulasza 
oferuje komfortowe zakwaterowanie w pokojach 2,3,4,5 i spacer po mieście,
- osobowych. Wszystkie z łazienkami, toaletą, TV SAT 

- Wycieczka autokarowa - do jednego z najpiękniej-oraz dostępem do Internetu. Do dyspozycji: bilard, tenis 
szych zamków na Słowacji – Zamek Orawki. Obiekt stołowy, strzałki, mini piłkarzyki, plac zabaw, sala na 
położony malowniczo na skale , która wznosi się nad dyskotekę, sauna, bowling, minigolf, szachy.
miejscowością Orawskie Podzamcze. Na zamku 
kręcono również jeden z odcinków filmu „Janosik”,

3 posiłki dziennie (pierwsze świadczenie - kolacja, - Wycieczka autokarowa - na największy zbiornik 
ostatnie świadczenie - śniadanie). wodny na Słowacji - zalew Liptowska Mara. Jezioro jest 

dopuszczone do użytkowania rekreacyjnego we wsi 
Liptowski Trnovec, gdzie znajduje się trawiasta plaża, 

Dzień 1: Wyjazd według rozkładu jazdy. Przejazd do - „Stylista na wakacjach” - konkurs dla szalonych ludzi 
Rużomberku. Zakwaterowanie uczestników, kolacja z fantazją, którą odzwierciedlają w ubraniach, makijażu
i nocleg. i w fryzurach,

Dzień 2-9: Pobyt na miejscu, zajęcia rekreacyjno- - „Każdy śpiewać może” - konkurs na najlepszą 
sportowe i realizacja poniższego programu. piosenkę, 

Dzień 10: Śniadanie i wykwaterowanie. Wyjazd w drogę - gry sportowe,
powrotną do Polski. Przyjazd w miejsce wsiadania 
w godzinach wieczornych. Obowiązkowy odbiór dzieci - wybory miss i mistera kolonii, 
przez rodzica lub osobę upoważnioną.

- gry w piłkę nożną,
 

- górskie ognisko,
- Spacer po okolicy,

- dyskoteki.
- Spacer po Vlkolinec - wieś, w której zachowały się 
typowe dla górskich obszarów Słowacji budownictwo 
miejskie. Obecnie zamieszkała przez 29 mieszkańców - Wyjazd do Tatralandii - największy, całoroczny park 
w 18 domach. Osada została wpisana do rejestru wodny z licznymi basenami, zjeżdżalniami, sztuczną 
światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO, jako falą i innymi atrakcjami. Cena + 50 zł

ZAKWATEROWANIE:

WYŻYWIENIE:

PROGRAM RAMOWY:

PROGRAM:

WYCIECZKA FAKULTATYWNA:

19Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Słowacja

ź9 noclegów w Pensjonacie WESTERN** 
w Rużomberk, 

źzakwaterowanie w pokojach 3,4,5 - osobowych z 
łazienkami, 

źwyżywienie 3 x dziennie, 
źprzejazd komfortowym autokarem,
źrealizację programu wraz z biletami wstępu,
źopieka wykwalifikowanej kadry, 
źubezpieczenie od NNW (15.000 zł), KL (10.000 

EUR) w Signal Iduna.

ŚWIADCZENIA

Poznań ul. Zwierzyniecka, parking przy starym ZOO 08:00

Konin Terminal PKP 09:30

ROZKŁAD JAZDY WYJAZD

TERMIN

01.07 - 10.07.2016 1590 zł

CENA 

Wyjazd na podstawie ważnego paszportu lub dowodu 
osobistego.

UWAGI
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Włochy
JGWłochy - Cesenatico

obóz dla młodzieży w wieku 14 - 18 lat

CESENATICO - (20 km od Rimini) przepiękna wpłacanych przez Uczestników. Wycieczki do 
miejscowość położona nad morzem Adriatyckim, Rzymu i San Marino odbywają się przy minimum 40 
w okolicy Rimini, San Marino. Bogata w wiele uczestnikach.
atrakcji dla młodzieży (parki rozrywki, dyskoteki, 
tereny rekreacyjne). Miasto słynie z uroczego 
historycznego centrum oraz starego portu zaprojek-
towanego przez Leonarda Da Vinci. 

Najlepszy w Cesenatico ośrodek dla dzieci i młodzieży 
BELLELLI/BLU MARE/LA PERLA. Obiekty jedno-
piętrowe i dwupiętrowe, pokoje 3, 4, 5, 6 - osobowe 
z łazienkami. Na terenie ośrodka boisko do koszykówki, 
piłki nożnej, stoły do tenisa i siłownia. Bezpośrednio przy 
ośrodku znajduje się dozorowana, ogrodzona plaża 
z parasolami, leżakami, natryskami i toaletami. Na 
terenie plaży boiska do piłki nożnej plażowej i siatkówki.

Dzień 1: wyjazd z miast wg rozkładu jazdy, jazda non  
stop przez Czechy - Austrię i Włochy z krótkimi 
postojami na parkingach.

Dzień 2: przyjazd do Cesenatico w godzinach rannych, 
zakwaterowanie ok. godz. 12:00.

Dzień 3 - 9: pobyt na obozie, wypoczynek, program 
turystyczny i rekreacyjny.

Dzień 10: opuszczenie ośrodka po śniadaniu, przejazd 
do Wenecji. Zwiedzanie miasta, posiłek / pizza i woda /, 
wyjazd do kraju w godzinach wieczornych. 

Dzień 11: przyjazd do Polski w godzinach 
popołudniowych. Godzinę przyjazdu do poszcze-
gólnych miast podajemy w dodatkowej informacji dla 
uczestników obozów.

Rzym - 63 EUR + 3 EUR na metro. 

Mirabilandia /park rozrywki - 34 EUR.

Atlantica /park wodny - 15 EUR.

San Marino - 12 EUR.

Uwaga: organizatorem wszystkich wycieczek jest 
dyrekcja ośrodka, rezydent pośredniczy jedynie 
w przekazywaniu środków finansowych 

ZAKWATEROWANIE:

PROGRAM:

PROGRAM FAKULTATYWNY:

20 Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Włochy

ź8 noclegów w pokojach 3,4,5 i 6 osobowych 
z łazienkami

źwyżywienie: 3 razy dziennie (kuchnia włoska)
źposiłek w Wenecji w drodze powrotnej, śniadanie po 

przekroczeniu granicy czesko - polskiej w drodze 
powrotnej 

ź transport autokarem klasy LUX 
źopieka kadry pedagogicznej (1 opiekun na grupę max 

15 osób),rezydenta, ratowników włoskich, medyczna
źbogaty program pobytowo - kulturalny (konkursy, 

zajęcia sportowe, siatkówka na plaży, koszykówka, 
dyskoteki, zajęcia plenerowe), wycieczki 
fakultatywne, zwiedzanie Wenecji w cenie imprezy 

źubezpieczenie NNW, KL, bagaż SIGNAL IDUNA S.A. 

ŚWIADCZENIA

Gorzów Wlkp parking przy ul. Nadbrzeżnej, 

bulwar nad Wartą, przy biurowce Wildom 06:00

Poznań** Dworzec Letni PKP ul.Dworcowa 05:00

Piła* Parking przy dworcu PKP 06:00

Leszno* parking sprzed stadionu imienia A. Smoczyka09:30

Kalisz* parking przed dworcem PKP 06:00

Konin* dworzec PKP-terminal 06:00

Świebodzin stacja Orlen przy obwodnicy kierunek Świecko07:30

Zielona Góra parking (Pod Palmiarnią) ul.Piaskowa 08:15

Nowa Sól parking przy stacji PKP 09:00

Legnica stacja Stell na obwodnicy Legnicy, 11:00

Głogów parking przed Tesco ul. Piłsudskiego 09:30

Wrocław Stacja paliw PKN Orlen, węzeł bielański

od strony Legnicy w kierunku na Opole 12:45

ROZKŁAD JAZDY WYJAZD

*Bezpłatne połączenia antenowe realizowane są przy min. 8 osobach Przy 
mniejszej ilości osób brak połączeń.

**Bezpłatne połączenie antenowe przy min 4 osobach. Połączenia antenowe 
mogą byćrealizowane busem lub samochodem osobowym. 
Docelowy autokar jedzie trasą: Gorzów Wlkp. - Zielona.Góra lub Poznań - 
Wrocław. 
W przypadku mniejszej ilości Uczestników koszt połączenia tranzytowego 
ustalany będzie indywidualnie.

TERMIN

03.07 - 13.07.2016 1655 zł

11.07 - 21.07.2016 1655 zł

19.07 - 29.07.2016 1655 zł

27.07 - 06.08.2016 1655 zł

04.08 - 14.08.2016 1655 zł

12.08 - 22.08.2016 1655 zł

CENA 

Przyjazd do ośrodka w godzinach rannych, 
zakwaterowanie  ok. godz. 11:00 - 12:00. 

UWAGI
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Włochy
JKWłochy - San Mauro Mare

kolonia dla dzieci 7 - 13 lat 
obóz dla młodzieży 14 - 19 lat

ZAKWATEROWANIE:
www.facebook.com/villacelestesanmauromare

PROGRAM RAMOWY:

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

czną falą. Cena ok. 30 EUR (możliwość wykupienia 
w Polsce 130 zł)

Hotel*** „VILLA CELESTE” w miejscowości San - MIRABILANDIA największy park rozrywki we Wło-
Mauro Mare k/Rimini. Do plaży i centrum miasta szech. Ponad 35 atrakcji w tym szalone karuzele, wodne 
niespełna 300 metrów. Hotel w pięknym ogrodzie, zjeżdżalnie, pokazy kaskaderów, dom strachów, kino 
posiada 40 pokoi 3,4 osobowych z łazienką, telefonem, 3D. Cena ok. 40 EUR (możliwość wykupienia w Polsce 
TV, suszarką do włosów oraz sejfem (płatny).  170 zł) 
Klimatyzacja w pokojach jest dodatkowo płatna (dla 

- RZYM I WATYKAN całodniowa wycieczka auto-chętnych; 6 Euro/dzień/pokój).
karem. Wyjazd ok. 04.00 rano (uczestnicy otrzymują 

Do dyspozycji gości - restauracja z piękną werandą, suchy prowiant za śniadanie, obiad i kolację). 
ogromny rekreacyjny ogród z leżakami i stolikami, sala Zwiedzimy m.in Bazylikę św. Piotra, Koloseum, Forum 
TV, plac zabaw dla dzieci, winda, sala kominkowa. Romanum, Pantenon, Fontanna di Trevi oraz schody 
Wyżywienie 3 x dziennie (kuchnia włoska). Hiszpańskie. Cena ok. 60 EUR (możliwość wykupienia 

w Polsce 260 zł). 
UWAGA: opłata klimatyczna dla osób powyżej 18 lat 
do zapłacenia w recepcji na miejscu w hotelu - DYSKOTEKI W RIMINII  (od 16 lat)  „Carnaby” i „Blow 
w wysokości 12 Euro. Up” Cena 10 EUR.

 UWAGA: Zamieszczone powyżej opisy wycieczek 
lokalnych są podane wyłącznie informacyjnie i nie 

Dzień 1: Wyjazd z Polski, nocny  przejazd  przez  stanowią oferty handlowej. Mogą być zrealizowane 
Niemcy. przez lokalnego kontrahenta przy minimum 20 

osobach!Dzień 2:  Przyjazd do hotelu w godzinach południo-
wych, zakwaterowanie od godz. 14.00, kolacja.

Dzień 2 – 10: Pobyt, plażowanie, zajęcia rekreacyjno-
sportowe , realizacja  wycieczek fakultatywnych. 

Dzień 10: Po śniadaniu wykwaterowanie, obiad, wyjazd 
do Polski.

Dzień 11: Przyjazd do Polski, obowiązkowy  odbiór 
młodzieży do 18 lat przez rodzica lub osobę 
upoważnioną.

- AQUPARK to co każdy lubi; miasteczko wodne z licz-
nymi basenami, zjeżdżalniami, rurami, pontonamii sztu-

NOWOŚĆ - „UCIEKAJ PRZED PODWYŻKĄ”
Tylko w dniu dokonania rezerwacji i podpisania umowy 
istnieje możliwość wykupienia ochrony ceny wyjazdu przed  
podwyżką na skutek zmiany kursu waluty i paliwa.  
Dodatkowo dajemy  Ci gwarancję i możliwość bezkosztowej 
rezygnacji z imprezy do 8  dni przed wyjazdem!  + 100 zł 

ź8 noclegów w pokojach 3, 4 os. z łazienką i TV 
źpełne wyżywienie 3 x dziennie 
źsuchy prowiant na drogę powrotną 
źprzejazd „lux” autokarem z wc,video i klimatyzacją
źubezpieczenie KL, NW - TU „Signal Iduna”
źopieka kadry pedagogicznej i rezydenta
źopieka ratownika na plaży

ŚWIADCZENIA

Konin Dworzec PKP Terminal 13.00

Poznań Zintegrowane Centrum Komunikacji ul. St. Matyi 215.00

(obok dawnego dworca PKS – st. międzynarodowe)

ROZKŁAD JAZDY WYJAZD
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TERMIN

29.06 - 09.07.2016 1690 zł

CENA 

NOWOŚĆ!



ZAKWATEROWANIE:
www.edelweiss-bg.com

TRANSPORT: 

PROGRAM RAMOWY: 

ALL INCLUSIVE

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 

- AQUAPARK - AQUAPOLIS jeden z najlepszych 
parków wodnych wybudowanych w ostatnim okresie 
w Europie! Mnóstwo wodnych atrakcji.Cena ok. 25 EUR 

Hotel**** EDELWEISS posiada 180 pokoi 2 i 3 (możliwość wykupienia w Polsce 110 zł).
osobowych, 9 pięter, 2 windy, przestronne, eleganckie 
lobby, restauracja - dania w formie bufetu, kuchnia - DYSKOTEKA w Złotych Paskach (wstęp od 16 lat) 
międzynarodowa, 2 bary: w lobby i przy basenie; kantor, MALIBU - parkiet taneczny na plaży, PR CLUB - house, 
sklepy, minimarket; taras z widokiem na basen; za disco i retro, PAPAYA – codziennie inny gatunek muzyki, 
opłatą: internet bezprzewodowy (ok. 20 BGN/ tydz.), FOAM PARTY - dyskoteka w pianie. Cena 5-7 EUR
kawiarenka internetowa, sejf w recepcji (ok. 35 

UWAGA: Zamieszczone powyżej opisy wycieczek BGN/tydz.). Położony niespełna 800 m od ścisłego 
lokalnych są podane wyłącznie informacyjnie i nie centrum miasta i tylko 300 metrów od plaży na którą 
stanowią oferty handlowej. Mogą być zrealizowane również można z hotelu dojechać bezpłatnym, 
przez lokalnego kontrahenta przy minimum 20 hotelowym busem. Pokój posiada ok. 24 m², jest 
osobach!klimatyzowany, łazienka (prysznic, wc; suszarka), 

telewizja satelitarna, telefon, minibar (płatny), balkon 
(stolik, krzesełka). Do dyspozycji gości: basen ok. 
350m², gł. 1,4-1,6 m, brodzik dla dzieci, przy basenie Przelot samolotem na trasie Poznań /Bułgaria /Poznań.
bezpłatne parasole, leżaki i materace, tenis stołowy, 
sala fitness, animacje dla dorosłych i dzieci; za opłatą: 
bilard, centrum wellness - kryty basen, sauna, jacuzzi, Dzień 1: Wylot z Poznania, przylot do Bułgarii. Transfer 
masaże. do hotelu. 

 - śniadanie (7.30-10.00), obiad Dzień 1 - 8: Pobyt, plażowanie, zajęcia rekreacyjno-
(12.00-14.00), kolacja (18.30-21.00) w formie bufetu sportowe, realizacja wycieczek fakultatywnych.
w restauracji, późne śniadanie (10.00-11.00) 

Dzień 8: Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot do i podwieczorek (15.00-17.00) w barze w lobby; napoje 
Polski.bezalkoholowe w barze w lobby (10.00-22.30), w barze 

przy basenie (10.00-18.00) oraz podczas posiłków; 
wymagane noszenie opasek all inclusive.

- WARNA - koniecznie trzeba odwiedzić stolicę regionu. 
Uwaga: Na terenie Bułgarii obowiązuje podatek 

Krótka historia miasta, najbardziej znana katedra 
turystyczny w wysokości 6 EUR. Każdy turysta 

prawosławna na wybrzeżu Morza Czarnego - symbol 
przebywający na wybrzeżu jest zobowiązany do 

Warny, spacer promenadą. Oczywiście nie zabraknie 
jego zapłacenia - gotówką w recepcji hotelu 

czasu na buszowanie po sklepach. Cena ok. 20 EUR 
podczas  meldowania.

(możliwość wykupienia w Polsce 90 zł).

Bułgaria
JKBułgaria - Złote Piaski
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NOWOŚĆ!!!

TERMIN

01.07 - 08.07.2016 2190 zł

CENA 

kolonia dla dzieci 8 - 12 lat
obóz dla młodzieży 13 - 20 lat

źorganizator zastrzega możliwość zmiany ceny 
w przypadku drastycznego wzrostu kursu walut i ceny 
paliwa na rynkach światowych 

źszczegółowe godziny wylotu i powrotu zostaną 
podane w terminie późniejszym

UWAGI

ŚWIADCZENIA

ź7 noclegów w pokojach 2, 3 os. 
źwyżywienie all inclusive 
źopieka kadry pedagogicznej 
źopieka rezydenta, opieka ratownika na plaży 
źubezpieczenie KL, NW
źprzelot samolotem 
ź transfer lotnisko / hotel / lotnisko 
źopłata lotniskowa 

Hotel**** All inclusive
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ZAKWATEROWANIE: WYŻYWIENIE (all inclusive):
www.festivalhotels-egypt.com

TRANSPORT:

PROGRAM RAMOWY:

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

śniadanie (7.00-10.30), obiad (13.00-15.00), kolacja 
(19.00-22.00) w formie bufetu w restauracji głównej; Hotel**** „Festival Riviera” położony bezpośrednio 
przekąski (12.00-16.00) w wyznaczonych barach; przy własnej plaży, 434 pokoje, 2 budynki 5-piętrowe, 
kawa, herbata i ciastko (15.00-17.00) w barze w lobby; przestronne i eleganckie lobby, całodobowa recepcja, 
napoje bezalkoholowe w wyznaczonych barach (10.00-restauracja główna The View, 2 restauracje à la carte: 
24.00); restauracje à la carte dostępne bezpłatnie raz kuchnia azjatycka oraz włoska; bar w lobby, snack-bar, 
na pobyt (wymagana wcześniejsza rezerwacja); bary przy basenie, bar na plaży, bar w dyskotece; 
wymagane noszenie opasek all inclusive.minimarket, sklep z pamiątkami, kantor; ogród, internet 

(płatny). Pokoje 2 i 3 osobowe ok. 30m², stylowy, 
elegancko urządzony, indywidualnie sterowana Przelot samolotem na trasie Poznań /Egipt /Poznań.
klimatyzacja, łazienka, telewizja satelitarna, telefon, 
sejf, minibar (płatny); balkon lub taras. Do dyspozycji 
gości: 2 baseny - nieregularny kształt, słodka woda, ok. Dzień 1: Wylot z Poznania, przylot do Egiptu. Transfer 

2 2300m, gł. 1,8m i ok. 215m, gł. ok. 1,8m, przy basenach do hotelu. 
bezpłatne leżaki, parasole, materace i ręczniki; tenis Dzień 1 - 8: Pobyt, plażowanie, zajęcia rekreacyjno-
stołowy, siłownia, aerobic, boccia, siatkówka, dzienne sportowe, realizacja wycieczek fakultatywnych.
i wieczorne animacje, amfiteatr, dyskoteka; centrum spa 

Dzień 8: Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot do (płatne): sauna, jacuzzi, łaźnia parowa, masaże, zabiegi 
Polski.kosmetyczne.

-KAIR: zwiedzanie Muzeum Kairskiego z naj-
ważniejszymi odkryciami archeologicznymi. Następnie 
rejs po Nilu, obiad. Przejazd do Gizy; 3 wielkie piramidy - 
Cheopsa, Chefrena i Mykerynosa, a także posąg 
Sfinksa. Dodatkową atrakcją (jak czas pozwoli) 
będzie wizyta w wytwórni perfum lub papirusu. 
Cena ok. 85 USD.

-SUPER SAFARI: na pustyni przejażdżka na quadach . 
Następnie przejazd do wioski beduińskiej, poczęstunek. 
Jazda na wielbłądach, wypiekanie chleba, występ 
artystyczny. Na koniec wizyta w prawdziwej oazie - 
miejscu gdzie Beduini czerpią wodę i chowają zmarłych. 
Cena ok. 45 USD

UWAGA: Zamieszczone powyżej opisy wycieczek 
lokalnych są podane wyłącznie informacyjnie i nie 
stanowią oferty handlowej. Mogą być zrealizowane 
przez lokalnego kontrahenta przy minimum 
20osobach!

Egipt
JKEgipt - Hurghada

TERMIN

14.07 - 21.07.2016 2550 zł

CENA 

obóz dla młodzieży 13 - 20 lat

•8 dni/7 noclegów 
•pełne wyżywienie all.inclusive 
•przelot samolotem na trasie Poznań/ Egipt /Poznań
•transfery lotnisko/hotel/lotnisko 
•opłaty lotniskowe i paliwowe 
•ubezpieczenie KL, NW i bagaż 
•opieka kadry pedagogicznej i rezydenta 

ŚWIADCZENIA

•
•

•

•

obowiązkowo płatna wiza w Egipcie 25 USD 
organizator  zatrzega możliwość zmiany ceny 
wprzypadku drastycznego wzrostu kursu walut i ceny 
paliwa na rynkach światowych 
na wyjazd obowiązkowo paszporty, ważne minimum 
6 miesięcy od daty zakończenia imprezy! 
szczegółowe godziny wylotu i powrotu  zostaną podane 
wterminie późniejszym

UWAGI

Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Egipt 23
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Hiszpania
JKHiszpania - Lloret De Mar

SUPER DYSKOTEKI!!!

obóz dla młodzieży 13 - 20 lat

ZAKWATEROWANIE:
www.htophotels.com

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

WYŻYWIENIE:

TRANSPORT:

PROGRAM RAMOWY:

TROPIC’S - 2 sale na 2.000 osób, 5 barów, laser show, 
scena i piana party. Cena zależy od dnia 7/10 EUR. 
Możliwość zakupienia „Tropic’s Club Card” w cenie ok. 
30 EUR na tygodniowe wejścia do clubu .

UWAGA: Zamieszczone powyżej opisy wycieczek 
lokalnych są podane wyłącznie informacyjnie i nie 
stanowią oferty handlowej. Mogą być zrealizowane 
przez lokalnego kontrahenta przy minimum 
20 osobach!

Dzień 8: Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot do 
Polski.

Hotel***„H Top Gran Casino Royal”. Położony jest 
niespełna 300 m od plaży w samym centrum miasta 

BARCELONA + GRAJĄCE FONTANNY: Podczas z licznymi sklepami, barami i dyskotekami. Obiekt 
wycieczki proponujemy: spacer po słynnych Ramblas, posiada 400 pokoi, basen, restaurację, bar, windy, 
Sagrada Familia - Gaudiego, średniowieczna starówka. recepcje, salon gier, taras do opalania z leżakami. 
Podjedziemy pod stadion FC Barcelona (wstęp dla Pokoje 3, 4 osobowe posiadają łazienkę, TV SAT, 
chętnych dodatkowo płatny), pospacerujemy balkon. Sejf do wypożyczenia w recepcji. 
zakamarkami i uroczymi uliczkami odkrywając to co 
najpiękniejsze w tym mieście. A na koniec pobytu, 
późnym wieczorem o chłodzie, zaprosimy na 

3x dziennie; wszystkie posiłki w formie bufetu niesamowity pokaz magicznych „grających fontann” – 
szwedzkiego + woda! będący spektaklem wody, muzyki i światła. Cena ok. 37 

EUR (możliwość wykupienia wPolsce 160 zł)Uwaga: Od roku 2013 na terenie Costa Brava został 
wprowadzony podatek turystyczny w wysokości TOSSA: Miasteczko przez poetów i malarzy nazywane
0,50 Euro/osoby/dzień. Każdy turysta przebywający „błękitnym rajem” - jest jednym z najpiękniejszych 
na wybrzeżu jest zobowiązany do jego zapłacenia - miejsc na Costa Brava. Kolorowe łodzie w porcie, 
gotówką w recepcji hotelu podczas meldowania. wznoszący się nad zatoką średniowieczny zamek, 

skaliste wybrzeże i strome uliczki prowadzące wprost na 
plażę – to właśnieTossa de Mar. Ciekawość turystów 

Przelot samolotem na trasie Poznań /Hiszpania budzi stara dzielnica Vila Vella. Dzielnicę otaczająmury 
/Poznań obronne z dobrze zachowanymi trzema wieżami 

widokowymi. Bliskość ruin starorzymskich sprawia,
że wydaje nam się, iż czas stanął w miejscu. Uroku 
dodaje zabytkom ich otoczenie - skalne urwiska, Dzień 1: Wylot z Poznania, przylot do Hiszpanii. 
podwodne groty i lazurowe morze. Cena ok. 27 EUR Transfer do hotelu. 
(możliwość wykupienia w Polsce 120 zł) 

Dzień 1 - 8: Pobyt, plażowanie, zajęcia rekreacyjno-
-DYSKOTEKA (wstęp od 16 lat) W Lloret de Mar  sportowe, realizacja wycieczek fakultatywnych.
znajdują się najlepsze dyskoteki w Europie ! 

24 Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Hiszpania

TERMIN

21.07 - 28.07.2016 2790 zł 

CENA 

•7 noclegów w pokojach 3, 4 os. 
•pełne wyżywienie 3x dziennie w formie bufetu + 

woda 
•opieka kadry pedagogicznej 
•opieka rezydenta w Hiszpanii, opieka ratownika na 

plaży 
•ubezpieczenie KL, NW - TU „Signal Iduna” 
•przelot samolotem 
•transfer lotnisko/ hotel / lotnisko w Hiszpanii 
•opłata lotniskowa 

ŚWIADCZENIA

•organizator zastrzega możliwość zmiany ceny 
wprzypadku drastycznego wzrostu kursu 
walut i ceny paliwa na rynkach światowych 

•szczegółowe godziny wylotu i powrotu zostaną podane 
w terminie późniejszym

UWAGI
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ZAKWATEROWANIE:
www.booking.com/hotel/ps/golden-park-resort.pl 

PROGRAM RAMOWY:

Możliwość skorzystania z kąpieli. Czas wolny około 2h. Dzień 8: Śniadanie. Pożegnanie z Ziemią Świętą. Wylot 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu. do Polski.

Dzień 4: Śniadanie. Przejazd do Cezarei Nadmorskiej. 
Następnie przejazd do Hajfy na Górę Karmel - widok na 
panoramę miasta i port w Hajfie. Nawiedzenie kościoła 
Stella Maris skrywającego grotę proroka Eliasza. 
Przejazd do Nazaretu. Wizyta w Bazylice Zwiastowania 
NMP. Rejs po Jeziorze Galilejskim. Przejazd na Górę 
Ośmiu Błogosławieństw. Obiadokolacja i nocleg
w hotelu.

Dzień 5: Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną
z widokiem na - Złote Miasto”. Wizyta w kościele Pater 
Noster,. Przejście drogą palmową do kościoła Dominus 
Flevit, Ogrodów Getsemani, wizyta w Kościele Wielu 
Narodów, Ogrody Agonii oraz nawiedzenie Kościoła 
Grobu NMP. Następnie przejście na Górę Syjon: 
nawiedzenie Kościoła Zaśnięcia Najświętszej Maryi 
Panny, Pokój Ostatniej Wieczerzy oraz Grobu Króla 
Dawida. Następnie Kościół św. Piotra in Gallicantu. 
Przejście pod Ścianę Płaczu. Obiadokolacja i nocleg
w hotelu. 

Dzień 6: Śniadanie. Wejście do Starego Miasta 
Jerozolimy, zwiedzanie Kościoła św. Anny oraz 
Sadzawki Betesda. Następnie widok na Meczet
Al-Aksa. Przejście Drogą Krzyżową (Via Dolorosa)
w kierunku Kościoła Grobu Bożego. Przejazd nad 
Morze Martwe, kąpiele, odpoczynek. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.

Dzień 7: Śniadanie. Zwiedzanie Jaffy. Pobyt nad 
Morzem Śródziemnym. Obiadokolacja i nocleg
w hotelu.

Hotel**** „Golden Park Resort”  położony jest
w Betlejem, zaledwie 5 minut jazdy od Bazyliki 
Narodzenia Pańskiego. Oferuje on 2 restauracje, 
odkryty basen oraz ogród krajobrazowy. Na terenie 
całego obiektu bezpłatne WiFi. Wszystkie pokoje 2,3,4 
osobowe zostały przytulnie urządzone. Każdy z nich 
wyposażony jest w biurko, minibar oraz telewizor
z dostępem do kanałów satelitarnych. Do dyspozycji 
Gości jest także sejf i żelazko. W pokojach mieści się 
również łazienka z prysznicem. 

Dzień 1: Wylot do Tel Avivu. Przejazd do Betlejem
w drodze wizyta w Ain Karem - miejscu narodzenia św. 
Jana Chrzciciela. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

Dzień 2: Śniadanie. Zwiedzanie Betlejem: Bazyliki 
Narodzenia Pańskiego - najstarszego na świecie 
funkcjonującego kościoła. Wyjazd na Pole Pasterzy. 
Zwiedzanie Groty Mlecznej. Koncert Roniego Tabash. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 3: Śniadanie. Jerycho - wspinaczka na Górę 
Kuszenia. Krótki postój nad Rzeką Jordan (miejsce 
chrztu) - odnowienie Sakramentu Chrztu. Przejazd nad 
Morze Martwe położone 450 m poniżej poziomu morza. 

Izrael
JKIzrael - Ziemia Święta

25Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Izrael

NOWOŚĆ!!!

obóz dla młodzieży 13 - 20 lat

ź8 dni /7 noclegów 
źwyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje) w formie 

bufetu szwedzkiego 
źprzelot samolotem na trasie Warszawa - Izrael - 

Warszawa
źubezpieczenie KL, NW - TU „Signal Iduna”
źopieka kadry pedagogicznej i pilota 

ŚWIADCZENIA

źorganizator zastrzega możliwość zmiany ceny 
w przypadku drastycznego wzrostu kursu walut i ceny 
paliwa na rynkach światowych 

źszczegółowe godziny wylotu i powrotu zostaną 
podane w terminie późniejszym

źwyjazd na podstawie paszportu ważnego minimum 
6 miesięcy od daty zakończenia imprezy 

CENA NIE ZAWIERA:
źbiletów wstępów do obiektów - 50 USD 
źnapojów do obiadokolacji 

UWAGI

TERMIN

02.07 - 09.07.2016 2680 zł

09.07 - 16.07.2016 2680 zł 

CENA 



26 Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Turcja

PROGRAM:

TRANSPORT:

i najsławniejszy meczet Istambułu z 6 minaretami Dzień 7: Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do 
i ścianami pokrytymi 20 tys. niebieskich fajansowych KONYI, jednej z najbardziej religijnych i kon-

Dzień 1: Zbiórka uczestników na lotnisku w Poznaniu. płytek. Wizyta na największym krytym targowisku serwatywnych miejscowości w Turcji, gdzie powstał 
Przelot do Antalyi. Transfer do hotelu. Nocleg. świata - Wielkim Bazarze - o powierzchni 45 tys. m², zakon tańczących derwiszów. Zwiedzanie muzeum 

gdzie w ok. 4 tys. sklepów można kupić niemal Mevlany - założyciela zakonu. Przejazd do hotelu, Dzień 2: Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd przez 
wszystko. Rejs statkiem po cieśninie Bosfor. Jest to zakwaterowanie, kolacja, nocleg. majestatyczne góry Taurus do PAMUKKALE, zwanego 
najlepszy sposób na relaks i poznanie wybrzeża. bawełnianą twierdzą, jednego z najwspanialszych Dzień 8: W zależności od godziny wylotu: śniadanie, Cieśnina łączy Wschód z Zachodem, ma znaczenie cudów natury. Spacer po białych wapiennych tarasach, czas wolny, transfer na lotnisko i wylot do Polski.strategiczne i była jedną z najważniejszych dróg które zostały wpisane na listę UNESCO. Zwiedzanie 
morskich na świecie. Przejazd do hotelu, ruin HIERAPOLIS, miasta założonego w II w. p.n.e. 
zakwaterowanie, kolacja ,  nocleg. przez władcę Pergamonu Eumenesa II, gdzie do dziś 

Przelot samolotem na trasie Poznań /Turcja /Poznań.w bardzo dobrym stanie zachował się teatr. Dzień 5: Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie 
Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): pokaz pałacu Topkapi - imponującej rezydencji sułtanów 
rytualnego tańca derwiszów. Przejazd do hotelu, i centrum administracyjnego przez ponad 380 lat. 
zakwaterowanie, kolacja, nocleg. Przejazd do ANKARY, stolicy Turcji. Zwiedzanie 

Mauzoleum Ataturka - narodowej świątyni poświęconej Dzień 3: Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do 
ojcu Turków, twórcy współczesnego państwa BURSY, pierwszej stolicy imperium osmańskiego, 
tureckiego. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. obecnie popularnego ośrodka sportów zimowych 
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. w Turcji. Zwiedzanie Zielonego Meczetu wraz 

z przylegającym do niego grobowcem. Jest to Dzień 6: Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do 
najbardziej malowniczy meczet Bursy - swoją nazwę KAPADOCJI słynącej z księżycowego krajobrazu, 
zawdzięcza kolorowi fajansowych płytek, którymi jest podziemnych miast i skalnych kościołów. Zwiedzanie: 
wyłożone jego wnętrze. Czas wolny w centrum. skansen Göreme, największy i najciekawszy kompleks 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. skalnych kościołów wyrzeźbionych w tufie 

wulkanicznym, kryjących wspaniałe freski, w większości Dzień 4: Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do 
z XI w.; wzgórze Uchisar, skąd rozpościera się ISTAMBUŁU, jednej z najbardziej intrygujących 
panoramiczny widok na Kapadocję. Zakwaterowanie metropolii świata, miasta na dwóch kontynentach. 
w hotelu. Wieczorem wspaniała zabawa podczas Zwiedzanie: Hagia Sophia - Świątynia Mądrości Bożej, 
„Tureckiej Nocy”, zorganizowanej w jednej z jaskiń najsławniejsza bizantyjska budowla w Stambule, 
Kapadocji: program artystyczny, napoje. Powrót do uznawana za jeden z cudów architektonicznych świata; 
hotelu, nocleg. hipodrom; Błękitny Meczet - najpiękniejszy 

Turcja
JKTURCJA - objazd „Orient Express”

NOWOŚĆ!!!

TERMIN

13.07 - 20.07.2016 2450 zł

CENA 

Pamukkale - Hierapolis - Bursa - Istambuł - Ankara - Kapadocja - Konya
obóz dla młodzieży 13 - 20 lat

ź biletów wstępów do zwiedzanych obiektów 130 Euro 
ź napiwki 15 EUR 
ź e-wiza 20 USD 

CENA NIE ZAWIERA

ŚWIADCZENIA

ź8 dni/7 noclegów 
źwyżywienie 2 x dziennie (zgodnie z opisem) 
źprzelot samolotem na trasie Poznań/ Turcja /Poznań
źopłaty lotniskowe i paliwowe 
źubezpieczenie KL, NW i bagaż 
źopieka kadry pedagogicznej i pilota 
ź rejs po cieśninie Bosfor 
źwieczór „Turecka Noc”

źorganizator zastrzega możliwość zmiany ceny 
w przypadku drastycznego wzrostu kursu walut i ceny 
paliwa na rynkach światowych 

źna wyjazd obowiązkowo paszport ważny 6 miesięcy 
od zakończenia imprezy 

źszczegółowe godziny wylotu i powrotu zostaną 
podane w terminie późniejszym

UWAGI
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Jarosławiec
Klub Urwisa 7-11 lat

Polska
AL

bramkarza, obrońcy, pomocnika jak i napastnika
- trener pomoże ustalić, na której z nich dziecko 
sprawdziło się najlepiej. Rozegrane mecze sprawią, 
że Państwa pociechy wrócą jako pewni siebie, 
kreatywni piłkarze, kierujący się etyką nie tylko na 
murawie, ale również w życiu codziennym.

Obóz Zumba (7-11 lat )

Twoja pociecha kocha ruch oraz muzykę? To właśnie 
obóz dla niej! Zumba to proste kroki i radosne 
choreografie tańczone do najnowszych hitów. Zajęcia 
odbywać się będą na sali tanecznej oraz na świeżym 
powietrzu. Bloki tematyczne obejmą zasady tworzenia 
choreografii oraz kształcenie słuchu. Codzienne
2 - godzinne zajęcia pozwolą dzieciom rozładować 
nadmiar energii oraz poprawić kondycję, a także 
sprawią, że taniec stanie Ich pasją. Zajęcia będą 
prowadzone pod okiem wykwalifikowanego instru-
ktora. Postępy dzieci podsumuje finałowy występ. 

- AQUAPARK - dwa wyjścia do największego
nad Bałtykiem kompleksu basenów z podgrzewaną 
woda, sztuczna falą, rwąca rzeką Cena - 80 zł

- OCEANARIUM i AQUA-PARK w Niemczech - 
najnowocześniejsze oceanarium w Europie i wspaniała 
zabawa w wodnym parku rozrywki z wyżywieniem. 

Jarosławiec to malownicza nadmorska miejscowość, z owocami i warzywami. Upieczemy oraz udekorujemy Cena - 375 zł
gdzie dzieci nauczą się samodzielności pod czujnym ciasteczka. Odznaka Artysty - dzieci zaprojektują
okiem kadry, która wpoi dobre nawyki, ucząc i  wykonają własną koszulkę, a także przy użyciu piasku, 
współpracy w grupie. Dziecko będzie mogło liczyć na koralików, gorczycy oraz muszelek stworzą pocztówki, 
dyskrecję oraz pomoc wychowawcy będącego do ich które prześlemy do Państwa (bardzo prosimy zapisać 
oraz Państwa dyspozycji przez 24 godziny. Każdy nasz dziecku adres zamieszkania). Odznaka Sportowca -  
dzień zostanie udokumentowany zdjęciami, które liczne konkurencje, gry i zabawy na świeżym powietrzu 
zostaną Państwu przesłane. To tutaj Państwa m.in. zabawy z chustą animacyjną, wyścigi rzędów, gry 
pociecha weźmie udział w pokazie mody, w którym zręcznościowe i inne. Odznaka Leśnika - dzieci 
główną nagrodą będzie zaproszenie do udziału dowiedzą się jakie zwierzęta mieszkają w lesie, jak 
w sesji zdjęciowej firmy Coccodrillo. wytropić i rozpoznać ich ślady zbudujemy  karmniki, 

zagramy w leśne kalambury. Odznaka Morsa - w piękny 
słoneczny dzień udamy się na plażę, gdzie będziemy 
szukać muszelek oraz bursztynów, a także budować OK-W „RAFA” położony jest w bezpośrednim 
zamki w piasku. kąpiele w morzu pod czujnym okiem sąsiedztwie morza i Słowińskiego Parku Narodowego. 
ratowników. Odznaka Super Bohatera - wcielimy się Na ogrodzonym i dozorowanym terenie o powierzchni 
w rolę bohaterów. Wiedzę dzieci podsumują krzyżówki, 1.5 h znajdują się murowane jednopiętrowe budynki
układanki oraz zagadki.z pokojami 5, 6 - osobowymi z łazienkami oraz 

piętrowymi łóżkami. Do dyspozycji uczestników, Obóz Plastyczny (7 - 11 lat)
na terenie ośrodka: dwa boiska do piłki siatkowej
(w tym jedno do plażowej), boisko do piłki nożnej Celem warsztatów jest doskonalenie sprawności 
i koszykówki, stoły bilardowe, „piłkarzyki” oraz kryta hala manualnych, pobudzanie twórczej inwencji oraz 
sportowa o wymiarach 20 - 12 m. wprowadzenie w świat projektowania, charakteryzacji

i stylizacji. W ciągu codziennych 2-3 godzinnych bloków 
WYŻYWIENIE: całodzienne (3 posiłki oraz deser) tematycznych dzieci poznają zasady rysunku 
w stołówce ośrodka. Pierwszy posiłek - kolacja w dniu światłocieniowego, stworzą dzieła malarskie
przyjazdu, ostatni - śniadanie w dniu wyjazdu oraz na papierze oraz podobraziu, własnoręcznie wykonają 
prowiant na drogę powrotną. bransoletki, kolczyki, wisiorki lub breloczki, nauczą się 

kompozycji rzeźbiarskiej, zaprojektują i ozdobią własną 
koszulkę oraz torbę plażową, a także przy użyciu 

Zwiedzanie nowoczesnego interaktywnego muzeum zebranych na plaży muszelek, piasku oraz koralików 
bursztynu. Rejs żaglówką po jeziorze Wicko. Wejście na i ziaren gorczycy stworzą pocztówki, które prześlemy do 
latarnię morską. Wodna zabawa w krytym basenie Państwa (bardzo prosimy zapisać dziecku adres 
znajdującym się na terenie obiektu. Zajęcia sportowe zamieszkania). Efekty pracy podsumuje wspólny 
i rekreacyjne: plażowa piłka siatkowa i nożna, tenis wernisaż. Zajęcia będą odbywać się na świeżym 
stołowy, badminton, kąpiele w morzu, turnieje, powietrzu oraz w sali obiektu. Wszystkie swoje prace 
spartakiady i konkursy z nagrodami, wycieczki piesze, dzieci będą mogły zabrać ze sobą do domu. Biuro 
dyskoteki, karaoke, ognisko, chrzest morski. Gry zapewnia materiały plastyczne - prosimy zaopatrzyć 
terenowe i fabularne rozwijające wyobraźnię oraz pociechy w dobre nastawienie oraz zapał do nauki. 
uczące współpracy w grupie. 

Obóz Piłkarski (7- 11 lat)

Codzienne 2-godzinne treningi, prowadzone metodą 
Kolonia (7 - 11 lat) holenderską, pozwolą nam popracować nad słabszą 

nogą, pierwszym kontaktem z piłką i przemyślanym 
Pierwsze dwa dni poświęcone są integracji, omówieniu 

podaniem. Uczestników czeka nauka poprawnego 
zasad bezpieczeństwa oraz zapoznaniu z okolicą

prowadzenia piłki, strzałów na bramkę, obrony, uników, 
i przywitaniu z morzem. W każdym kolejnym dniu dzieci 

zwodów, trików piłkarskich oraz żonglerki. Treningi będą 
będą zdobywać odznaki: Odznaka Łasucha - Zabawy

rozgrywane na boisku typu Orlik oraz trawiastym. 
Postępy dzieci będzie koordynować trener, który 
zapozna uczestników z piłkarskim kodeksem etycznym 
(zasady „fair play”) oraz przypomni przepisy gry 
wprowadzając podstawy sędziowania. Atutem naszych 
trenerów jest indywidualne podejście. Każdy uczestnik 
będzie miał okazję wykazać się na pozycji zarówno 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE JEDNODNIOWE:

ZAKWATEROWANIE:

PROGRAM WSPÓLNY:

NASZE OBOZY:

Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Polska 27

Zapytaj w biurze o promocje

APJO 01 25.06 - 05.07 1449 zł 1449 zł 1499 zł
APJO 02 06.07 - 16.07 1449 zł 1449 zł 1499 zł
APJO 03 17.07 - 27.07 1449 zł 1449 zł 1499 zł 
APJO 04 28.07 - 07.08 1449 zł 1449 zł 1499 zł 
APJO 05 08.08 - 18.08 1399 zł 1399 zł 1449 zł 
APJO 06 19.08 - 29.08 1349 zł 1349 zł 1399 zł

Zumba
GRUPA TERMIN Kolonia Piłka nożna Plastyka

ź zakwaterowanie (I-VI turnus 10 noclegów)
ź pełne wyżywienie (3 posiłki oraz deser). Pierwszy 
posiłek – kolacja w dniu przyjazdu, ostatni - śniadanie w 
dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną.
ź realizacja programu
ź ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
ź opieka pedagogiczna i sportowa

ŚWIADCZENIA

04.00 Kraków 200 zł ok. 22.45

05.30 Katowice 180 zł ok. 21.15

07.15 Opole 180 zł ok. 19.30

11.15 Leszno 150 zł ok. 15.45

13.00 Poznań 130 zł ok. 14.00

07.00 Wrocław 180 zł ok. 20.00

08.45 Lubin 180 zł ok. 18.15

09.30 Głogów 180 zł ok. 17.30

11.00 Zielona Góra 150 zł ok. 16.00

13.15 Gorzów Wlkp. 130 zł ok. 13:45

05.30 Kielce 180 zł ok. 20.45

07.30 Piotrków Tryb. 180 zł ok. 18.45

08.45 Łódź 150 zł ok. 17.30

11.00 Konin 150 zł ok. 15.45

04.00 Białystok 200 zł ok. 23.00

07.30 Warszawa 180 zł ok. 19.30

10.15 Płock 180 zł ok. 17.00

13.15 Bydgoszcz 150 zł ok. 14.00

15.15 Piła   80 zł ok. 12.00

15.45 Wałcz    - ok. 11.30

06.45 Olsztyn 180 zł ok. 19.45

10.15 Gdańsk 150 zł ok. 16.45

16.00 Koszalin   80 zł ok. 10.30

ok. 19.00 Jarosławiec  07.30

 ODJAZD MIEJSCOWOŚĆ DOPŁATA POWRÓT

Lista przystanków dostępna u sprzedawcy

partnerem projektu jest firma:
OBIEKT
Z BASENEM
OBIEKT
Z BASENEM
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Łeba
kolonia dla dzieci 8 - 13 lat

Polska
JKNOWOŚĆ!!!

Bardzo bogaty program pobytu!

ZAKWATEROWANIE:
www.owdiuna.pl/leba

WYŻYWIENIE:

PROGRAM RAMOWY:

PROGRAM:

Ośrodek Wypoczynkowy „DIUNA” położony 
niespełna 300 metrów od plaży. Komfortowy, ogrodzony 
obiekt na dużym 2 ha terenie . W budynkach hotelowych 
znajdują się pokoje 3 osobowe oraz apartamenty 
dwupokojowe 3+3 z łazienką, TV i balkonem. Na terenie 
ośrodka; jadalnia, kawiarnia, ambulatorium, boiska do 
piłki nożnej, koszykówki, siatkówki plażowej. Wieczorne 
spotkania można zorganizować przy kręgu ogniskowym 
lub grillu. Na miejscu w obiekcie opieka medyczna,
a nad morzem opieka ratownika.

Wyżywienie pełne: 3x dziennie w tym śniadanie i kolacja 
w formie bufetu szwedzkiego, obiad serwowany + 
podwieczorek.

Dzień 1: Wyjazd wg. podanych godzin, przyjazd do 
Łeby, zakwaterowanie, kolacja

Dzień 2 - 9: Pobyt, plażowanie, zajęcia rekreacyjno - 
sportowe, realizacja programu. 

Dzień 10: Po śniadaniu, wykwaterowanie, odbiór 
suchego prowiantu na drogę, wyjazd ok. 12.00 z Łeby. 
Przyjazd do miejsca wsiadania w godzinach 
wieczornych obowiązkowy odbiór dzieci przez rodzica 
lub osobę upoważnioną. 

- Przejazd „Bajkową Kolejką” po Łebie

- Rejs statkiem po Jeziorze Łebskim

- Zwiedzanie Muzeum Wyrzutni Rakiet na dawnym 
niemieckim poligonie

- Wycieczka na „ruchome wydmy”

- Wizyta w Zaczarowanym Labiryncie i Magicznym 
Ogrodzie Gier

- Zabawa interaktywna „Burzliwe dzieje Pirata Rabarbara”

- Wstęp do Muzeum Motyli

- Świat iluzji optycznej i trików czyli wizyta w tajemniczym 
„Illuzeum”

- Pobyt w Łeba Park / Park Dinozaurów 

- „Och jaka jestem piękna – och jaki jestem piękny!” 
wybory Miss i Mistera turnusu

- „Morski chrzest” super zabawa z torem przeszkód nie 
tylko dla tych, którzy są pierwszy raz nad morzem 

- „Stylista Jacykow na wakacjach – czyli czy mogę się 
pokazać w tych ciuszkach ?”; konkurs dla szalonych ludzi 
z fantazją w ubieraniu, makijażu i fryzurach 

- „Śpiewać każdy może …” konkurs piosenki kolonijnej 

- „Prawda czy fałsz” konkurs na najlepszego kłamczucha 

- „Olimpiada Sportowa” (zawody w różnych dyscyplinach 
z podziałem na grupy) 

- dyskoteki w ośrodku, ognisko z kiełbaskami 

28 Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Polska

ź10 dni/9 nocy
źpełne wyżywienie 3x dziennie 
źsuchy prowiant na drogę powrotną
źprzejazd „lux” autokarem z wc, dvd, i klimatyzacją
źubezpieczenie TU „Signal Iduna”
źopieka kadry pedagogicznej
źopieka medyczna w obiekcie
źopieka ratownika nad morzem

ŚWIADCZENIA

TERMIN CENA 

24.07 - 02.08.2016 1290 zł

Konin Dworzec PKP –Terminal 07:00

Poznań Zintegrowane Centrum Komunikacji 09:00

ROZKŁAD JAZDY WYJAZD

NOWOŚĆ - Ubezpieczenie od kosztów rezygncji
Tylko w dniu dokonania rezerwacji i podpisania 
umowy istnieje możliwość wykupienia ochrony 

w przypadku  nieplanowanej rezygnacji z wyjazdu 
do 48 godzin przed jej realizacją ! + 50 zł 
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PROGRAM RAMOWY:

ZAKWATEROWANIE:
www.owdiuna.pl/leba

WYŻYWIENIE:

PROGRAM:

WYCIECZKA DO SZWECJI - „ŁOSIE I KRAINA 
SZKŁA”

Dzień 1: Wyjazd wieczorem z Łeby (suchy prowiant za 
kolację), zakwaterowanie w kabinach na promie, 
wypłynięcie 21.00.

Dzień 2: Śniadanie + picnic box za obiad. Przypłynięcie 
do Karlskrony. Wyjazd autokarem do Kalmaru; zamek 
(dziedziniec i wały), centrum na wyspie Kvarholme, 
katedra, widok na Most Olandzki. Przejazd do huty szkła 
Pukeberg – zwiedzanie zakładu + pokaz dmuchania 
szkła. Dalszy przejazd do Parku Łosi; spacer po parku, 
spotkanie z łosiami, zakup pamiątek. Powrót na prom, 
kolacja o godzinie 19.30, wypłynięcie do Polski. 

Dzień 3: Przypłynięcie do Gdyni ok. 07.00, transfer do 
ośrodka w Łebie, śniadanie w OW.

UWAGA: na wyjazd niezbędny jest PASZPORT lub 
DOWÓD OSOBISTY

Dzień 1: Wyjazd wg podanych godzin, przyjazd do Łeby, 
zakwaterowanie, kolacja

Dzień 2 - 9: Pobyt, plażowanie, zajęcia rekreacyjno - 
sportowe, realizacja programu i wyjazdu do Szwecji. 

Dzień 10: Po śniadaniu, wykwaterowanie, odbiór 
suchego prowiantu na drogę, wyjazd ok. 12.00 z Łeby. 
Przyjazd do miejsca wsiadania w godzinach 
wieczornych obowiązkowy odbiór dzieci przez rodzica 
lub osobę upoważnioną. 

- Zwiedzanie Muzeum Wyrzutni Rakiet na dawnym 
niemieckim poligonie

- wycieczka na „ruchome wydmy”
Ośrodek Wypoczynkowy „DIUNA” położony - wizyta w Zaczarowanym Labiryncie i Magicznym 
niespełna 300 metrów od plaży. Komfortowy, ogrodzony Ogrodzie Gier

- Zabawa interaktywna „Burzliwe dzieje Pirata Rabarbara”obiekt, na dużym 2 ha terenie. W budynkach hotelowych 
- Wstęp do Muzeum Motyliznajdują się pokoje 3 osobowe oraz apartamenty 
- Świat iluzji optycznej i trików czyli wizyta w tajemniczym dwupokojowe 3+3 z łazienką, TV i balkonem. Na terenie 

„Illuzeum”ośrodka; jadalnia, kawiarnia, ambulatorium, boiska do 
- Pobyt w Łeba Park / Park Dinozaurów piłki nożnej, koszykówki, siatkówki plażowej. Wieczorne 
- „Och jaka jestem piękna - och jaki jestem piękny!” wybory spotkania można zorganizować przy kręgu ogniskowym 
Miss i Mistera turnusu

lub grillu. Na miejscu w obiekcie opieka medyczna,
- „Morski chrzest” super zabawa z torem przeszkód nie 

a nad morzem opieka ratownika. tylko dla tych, którzy są pierwszy raz nad morzem 
- „Stylista Jacykow na wakacjach - czyli czy mogę się 

pokazać w tych ciuszkach ?”;konkurs dla szalonych ludzi 
z fantazją w ubieraniu, makijażu i fryzurach Wyżywienie pełne: 3x dziennie w tym śniadanie i kolacja 

- „Śpiewać każdy może …” konkurs piosenki kolonijnej w formie bufetu szwedzkiego, obiad serwowany + 
- „Prawda czy fałsz” konkurs na najlepszego kłamczucha podwieczorek.
- „Olimpiada Sportowa” (zawody w różnych dyscyplinach 
z podziałem na grupy) 
- dyskoteki w ośrodku, ognisko z kiełbaskami - Przejazd „Bajkową Kolejką” po Łebie

- Rejs statkiem po Jeziorze Łebskim

Łeba + Szwecja

29Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Polska

kolonia dla dzieci 8 - 13 lat

ź10 dni/9 nocy
źpełne wyżywienie 3x dziennie 
źsuchy prowiant na drogę powrotną
źprzejazd „lux” autokarem z wc, dvd, i klimatyzacją
źubezpieczenie TU „Signal Iduna”
źopieka kadry pedagogicznej
źopieka medyczna w obiekcie
źopieka ratownika nad morzem

ŚWIADCZENIA

TERMIN CENA 

24.07 - 02.08.2016 1730 zł

Konin Dworzec PKP –Terminal 07:00

Poznań Zintefrowane Centrum Komunikacji 09:00

ROZKŁAD JAZDY WYJAZD

Polska
JKNOWOŚĆ!!!SUPER PROGRAM!!!

NOWOŚĆ - „UCIEKAJ PRZED PODWYŻKĄ”
Tylko w dniu dokonania rezerwacji i podpisania umowy 
istnieje możliwość wykupienia ochrony w przypadku 
nieplanowanej rezygnacji z wyjazdu  do 48 godzin przed jej 
realizacją!  + 100 z
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Niechorze
wiek uczestników: 8 - 15 lat

Polska
JP

- Gry i zabawy świetlicowe m.in. kalambury.

- Chrzest morski, wybory miss i mistera kolonii. 

- Zajęcia rekreacyjno - sportowe, rozgrywki, mecze, 
konkursy z nagrodami. 

- Udział w zajęciach sportowych, rekreacyjnych 
i rozrywkowych prowadzonych w ośrodku.

- Plażowanie i kąpiele morskie pod okiem ratownika.

- Dyskoteki.

Dzień 1: Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd do Niechorza. 
Zakwaterowanie, kolacja i nocleg. 

Dzień 2-10: Pobyt, plażowanie, zajęcia rekreacyjno-
sportowe, realizacja programu. 

Dzień 11: Po śniadaniu wykwaterowanie. Wyjazd 
z Niechorza. Przejazd do miejsca wsiadania w godzinach 
wieczornych. Obowiązkowy odbiór dziecka przez rodzica 
lub osobę upoważnioną.

- „Zostań artystą” - program skierowany do dzieci i mło-
dzieży, które chcą podszlifować i rozwinąć swoje 
umiejętności rysunkowe i malarskie. Dzięki tym zajęcia 
rozbudzicie w sobie duszę artysty. 

Niechorze - dawna wieś rybacka. Obecnie nadmorska 
- „Młody sportowiec” - program dla dzieci i młodzieży, miejscowość wypoczynkowa oraz kąpielisko 

- Wycieczka autokarowa do Bałtyckiego Parku którzy pasjonują się piłką nożną, ale i również innymi nadmorskie. Położona między Bałtykiem, a jeziorem 
Dinozaurów we Wrzosowie. Miejsce aktywnego wypo- dyscyplinami sportu takimi jak piłka siatkowa czy Liwia Łuża. Osada składa się z dwóch części: starszej, 

koszykówka.czynku, gdzie zdobywanie wiedzy o czasach prehisto-położonej na zachodzie, przy klifowym brzegu i nowszej 
rycznych połączone jest z wieloma atrakcjami i rozrywką zlokalizowanej na obszarach przylegających do jeziora. - „Fitness” - program skierowany do wszystkich, którzy 
na świeżym powietrzu.  W starszej części Niechorza charakterystyczne są chciałą zadbać o swoje zdrowie i poprawić ogólną kondycje. 

Podczas zajęć przewidziany aerobik, zajęcia taneczne dawne zagrody z XVII - XIX wieku. Z kolei w nowszej - Wycieczka do Parku Miniatur Morskich 
i ogólnorozwojowe.części charakterystycznym elementem jest latarnia w Niechorzu, gdzie uczestnicy będą mieli okazje 

morska. Niechorze graniczy z miejscowością zapoznać się z latarniami morskimi polskiego wybrzeża 
Pogorzelica. i ich historią. Latarnie morskie w  modelach w skali 1:10. 

- Piesza wycieczka do 45 metrowej Latarni Morskiej, 
która została wzniesiona na wysokim klifie i stała się Ośrodek Kolonijno - Wypoczynkowy „STOLTUR” 
symbolem Wybrzeża Rewalskiego. Z tarasu wido-położony jest w samym centrum miasta i ok. 120 metrów 
kowego będzie można podziwiać widoki na okolice.od piaszczystej plaży. Obiekt zajmuje ok. 1,5 ha 

ogrodzonego i starannie zagospodarowanego terenu. - Spacer do bazy rybackiej, gdzie uczestnicy będą mogli 
Obejmuje dwa pawilony kolonijne, pawilon podglądać pracę rybaków.
gastronomiczno - recepcyjny, pawilon świetlicowy. 

- Zwiedzanie Muzeum Rybołówstwa Morskiego Zakwaterowanie w pokojach 4-osobowych wyposażo-
w Niechorzu, gdzie uczestnicy zobaczą zabytki nych w pełny węzeł sanitarny. Na terenie ośrodka 
związane z historią i kulturą rybacką. znajduje się basen pływacki o wymiarach 16m x 8m. 

Do dyspozycji również kompleks boisk sportowych 
- Wycieczka autokarowa do ruin Kościoła 

(koszykówka, siatkówka), stoły do tenisa stołowego, 
w Trzęsaczu, które stoją na szczycie kilkumetrowej 

plac zabaw. Zaplecze rekreacyjne jest uzupełnione 
wydmy.

o salę dyskotekową wyposażoną w profesjonalny sprzęt 
audio oraz sale świetlicowe wyposażone w sprzęt video- - Autokarowa wycieczka na Wyspę Wolin do Centrum 
telewizyjny. Słowian i Wikingów oraz do Międzyzdrojów (przejście 

Promenadą Gwiazd, zwiedzanie Gabinetu Figur 
Woskowych).

4 posiłki dziennie (śniadania – szwedzki stół, obiad - 
- Piesze wycieczki po okolicy.

serwowany do stołu + podwieczorek, kolacja – szwedzki 
stół). Świadczenia rozpoczynają się kolacją w dniu - Gry i zabawy na świeżym powietrzu m.in. podchody, 
przyjazdu i kończą śniadaniem w dniu wyjazdu. gry w piłkę.

PROGRAM RAMOWY:

ZAJĘCIA TEMATYCZNE:

PROGRAM:

ZAKWATEROWANIE:

WYŻYWIENIE:

30 Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Polska

ź10 noclegów w Ośrodku Kolonijno - Wczasowym 
„STOLTUR”,

źcałodzienne wyżywienie 3 x dziennie + podwieczorek,
źsuchy prowiant na drogę powrotną,
źrealizacja programu,
źopieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
źopieka ratownika wodnego na plaży i na basenie,
źcałodobowa opieka medyczna świadczona przez 

pielęgniarkę i lekarza na miejscu, 
źubezpieczenie od NNW do 10.000 zł w Signal Iduna, 
źtransport autokarem.

ŚWIADCZENIA

TERMIN CENA 

 06.07 - 16.07.2016 1390 zł

Poznań ul. Zwierzyniecka, parking przy Starym Zoo 08:00

Konin* Dworzec PKP - Terminal 06:00

ROZKŁAD JAZDY WYJAZD

Uwaga: *Połączenie antenowe realizowane przy min. 6 osobach za 

dopłatą 150 zł od osoby.
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Murzasichle k/ Zakopanego
kolonia dla dzieci 7 - 13 lat

Polska
JK

ZAKWATEROWANIE:
www.utoski.pl

WYŻYWIENIE: 

PROGRAM:

PROGRAM RAMOWY:

Dom Wczasowy „U TOŚKI” pokoje 3,4,5 osobowe 
wszystkie z łazienką i TV. Na terenie obiektu jadalnia, 
salon z kominkiem, sala dyskotekowa, sala do gier 
z tenisem stołowym, chata grilowa i odkryty basen 
kąpielowy. Wspaniała, najlepsza kuchnia w okolicy!

Pełne wyżywienie 3 x dziennie z czego śniadanie 
i kolacja podawana w formie bufetu szwedzkiego

- wycieczka autokarowa w Pieniny: Zamek w Nie-
dzicy, Czorsztyn i tama 

- autokarowa wycieczka do Zakopanego: spacer po 
Krupówkach , Stary Cmentarz , bazar pod Gubałówką 

Dzień 1: Wyjazd wg podanych godzin, przyjazd - wycieczka na Gubałówkę (wjazd) 
do Murzasichla ok. 16.00, zakwaterowanie, kolacja 

- wycieczka na Morskie Oko (wyprawa całodzienna) 
Dzień 2 - 9: Pobyt, zajęcia rekreacyjno - sportowe, 

- wycieczka Doliną Strążyńską i Ścieżką pod realizacja bardzo bogatego programu.
Reglami 

Dzień 10: Po śniadaniu, wykwaterowanie, pożegnanie 
- wyprawa górska do Doliny Białego z górami, obiad, wyjazd ok. 13.30 Przyjazd do miejsc 

wsiadania w godzinach wieczornych, obowiązkowy 
- dyskoteki w ośrodku, ognisko z pieczeniem odbiór dzieci przez rodzica lub osobę upoważnioną.
kiełbasek 

„Chcę być GÓRALSKIM ROZBÓJNIKIEM” 

- konkurs plastyczny „Portret zbójnika” 

- To ja jestem prawdziwym zbójem! konkurs na naj-
ciekawsze przebranie tatuaż i makijaż Góralski chrzest: 
próba ognia, próba wody, próba wytrzymałości, 
sprawności i umiejętności to tylko niektóre „tortury” które 
przejdzie każdy uczestnik 

- Janosik szuka Jagusi - czyli podchody 

- Godać jak gazda: konkurs gwary góralskiej 

- Wybory Cepra i Ceperki (najmilsi, najsympa-
tyczniejsi na kolonii) Janosikowe bajanie - konkurs na 
najciekawszą historię o Tatrach, góralach i rozbójnikach 

- Sabałowe śpiwanie; konkurs piosenki

Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Polska 31

ź10 dni/ 9 nocy 
źpełne wyżywienie 4 x dziennie 
źprzejazd busem lub autokarem 
źubezpieczenie NNW w TU „Signal Iduna” 
źopieka kadry pedagogicznej 
źprzewodnik górski na szlakach 
źprogram

ŚWIADCZENIA

NOWOŚĆ - Ubezpieczenie od kosztów rezygncji
Tylko w dniu dokonania rezerwacji i podpisania 
umowy istnieje możliwość wykupienia ochrony 

w przypadku  nieplanowanej rezygnacji z wyjazdu 
do 48 godzin przed jej realizacją ! + 50 zł 

NASZ HIT!
OBIEKT Z BASENEM!

TERMIN CENA 

 11.07 - 20.07.2016 1150 zł

Poznań Zintegrowane Centrum Komunikacji 06:00

ul. St Matyi2 (obok dawnego dworca PKS

- st. międzynarodowe

Konin Terminal PKP 08:00

ROZKŁAD JAZDY WYJAZD

Możliwość wsiadania w Łodzi i Częstochowie - zapytaj w biurze 
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Stronie Śląskie - Kotlina Kłodzka
wiek uczestników: 8 - 12 lat, 13 - 15 lat

Polska
JP

Stronie Śląskie - jest to niewielkie miasto położone na - autokarowa wycieczka po Kotlinie Kłodzkiej: 
krańcu Kotliny Kłodzkiej 5 km od Lądka Zdroju. Pasma Wambierzyce „Śląska Jerozolima”, wstęp do Muzeum 
górskie wydzielają dolinę, w której leżą Stronie Śląskie - Zabawek, Muzeum „Żaby”, Duszniki Zdrój – wstęp do 
Góry Złote na północy, Góry Bialskie od południowego - Muzeum Papiernictwa, 
wschodu oraz od południa Masyw Śnieżnika, a na 

- zwiedzanie Muzeum Ziemi w Kletnie, zachodzie Góry Krowiarki. Cała gmina leży na terenie 
Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. - wycieczka autokarowa do Lądka Zdroju: 

zwiedzanie parku zdrojowego i wstęp do Arboretum,  Willa Diana - to nowy obiekt 
położony w malowniczym zakątku Ziemi Kłodzkiej - zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej, 
w Stroniu Śląskim. Zakwaterowanie w pokojach 3 i 4 - 

- wycieczka do Międzygórza - zwiedzanie Ogrodu osobowych z łazienkami i TV. Ponadto do dyspozycji na 
Bajek, Sanktuarium Maria Śnieżna i Wodospad Wilczki,miejscu jest również nastrojowa restaurację na 100 

miejsc, serwująca wyśmienite domowe posiłki. Okolica, 
- konkurs karykatury i bal przebierańców, 

w którym znajduje się obiekt oferuje liczne atrakcje oraz 
dziewicze zakątki nieskażonej cywilizacją przyrody. - wycieczki piesze po okolicy, 

 3 posiłki dziennie (pierwsze świad- - dyskoteki, 
czenie - kolacja, ostatnie świadczenie - śniadanie + 

- pidżama party,suchy prowiant na drogę).

- wybory miss i mistera kolonii, 

- konkursy oraz gry sportowe na świeżym powietrzu- zwiedzanie Stronia Śląskiego: Huta Szkła „Violetta”, 
 z nagrodami,wstęp do Muzeum Kamieni i Minerałów oraz wstęp nad 

zalew z kąpieliskiem i plażą strzeżoną, - gry w piłkę siatkową,

- wyprawa górska do „Błędnych Skał” - skalnego - gry w piłkę nożną,
labiryntu, w którym kręcono słynny film „Opowieści 
z Narnii: Książe Kaspian”, - ognisko.

- zwiedzanie Kopalni Uranu w Kletnie,

ZAKWATEROWANIE:

WYŻYWIENIE:

PROGRAM:

32 Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Polska

ź11 noclegów w Willi Diana,
źwyżywienie 3 x dziennie 
źsuchy prowiant na drogę powrotną, 
źrealizację programu,
źopieka wykwalifikowanej kadry, 
źubezpieczenie od NNW do 10.000 zł w Signal Iduna, 
źtransport autokarem.

ŚWIADCZENIA

TERMIN CENA 

 18.07 - 29.07.2016 1399 zł

Poznań ul. Zwierzyniecka, parking przy Starym Zoo 08:00

Konin* Dworzec PKP - Terminal 06:00

ROZKŁAD JAZDY WYJAZD

Uwaga: *Połączenie antenowe realizowane przy min. 6 osobach za 

dopłatą 150 zł od osoby.
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Kochasz góry, wędrówki, odkrywanie nowych, - konkursy grupowe np. czystości, plastyczne,
nieznanych zakątków? A może piękne widoki, 

- familiada,
panoramy i skalne kompozycje dają Ci natchnienie 
do robienia zdjęć? Jeśli jesteś fanem tego typu - śluby kolonijne i wybory Miss i Mistera 2016,
spędzania wakacji, a dodatkowo uwielbiasz 

- zabawy integracyjne,
legendy, mroczne historie i opowieści o duchach to 
ten obóz jest właśnie dla Ciebie! - ognisko z kiełbaskami,

 - kalambury,

W ośrodku wypoczynkowym w Szklarskiej Porębie. - dyskoteka,
„Młodzież” zakwaterowana będzie w pokojach 2 - 4 

- liczne tematyczne gry terenowe dostarczą ci moc osobowych z łazienkami. Na terenie ośrodka znajduje 
atrakcji i niezapomnianych wrażeń.się świetlica, stołówka, boisko.

- Zobaczymy najwyższy wodospad w Sudetach - 
wodospad Kamieńczyka,

- Piękne widoki będziecie mogli podziwiać z punktu 
widokowego na najbardziej niebezpiecznej drodze - 
Zakręcie Śmierci,

- Jednego dnia zabierzemy was w świat magii, wiedźm 
i przepowiedni, prosto do Chaty Walońskiej gdzie 
zgłębicie tajemnice gór,

- Oczywiście nie może zabraknąć wprawy nad 
wodospad Szklarki,

- Zobaczymy Park Ducha Gór gdzie tajemniczą 
atmosferę, magiczny klimat i obecność duchów poczuje 
każdy z Was,

- Oprócz wycieczek czekają was pełne napięcia 
i niezapomnianych wrażeń podchody obozowe,

- rozprostowanie kości podczas Mistrzostw Świata gier 
zespołowych,

 

- rozrywki w siatkówkę, koszykówkę,

ZAKWATEROWANIE:

PROGRAM OBOZU:

PONADTO ODBĘDĄ SIĘ:

Polska
AG

Uwielbiasz wyzwania? Góry i las to twoje naturalne wątpienia Dolina Pięciu Stawów Polskich, którą 
środowisko? Ty też jesteś zwolennikiem przemierzymy, po drodze podziwiając wodospad Wielką 
powiedzenia że „sport to zdrowie”, a na górskim Siklawę. W drodze powrotnej zajdziemy nad Morskie 
szlaku mógłbyś spędzić całe wakacje i nadal byłoby Oko.
Ci mało? A może dopiero chcesz sprawdzić swoje 

Dzień 8: Spływ przełomem Dunajca trwa niezłomnie od możliwości? Jeśli tak, to ten obóz jest właśnie dla 
1832r, więc nie może go zabraknąć na naszym obozie. Ciebie! W tegoroczne wakacje wyrusz razem z nami 
Najpierw zwiedzimy Zamek w Niedzicy, następnie damy na szlak!
się porwać nurtowi rzeki, aby na koniec wylądować
 w Bacówce w Czorsztynie

wyjazd z Poznania w godzinach wieczornych Dzień 9: Ostatni dzień to czas pakowania i pożegnań, 
więc koniecznie wybierzemy się jeszcze na Krupówki, 

Dzień 2: przyjazd i zakwaterowanie na terenie ośrodka, pożegnać góry!
śniadanie, odpoczynek po podróży, obiad, powitanie 
gór, wyjście na Krupówki, Dzień 10: przyjazd do Poznania w godzinach 

porannych
Dzień 3: na rozgrzewkę wybierzemy się Drogą pod 
Reglami do Doliny ku Dziurze, gdzie zwiedzimy 
pierwszą na naszym szlaku jaskinię, następnie Doliną 

- dla wysportowanych i nie tylko „olimpiada na wesoło”,Strążyską udamy się w kierunku Przełęczy 
w Grzybowcu i do Doliny Małej Łąki. - wspólne wieczory przy gitarze

Dzień 4: 3 dnia kolejką wjedziemy na Gubałówkę, skąd - konkursy grupowe np. czystości, plastyczne,
będziemy mogli podziwiać panoramę Zakopanego 

- wybory miss i mistera Zakopanego, śluby kolonijne,i piękne górskie szczyty, a następnie zdobędziemy 
Butorowy Wierch i tam wyciągiem zjedziemy znów 
w doliny

Dzień 5: Po dwudniowej rozgrzewce, czas na dłuższą 
trasą. Dziś w planach Dolina Kościeliska, gdzie 
zwiedzimy Jaskinię Mroźną, Wąwóz Kraków i Lodowe 
Źródło

Dzień 6: Czas trochę odpocząć, więc idziemy na 
Krupówki, gdzie po zakupach zwiedzimy niezwykłe 
Muzeum Tatrzańskiego Parku Narodowego, 
a następnie zrelaksujemy się w aquaparku

Dzień 7: Punkt kulminacyjny naszego zwiedzania to bez 

PROGRAM OBOZU:

INNE ATRAKCJE:

Dzień 1: 

Polska
AG

Duch Gór

Obóz Wędrowny w Zakopanem

33

Szklarska Poręba

źzakwaterowanie w ośrodku w dolinie Kościeliskiej 
w pokojach 2-4 osobowych z łazienkami

źpełne wyżywienie (3 posiłki dziennie + 
podwieczorek)

źopieka sprawdzonej, wykwalifikowanej kadry,
źopieka medyczna,
źubezpieczenie.

ŚWIADCZENIA

WSZYSTKIE WYCIECZKI I WSTĘPY W CENIE!
ZAPRASZAMY!

UWAGI

TERMIN

21.07.2016 - 30.07.2016 1090 zł 990 zł

30.07.2016 - 08.08.2016 1090 zł 990 zł

PROMOCJA
 do 29.02.2016

*Ilość miejsc w promocji ograniczona! (Po 10 osób na każdy turnus)
Dojazd z Poznania - koszt 80 zł

CENA

TERMIN

02.07.2016 - 11.07.2016 1090 zł 990 zł

11.07.2016 - 20.07.2016 1090 zł 990 zł

09.08.2016 - 18.08.2016 1090 zł 990 zł

PROMOCJA
 do 29.02.2016

*Ilość miejsc w promocji ograniczona! (Po 10 osób na każdy turnus)
Dojazd z Poznania - koszt 80zł

CENA

WSZYSTKIE WYCIECZKI I WSTĘPY W CENIE!
ZAPRASZAMY!

UWAGI

źzakwaterowanie w ośrodku w dolinie Kościeliskiej 
w pokojach 2-4 osobowych z łazienkami

źpełne wyżywienie (3 posiłki dziennie + 
podwieczorek)

źopieka sprawdzonej, wykwalifikowanej kadry,
źopieka medyczna,
źubezpieczenie.

ŚWIADCZENIA

Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Polska
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Polska
AGPobór do wojska

Stęszewko k. Poznania

- ekscytująca przejażdżka quadami, która dostarczy 
adrenaliny i niezapomnianych wrażeń,

- zajęcia z 1 pomocy przedmedycznej - teoria na 
temat opatrywania ran na polu walki, oraz zajęcia 
praktyczne w terenie

- czeka cię codzienna musztra wojskowa

- zajęcia terenowe z mapą i kompasem nauczą Cię jak 
odnaleźć się w każdych warunkach

- ponadto zdradzimy ci szczegóły sztuki kamuflażu

- codzienne wyjścia nad jezioro, kąpiele wodne 
i słoneczne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, pod 
opieką wychowawców i ratowników,

Uwielbiasz wyzwania? Las to twoje naturalne 
- pod koniec turnusu każda dywizja będzie mogła środowisko? Służba w wojsku jest twoim marzeniem, 
sprawdzić swoje umiejętności w trakcie WOBeTy czyli planem na przyszłość? Jeśli tak, to ten obóz jest właśnie 
Wojskowego Obozowego Biegu Terenowegodla Ciebie! Sprawdź się już dziś! W tegoroczne wakacje 

rozpoczynamy najbardziej spektakularny nabór do - znajomość szyfrów sprawi że bez problemu będziesz 
wojska! Tylko u nas zaznasz prawdziwej musztry pod mógł się porozumiewać z kompanami
okiem specjalistów, dowiesz się wszystkiego o służbie, 

- w trakcie gry nocnej będziesz mógł zażyć porządnego sprawdzisz się w najbardziej ekstremalnych grach 
zastrzyku adrenaliny terenowych!

Ponadto odbędzie się: 

- ognisko z kiełbaskami,Ośrodek Wypoczynkowy "Wrzos" ulokowany jest na 
przepięknym terenie Puszczy Zielonki, w miejscowości - dla wysportowanych i nie tylko „olimpiada na wesoło”,
Stęszewko. Dodatkowo w ośrodku znajduje się 

- rozrywki w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, bilard, kawiarnia z ogródkiem letnim, sala kominkowa, 
kręgle,świetlica, stołówka oraz miejsce na rozpalenie ogniska. 

Teren ośrodka jest ogrodzony i oświetlony. Dzieci - podchody,
zakwaterowane będą w pokojach 2, 3, 4 osobowych 

- liczne, tematyczne gry terenowe dostarczą ci moc z łazienkami.
atrakcji i niezapomnianych wrażeń.

- zajęcia z survivalu - szkoła przetrwania dla każdego 
Dla odważnych wyprawa do parku linowego i podniebne kadeta, rozpalanie ogniska, budowanie szałasu, 
spacery na trasach o różnych stopniach trudności.przeprawa przez trudny teren,

ZAKWATEROWANIE:

PROGRAM OBOZU:
WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

Czy masz duszę artysty? Uwielbiasz wyrażać siebie - ognisko z kiełbaskami,
poprzez różne artystyczne formy? marzysz aby zostać 

- dla wysportowanych i nie tylko „olimpiada na wesoło”,
kolejnym Van Goghiem, Picassem, Matejko, czy 
dorównać dbałością o detale Michałowi Aniołowi, a nie - rozrywki w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, 
wiesz jak zacząć? A może twoją pasją i życiem jest bilard, kręgle,
taniec? Egzotyczna zumba, latynoskie rytmy, czy 

- podchody, nowoczesny hip - hop? A może wszystko razem? 
W takim razie ten obóz jest właśnie dla Ciebie! - liczne tematyczne gry terenowe dostarczą Ci moc 

atrakcji i niezapomnianych wrażeń.

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:
Ośrodek Wypoczynkowy "Wrzos" ulokowany jest na 

dla odważnych wyprawa do parku linowego i podniebne przepięknym terenie Puszczy Zielonki, w miejscowości 
swoich sił na plenerowych zajęciach. spacery na trasach o różnych stopniach trudności.Stęszewko. Dodatkowo w ośrodku znajduje się 

kawiarnia z ogródkiem letnim, sala kominkowa, - Dla rzeźbiarzy konkurs plastelino-manii
świetlica, stołówka oraz miejsce na rozpalenie ogniska. 

- Podsumowaniem turnusu będzie uroczysty wernisaż Teren ośrodka jest ogrodzony i oświetlony. Dzieci 
zakwaterowane będą w pokojach 2, 3, 4 osobowych Zajęcia taneczne
z łazienkami.

- zorganizujemy Wam zajęcia taneczne, które 
roztańczą Was na całego 

Zajęcia artystyczne: - codzienna godzinna szkoła fitness 
- Na naszych warsztatach będziesz mógł puścić 

- modelowanie sylwetki poprzez ruch: aerobic, rytmikę, wodze fantazji i rozwijać swoją artystyczną duszę... 
zajęcia taneczne

- Podstawowym elementem każdych zajęć będzie roz-
- sztuka choreografii – układanie własnych kompozycji wijanie talentów i sprawności manualnych 
ruchowych

- Poznacie podstawy rysunku i malarstwa, przy pomocy 
- zajęcia z zumby pozwolą poprawić kondycję, takich technik jak ołówek, tusz, węgiel, flamaster 
rozładowując nadmiar energii 

- Poznacie zasady szkicu i rysunku światłocieniowego 
- Proste kroki, najnowsze hity i radosne choreografie 

-Poznacie podstawowe elementy kompozycji będą towarzyszyć nam każdego dnia
plastycznej

- Podsumowaniem turnusu będzie pokaz tańca 
- Opanujecie sztukę wyrabiania biżuterii - własnoręcznie i najlepszej choreografii własnej
wykonacie bransoletki, kolczyki, wisiorki i breloczki 

ponadto odbędzie się: 
- Zapoznanie się z japońską sztuką origami - codzienne wyjścia nad jezioro, kąpiele wodne 

i słoneczne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 
-Niezapomnianych wrażeń dostarczy próbowanie 

pod opieką wychowawców i ratowników,

ZAKWATEROWANIE:

PROGRAM OBOZU:

Polska
AGŚwiat Artystów!
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źzakwaterowanie,
źpełne wyżywienie (3 posiłki dziennie + 

podwieczorek),
źopieka sprawdzonej, wykwalifikowanej kadry
źopieka medyczna,
źubezpieczenie.

ŚWIADCZENIA

Dojazd z Poznania: Zbiórka na ul. Dominikańskiej 3 
(Stare Miasto) godzina 10.30, powrót w to samo miejsce 
ok 10:30. Koszt transportu w obie strony 30zł/os.

UWAGI

Stęszewko k. Poznania

Dojazd z Poznania: Zbiórka na ul. Dominikańskiej 3 
(Stare Miasto) godzina 10.30, powrót w to samo miejsce 
ok 10:30Koszt transportu w obie strony 30zł/os.

UWAGI

źzakwaterowanie,
źpełne wyżywienie (3 posiłki dziennie + 

podwieczorek),
źopieka sprawdzonej, wykwalifikowanej kadry
źopieka medyczna,
źubezpieczenie.

ŚWIADCZENIA

*Ilość miejsc w promocji ograniczona! (Po 10 osób na każdy turnus)

TERMIN

26.06.2016 - 05.07.2016 1090 zł 990 zł

05.07.2016 - 14.07.2016 1090 zł 990 zł

14.07.2016 - 23.07.2016 1090 zł 990 zł

23.07.2016 - 01.08.2016 1090 zł 990 zł

01.08.2016 - 10.08.2016 1090 zł 990 zł

10.08.2016 - 19.08.2016 1090 zł 990 zł

PROMOCJA
 do 29.02.2016CENA

*Ilość miejsc w promocji ograniczona! (Po 10 osób na każdy turnus)

TERMIN

26.06.2016 - 05.07.2016 1090 zł 990 zł

05.07.2016 - 14.07.2016 1090 zł 990 zł

14.07.2016 - 23.07.2016 1090 zł 990 zł

23.07.2016 - 01.08.2016 1090 zł 990 zł

01.08.2016 - 10.08.2016 1090 zł 990 zł

10.08.2016 - 19.08.2016 1090 zł 990 zł

PROMOCJA
 do 29.02.2016CENA

Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Polska
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TOTALNY HIT OSTATNICH LAT! Kolonie to cieszą się Przez cały czas trwania obozu są organizowane 
niesamowitym powodzeniem! Jest to idealne miejsce na pogadanki na temat zasad bezpieczeństwa 
pierwszy wyjazd naszej pociechy, gdzie domowa obowiązujących w stajni, przy koniach oraz w czasie 
atmosfera, wspaniałe jedzenie i niezapomniany klimat zajęć. 
utrzymuje się cały wyjazd. Ale to także opcja dla 
starszych (i stałych) bywalców lubiących kontakt 
ze zwierzętami oraz wypoczynek na świeżym 
powietrzu. Nie zwlekaj! Weź znajomych i zapisz się już 
dziś, zanim zabraknie miejsc!

 

Gospodarstwo Agroturystyczne AGROTURYZM 
HULA. Uczestnicy zakwaterowani będą w pięknych 
domkach 5 - 8 os. wyposażonych w łóżka (należy zabrać 
własne śpiwory). 10 najmłodszych uczestników 
zostanie zakwaterowanych w budynku murowanym. 
Sanitariaty znajdują się w budynku murowanym na 
terenie ośrodka.

- Obchodzenie się z koniem: karmienie, czyszczenie, 
pielęgnacja, siodłanie,

- Rysztunek konia - informacje na temat sprzętu 
używanego w jeździectwie oraz jego pielęgnacji,

- Rasy i psychika konia czyli poznanie konia jego sfery 
psychicznej i fizycznej, ruchu i zachowania, jak też 
własnych możliwości i obaw,

- Nauka jazdy konno od samego początku dla tych, 
którzy nigdy nie dosiadali konia lub robili to 
sporadycznie - nauka utrzymania równowagi w siodle, 
lonżowania, stępu,

- Doskonalenie jazdy dla osób zaawansowanych,

- Dla chętnych i odważnych możliwość uczestni-
czenia w dyżurach stajennych oraz pielęgnacji koni,

- Poznanie zwyczajów, prac, używanych narzędzi, 
codziennego życia na polskiej wsi,

- Wyjazd nad jezioro do Skorzęcina,

- Przejazdy bryczką,

- Wielkopolska kolacja regionalna,

PONADTO ODBĘDZIE SIE:

ZAKWATEROWANIE:

PROGRAM OBOZU:

- dla wysportowanych i nie tylko „olimpiada na wesoło”,

- podchody

- zajęcia plastyczne,

- konkursy wiedzy o koniach,

- kalambury,

- śluby kolonijne, wybory Miss i Mister Gutowo 2016.  

- liczne tematyczne gry terenowe dostarczą ci moc 
atrakcji i niezapomnianych wrażeń.

Kolonie i Obóz Konny

Dojazd z Poznania: Zbiórka na ul. Dominikańskiej 3 
(Stare Miasto) godzina 10.30, powrót w to samo miejsce 
ok 10:30Koszt transportu w obie strony 30zł/os.

UWAGI

źzakwaterowanie,
źpełne wyżywienie (3 posiłki dziennie + 

podwieczorek),
źopieka sprawdzonej, wykwalifikowanej kadry
źopieka medyczna,
źubezpieczenie.

ŚWIADCZENIA

35Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Polska

Gutowo Małe k. Poznania

Polska
AG

TOTALNY HIT OSTATNICH LAT!

TERMIN

26.06.2016 - 05.07.2016 1040 zł 999 zł

05.07.2016 - 14.07.2016 1040 zł 999 zł

14.07.2016 - 23.07.2016 1040 zł 999 zł

23.07.2016 - 01.08.2016 1040 zł 999 zł

01.08.2016 - 10.08.2016 1040 zł 999 zł

10.08.2016 - 19.08.2016 1040 zł 999 zł

19.08.2016 - 28.08.2016 999 zł 970 zł

PROMOCJA
 do 29.02.2016

*Ilość miejsc w promocji ograniczona! (Po 10 osób na każdy turnus)

CENA
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Polska
AGObóz młodzieżowy 35+

wakacje z Porucznikiem Borewiczem!
Stęszewko k. Poznania

Tego jeszcze nie było! Totalna NOWOŚĆ na rynku! - liczne tematyczne gry terenowe dostarczą ci moc 
Kolonia i obóz młodzieżowy z Porucznikiem atrakcji i niezapomnianych wrażeń.
Borewiczem! Przedział wiekowy: kolonia 35 - 45 lat, 
obóz młodzieżowy 46 - 99 lat. 

- dla odważnych wyprawa do parku linowego 
Chcesz zagrać w kapsle, poczuć smak wody 

i podniebne spacery na trasach o różnych stopniach 
z saturatora, zabawić się na prywatce, lub iść na zakupy 

trudności.
do PEWEXU? Jeśli rozumiesz o czym mowa to ten obóz 
jest właśnie dla ciebie! Profesjonalna i przeszkolona 
kadra zorganizuje dla Was moc gier i atrakcji 
wyciągniętych prosto z PRL-u!

Ośrodek Wypoczynkowy "Wrzos" ulokowany jest na 
przepięknym terenie Puszczy Zielonki, w miejscowości 

- Nabór do MO i SB - przejdź inwigilację i dbaj Stęszewko. Dodatkowo w ośrodku znajduje się 
o spokojny sen każdego obywatelakawiarnia z ogródkiem letnim, sala kominkowa, 

świetlica, stołówka oraz miejsce na rozpalenie ogniska. - Codzienny udział w CZYNIE SPOŁECZNYM - 
Młodzież zakwaterowana będzie w pokojach 2 obowiązkowe zajęcia dla każdego chętnego 
osobowych z łazienkami. obozowicza

- Dla odważnych wieczór z hazardem – gry w bierki, 
kości, flirt towarzyski - WCHODZISZ NA WŁASNĄ - Ekipa Porucznika Borewicza - ekscytujące docho-
ODPOWIEDZIALNOŚĆ!dzenie w sprawie niewyjaśnionego morderstwa i pościg 

za podejrzanym - totalny relaks w trakcie codziennych wyjść nad jezioro, 
kąpiele wodne i słoneczne,- Dla Panów zawody w KAPSLE na torze rajdowym, 

zbudowanym specjalnie na tę okazję - rozprostowanie kości podczas Mistrzostw Świata gier 
zespołowych,- Dla Pań Międzynarodowy turniej skakania w gumę, 

oraz klasy - wyprawa na rowery wodne,

- Dyskoteka lat '70 '80 '90 - obowiązkowy strój formalny, - pełne napięcia i niezapomnianych wrażeń podchody 
Panowie zwis męski prosty, Panie kolorowe kreacje obozowe,

- w trakcie dyskoteki wybór Miss i Mistera Przeszłości - ekscytująca przejażdżka quadami, która dostarczy 
adrenaliny i niezapomnianych wrażeń,- Gra terenowa „KOMITET KOLEJKOWY” - zorganizuj 

przyjęcie, zdobądź potrzebne towary i nie daj się - wieczorna integracja przy gitarze.
wykolegować z kolejki – gra tylko dla osób o mocnych 

- rozgrywki w siatkówkę, koszykówkę,nerwach i dużej rodzinie :)

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

ZAKWATEROWANIE:

PROGRAM OBOZU:

Tego jeszcze nie było! Totalna NOWOŚĆ na rynku! prosto do Chaty Walońskiej gdzie zgłębicie tajemnice 
Kolonia i obóz młodzieżowy „Czterdziestolatek” gór
Przedział wiekowy: kolonia 35 - 45 lat, obóz 

- Dla odważnych wieczór z hazardem - gry w bierki, młodzieżowy 46 – 99 lat
kości, flirt towarzyski - WCHODZISZ NA WŁASNĄ 

Pamiętasz Madzię Karwowską i mgr inż. Stefana ODPOWIEDZIALNOŚĆ!
Karwowskiego? Znane są Ci ich losy? Chcesz zagrać 

- Zobaczymy Park Ducha Gór gdzie tajemniczą atmo-w kapsle, zabawić się na prywatce, lub iść na zakupy do 
sferę, magiczny klimat i obecność duchów poczuje PEWEXU? Ponadto kochasz góry i na łonie natury 
każdy z Wasczujesz że żyjesz? Jeśli rozumiesz o czym mowa 

i ciągnie cię na górskie szlaki to ten obóz jest właśnie dla - gra terenowa „KOMITET KOLEJKOWY” - zorganizuj 
ciebie! przyjęcie, zdobądź potrzebne towary i nie daj się 

wykolegować z kolejki - gra tylko dla osób o mocnych 
nerwach i dużej rodzinie :)

W ośrodku wypoczynkowym w Szklarskiej Porębie. 
- Oczywiście nie może zabraknąć wprawy nad wodo-„Młodzież” zakwaterowana będzie w pokojach 2 
spad Szklarkiosobowych z łazienkami. Na terenie ośrodka znajduje 

się świetlica, stołówka, boisko. - rozprostowanie kości podczas Mistrzostw Świata gier 
zespołowych,

- pełne napięcia i niezapomnianych wrażeń podchody - Zobaczymy najwyższy wodospad w Sudetach - 
obozowe,wodospad Kamieńczyka

- wieczorna integracja przy gitarze,- Dla Panów zawody w KAPSLE na torze rajdowym, 
zbudowanym specjalnie na tą okazję - konkursy grupowe np. czystości, plastyczne.

- Dla Pań Międzynarodowy turniej skakania w gumę, 
oraz klasy

- Całodniowa wycieczka do Pragi, ze zwiedzaniem 
- Piękne widoki będziecie mogli podziwiać z punktu miasta z przewodnikiem
widokowego na najbardziej niebezpiecznej drodze - 

- Wycieczka górska na Śnieżne KotłyZakręcie Śmierci

- Czeka Was dyskoteka lat '70 '80 '90 - obowiązkowy 
strój formalny, Panowie zwis męski prosty, Panie 
kolorowe i bajeczne kreacje 

- w trakcie dyskoteki wybór Miss i Mistera Przeszłości 

- zabierzemy was w świat magii, wiedźm i przepowiedni, 

ZAKWATEROWANIE:

PROGRAM OBOZU:

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:

Polska
AGObóz młodzieżowy 35+
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źzakwaterowanie,
źpełne wyżywienie (3 posiłki dziennie + 

podwieczorek),
źopieka sprawdzonej, wykwalifikowanej kadry
źopieka medyczna,
źubezpieczenie.

ŚWIADCZENIA

Podoba Ci się opcja „Powrotu do Przeszłości”, jednak 
nie wiesz co zrobić ze swoją pociechą?
Mamy rozwiązanie! W trakcie obozu Wakacje 
z Porucznikiem Borewiczem - równolegle odbywać się 
będzie obóz  dla dzieci. Przedział wiekowy 7 - 17 lat. 

UWAGI

Czterdziestolatek
Szklarska Poręba

TOTALNA NOWOŚĆ NA RYNKU!

TOTALNA NOWOŚĆ NA RYNKU!

*Ilość miejsc w promocji ograniczona! (Po 10 osób na każdy turnus)
Dojazd z Poznania - koszt 80zł.

TERMIN

21.07.2016 - 30.07.2016 1090 zł 940 zł

30.07.2016 - 08.08.2016 1090 zł 940 zł

PROMOCJA
 do 29.02.2016CENA

*Ilość miejsc w promocji ograniczona! (Po 10 osób na każdy turnus)

TERMIN

05.07.2016 - 14.07.2016 1090 zł 940 zł

14.07.2016 - 23.07.2016 1090 zł 940 zł

01.08.2016 - 10.08.2016 1090 zł 940 zł

PROMOCJA
 do 29.02.2016CENA

źzakwaterowanie.
źpełne wyżywienie (3 posiłki dziennie + 

podwieczorek).
źopieka sprawdzonej, wykwalifikowanej kadry
źopieka medyczna.
źubezpieczenie.
źwstęp (bez wycieczek fakultatywnych)

ŚWIADCZENIA

Podoba Ci się opcja „Powrotu do Przeszłości”, jednak 
nie wiesz co zrobić ze swoją pociechą?
Mamy rozwiązanie! W trakcie obozu Wakacje 
z Porucznikiem Borewiczem - równolegle odbywać się 
będzie obóz  dla dzieci. Przedział wiekowy 7 - 17 lat. 

UWAGI

Oferta Konsorcjum Wielkopolskich Biur Podróży / Polska
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Położenie: bezpośrednio przy plaży, tuż przy zabiegów w dni robocze wg wskazań lekarza. 
nadmorskiej promenadzie i molo. Ośrodek oferuje Dodatkowo za opłatą można korzystać z bazy 
pobyty wczasowe i sanatoryjno-rehabilitacyjne. zabiegowej: masaż (klasyczny, podwodny, wirowy), 

kąpiel (perełkowa, borowinowa, ozonowa), krioterapia 
Wyposażenie: nowoczesne pokoje 1, 2 i 3-osobowe. miejscowa, magnetronic, diadynamik, okłady. 
Do dyspozycji gości jadalnia z widokiem na morze, borowinowe, tlenoterapia, gimnastyka zbiorowa, 
kawiarnia, kompleks basenów (pełnowymiarowy basen jonoforeza, ultradzwięki; zabiegi w Centrum Odnowy 
pływacki, basen solankowy, rynna wodna, sauna, Biologicznej: Vacu Step, Hydro Jet, masaż gorącymi 
jacuzzi), kort tenisowy, punkt z dostępem do internetu, kamieniami Thalgo, masaż relaksacyjny stóp, 
parking strzeżony, baza zabiegowa, centrum odnowy Aquaerobic, sauna parowa, prysznic Vichy, 
biologicznej. hydromasaż, aromaterapia.

Pokoje: wysoki standard z pełnym węzłem sanitarnym, 
telefonem, TV Sat. Zakwaterowanie w budynkach: 
Bałtyk 1 (pokoje z widokiem na morze) i Bałtyk 2 (pokoje 
od strony lądu).

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja w 
formie bufetu, obiad serwowany), za dodatkową dopłatą 
w hotelu istnieje możliwość wykupienia wyżywienia all 
inclusive.

Sport i rozrywka: w cenie: wstęp na kompleks 
basenów Morska Odyseja, jedna wizyta lekarska i 4-6 

•pierwsze świadczenie - kolacja w dniu przyjazdu, 
ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu,

•pobyt od godz. 17.00 pierwszego dnia do godz. 10.00 
ostatniego dnia,

•dzieci do lat 4 bez świadczeń na wspólnym spaniu 
pobyt - gratis

•opłata miejscowa płatna w recepcji,
•parking strzeżony płatny ok. 29 zł/doba (wcześniejsza 

rezerwacja) 
•dopłata do pobytu Bożonarodzeniowego  160 zł/os., 

Wielkanocnego 60 zł/os

UWAGI

Położenie: ośrodek wczasowy położony w części Pokoje: wysoki standard z węzłem sanitarnym, TV sat, 
sanatoryjnej miasta w odległości około 200 m od plaży telefonem, dostępem do internetu, radiem, sprzętem 
 w pobliżu amfiteatru i promenady. plażowym (leżaki, parawan).

Wyposażenie: nowocześnie urządzone 4 pawilony: Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja 
Alina, Beata, Celina i Dorota (pokoje 1,2 i 3-osobowe). w formie bufetu, obiad serwowany).
Do dyspozycji gości: biblioteka, kawiarnia, plac zabaw 

Sport i rozrywka: za opłatą: gimnastyka indywidualna dla dzieci, sauna, sala, fitnes, bilard, siłownia, baza 
i zbiorowa, możliwość skorzystania z bazy zabiegowej zabiegowa i rehabilitacyjna, wypożyczalnia rowerów, 
i rehabilitacyjnej: magnetoterapia, okłady borowinowe, kijków do nordic walking, niestrzeżony parking.
masaż klasyczny, hydromasaż, kąpiel solankowa, 
inhalacje: solankowa i lekowa, lampy solux.

Kołobrzeg
Ośrodek Wypoczynkowy „Dozamel”

Położenie: w kompleksie leśnym tuż przy wejściu na Narodowego. Dla wędkarzy morska przygoda – połowy 
piękną i szeroką plażę. Idealne miejsce wypoczynku dla ryb na pełnym morzu. Rejsy na Bornholm lub wodolotem 
rodzin z dziećmi. W odległości 3 km położony jest do Szczecina.
Dziwnówek, 20 km Międzyzdroje i 35 km Świnoujście.

Wyposażenie: na terenie ośrodka znajduje się 
kawiarnia, bilard, wypożyczalnia rowerów i gokartów, 
wypożyczania kijków do nordic walking, plac zabaw dla 
dzieci ze zjeżdżalnią, trampoliną i kącikiem zabaw, WiFi.

Pokoje: zakwaterowanie w domkach turystycznych 3,4-
osobowych dwupokojowych z węzłem sanitarnym, TV. 
Każdy domek posiada werandę, komplet mebli 
ogrodowych, sprzęt plażowy (leżaki, parawany i koce 
plażowe). Obok domku dla samochodu jest 
zabezpieczone miejsce postojowe.

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. Podwieczorek 
podawany do obiadu.

Sport i rozrywka: w sezonie animatorzy przygotowują 
imprezy przy muzyce i karaoke. W kawiarni 
organizowane są koncerty, pokazy i prelekcje. Dla osób 
aktywnie spędzających urlop organizowane są 
wycieczki rowerowe nad Zalew Sczeciński, 
Miedzyzdrojów, Dziwnowa, Wolińskiego Parku 

Międzywodzie
Ośrodek Wypoczynkowy „Portus”
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Kołobrzeg
Sanatorium Uzdrowiskowe „Bałtyk”

źpierwsze świadczenie - późniejszy obiad w dniu 
przyjazdu, ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu,

źpobyt od godz. 15.00 pierwszego dnia do godz. 10.00 
ostatniego dnia,

ździeci do lat 3 pobyt gratis,
źopłata miejscowa płatna w recepcji,
źmiejsce parkingowe przy domku turystycznym gratis,
źmożna przywozić zwierzęta opłata 10 zł/doba.

UWAGI

Polska
IN

Polska
IN

Polska
IN

651 zł 427 zł 490 zł 924 zł 462 zł 630 zł 1078 zł 630 zł 847 zł

689 zł - 595 zł 1085 zł - 791 zł 1239 zł - 959 zł

dziecko
4-7 lat

osoba
powyżej

7 lat
dostawka

dziecko
4-7 lat

osoba
powyżej

7 lat
dostawka

dziecko
4-7 lat

osoba
powyżej

7 lat
dostawka

źpierwsze świadczenie - obiad w dniu przyjazdu, 
ostatnie - śniadanie w dniu wyjazdu,

źpobyt od godz. 14.00 pierwszego dnia do godz. 10.00 
ostatniego dnia,

ździeci do lat 4 na wspólnym spaniu bez świadczeń - 
pobyt gratis, 

źopłata miejscowa płatna w recepcji,
źpobyt kuracyjny - w cenie: konsultacja lekarska, 3 

zabiegi dziennie wg wskazań lekarza.

UWAGI

dziecko
3-12 lat

dziecko
3-12 lat

dziecko
3-12 lat

728 zł 546 zł 861 zł 648 zł 994 zł 749 złDomek dla 
3-4 osób

1218 zł 539 zł 1743 zł 539 zł 1911 zł 539 zł

385 zł 385 zł 518 zł

20.08- 22.10.201603.01-26.03.2016 
22.10-21.12.2016

26.03-11.06.2016
11.06-20.08.2016

21.12.2016-02.01.2017

23.04-25.06.2016
27.08-15.10.2016

17.12.2016-02.01.2017

03.01-23.04.2016
15.10-17.12.2016

25.06-27.08.2016

18.06-25.06.2016
13.08-03.09.2016 09.07-13.08.201625.06-09.07.2016



Położenie: hotel położony w centrum miejscowości Sport i rozrywka: w cenie wstęp na kryty basen, (14 x 
Dąbki w odległości ok. 300 m od morskiej plaży i około 7m), jacuzzi, łaźnia sucha i parowa. Za opłatą zabiegi na 
900 m od Jeziora Bukowo. ciało, twarz, masaże, odnowa biologiczna i inne zabiegi 

kosmetyczne, rehabilitacyjne, i Day Spa.
Wyposażenie: hotel posiada 65 pokoi. Profesjonalnie 
wyposażony salon SPA z usługami kosmetycznymi 
i bogatą bazą zabiegową. Posiada kryty basen, saunę 
oraz łaźnie parowe. Do dyspozycji gości: bilard, 
piłkarzyki, boisko, wypożyczalnia rowerów, pokój zabaw 
dla dzieci, restauracja, lobby bar, miejsce do grillowania.

Pokoje: nowocześnie i estetycznie wyposażone pokoje 
22-osobowe o powierzchni ok. 16m z TV, telefonem, 

suszarką do włosów, szlafrokami, lodówką, sejfem, 
wi- fi.

Wyżywienie:  śniadanie w formie bufetu, obiadokolacja 
za dopłatą.

mapka z trasami rowerowymi w okolicy, rejs statkiem 
MS Classic Lady (jedyny statek hotel na Mazurach), 
1 obiadokolacja w formie grilla przy muzyce na żywo, 
opieka rezydenta ośrodka, opłata klimatyczna. 
Za dodatkową dopłatą: wypożyczenie roweru - 10 
zł/godzina, 30 zł/dzień, wypożyczenie roweru wodnego 
- 10 zł/godzina; wypożyczenie łodzi, kajaku - 10 zł/ 
godzina, wycieczka fakultatywna Św. Lipka i Wilczy 
Szaniec (przy min. 10 osobach) - 100 zł płatne na 
miejscu.

Położenie: ośrodek wypoczynkowy, znajdujący się 
w samym środku Puszczy Piskiej, nad brzegiem Jeziora 
Bełdany. Wioska Rowerowa to pierwszy ośrodek 
wypoczynkowy tego typu w Polsce. To także port 
macierzysty dla statku “MS Classic Lady”. Panuje tu 
luźna, sportowa atmosfera. Wioska Rowerowa to 
przede wszystkim aktywny wypoczynek, można tu też 
odpocząć w ciszy na łonie natury w swoistym klimacie. 
Doskonałe miejsce na grzybobranie, jagody i węd-
kowania.

Wyposażenie: komfortowe pokoje (bez TV ale 
z radiem), oddzielna sala TV, wypożyczalnia rowerów 
(ponad 150 szt. w tym również wodne), sala fitness, 
sauna, siłownia, plaża z pomostem, parking.

Pokoje: 2 osobowe komfortowo wyposażone z łazien-
kami (bez TV), WC i kabina prysznicowa.

Wyżywienie: 2 posiłki (śniadania w formie bufetu, 
obiadokolacje serwowane).

Sport i rozrywka: w cenie - karnet do sauny i siłowni, 

źpierwsze świadczenie - obiadokolacja w dniu 
przyjazdu, ostatnie śniadanie w dniu wyjazdu,

źpobyt od godz. 14.00 pierwszego dnia do godz. 10.00 
ostatniego dnia, 

ździeci do lat 7 bez świadczeń na wspólnym spaniu 
z rodzicami,

źopłata klimatyczna w cenie,
źparking w cenie.

UWAGI

Dąbki
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Polska
IN

Polska
IN

Hotel Delfin SPA & Wellnes****

Piaski (Mazury) - Wioska Rowerowa
Piaski k/Ruciane Nida

26.03-25.06.2016
24.09-29.10.2016 25.06-24.09.2016

21.12.2014 - 02.01.2017

dziecko
6-12 lat

osoba
3-6 lat

wspólne
spanie

dziecko
6-12 lat

osoba
3-6 lat

wspólne
spanie

dziecko
6-12 lat

źpierwsze świadczenie - śniadanie drugiego dnia, 
ostatnie śniadanie w dniu wyjazdu

źpobyt od godz. 16.00 pierwszego dnia do godz. 10.00 
ostatniego dnia,

źopłata miejscowa płatna w recepcji,
źparking monitorowany 20 zł/doba,
ździeci do lat 3 na wspólnym spaniu bez świadczeń - 

pobyt gratis
źdopłata do obiadokolacji: dorosły 273 zł/pobyt, dziecko 

137zł/pobyt (dopłata przy rezerwacji)

UWAGI

Dopłata do pokoju 1- osobowego 238 zł

959 zł 686 zł

Dziecko
3-12 lat

Osoba
dorosła

Pokój
standartowy

09.05-24.09.2016

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

09.01-26.03.2016
30.10-17.12.2016
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721 zł 455 zł 210 zł 966 zł 546 zł 214 zł 1.295 zł 994 zł 322 zł

osoba
3-6 lat

wspólne
spanie



Baltic Cliff Apartments Spa & Wellness położony jest 
w znanej i niezwykle atrakcyjnej turystycznie 

Junior Suite - są to apartamenty jednopokojowe, miejscowości Niechorze, słynącej z szerokich, 
łączące zalety salonu i sypialni. Apartament mieści dwie piaszczystych plaż i urokliwej latarni morskiej.
osoby. Metraż apartamentu Junior Suite, mieszczącego Do Państwa dyspozycji oddajemy komfortowe, ciekawie 2do 2 osób oscyluje w granicach 26-27m . zaaranżowane i bogato wyposażone apartamenty.
Superior Suite - oferują dla Państwa dwa luksusowo 
wykończone i przytulne pokoje: salon oraz unikalną 

2sypialnię. Metraż apartamentu wynosi 31m. Możliwa 
ilość Gości w apartamentach typu Superior 
standardowo wynosi 2 osoby, jednak dzięki rozkładanej 
sofie, stanowiącej wyposażenie apartamentu, istnieje 
możliwość przyjęcia dodatkowych 2 osób.
Każdy apartament wyposażony jest w wygodne 
2-osobowe łóżko z możliwością rozsunięcia, 
funkcjonalne meble, łazienkę z kabiną prysznicową oraz 
toaletą, telewizor, w pełni wyposażony aneks kuchenny 
balkon/taras lub wyjście na patio. 

Do dyspozycji gości: pokój zabaw dla dzieci (w tym 
konsola PlayStation 4), stół do ping ponga oraz 
cymbergaj, sprzęt fitness, darmowe Wi-Fi, monito-
rowany parking, duży taras z pięknym widokiem oraz 
klimatyczna Kawiarnia Le Champagne, Strefa SPA & 
Wellness, w skład której wchodzą: przestronny basen, 
2 mini baseny.

WYPOSAŻENIE:
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Niechorze - Baltic Cliff Apartments SPA

Kompleks Skalny SPA osadzony jest pośród gór, nad 
Jeziorem Solińskim - idealne miejsce na wypoczynek 

Pokoje: 2, 3 ,4 - osobowe oraz Apartamenty. Większość z dala od miejskiego zgiełku. Składa się z dwóch 
pokoi posiada balkon lub przestronny taras od strony obiektów noclegowych: Hotel Skalny Spa oraz Ośrodek 
wschodniej z pięknym widokiem na Jezioro Solińskie. Wypoczynkowy Dom na Skale. 
Wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, 
dostępem do Wi-Fi, telewizorem LCD i TV Sat.

Do dyspozycji gości: Dymna Chata, miejsce 
parkingowe, Strefa Wellness & SPA z krytym basenem 
i brodzikiem dla dzieci, jacuzzi, sauną opalaną 
drewnem, sauną z panelem solnym, łaźnią parową, 
komorą Infrared oraz strefami schładzania 
i wypoczynku, słonecznym tarasem z leżakami, salką 
fitness, pokojem dla dwojga, gabinetem kosmetycznym 
i salą masażu (zabiegi i masaże płatne dodatkowo).

WYPOSAŻENIE:

źzakwaterowanie w dniu przyjazdu od godz.16.00, 
wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godz. 12.00,

źświadczenia rozpoczynają się obiadokolacją w dniu 
przyjazdu oraz kończą śniadaniem w dniu wyjazdu,

źcena nie obejmuje napojów do obiadokolacji oraz 
opłaty klimatycznej + 2 zł/os/doba,

źudogodnienia dla rodzin z dziećmi: krzesełka i sztućce 
dla najmłodszych w Restauracji Baltic Cliff, nocnik, 
wanienka do mycia, możliwość wynajęcia łóżeczka do 
spania,

źdopłata za zwierzę + 50 zł/doba,
źświadczenia rozpoczynają się w niedzielę i kończą 

w czwartek.

UWAGI

Balitc Cliff – luksusowe Apartamenty nad morzem

Bieszczady - Kompleks Skalny SPA
wczasy nad Bieszczadzkim Morzem

Polska
AL

Polska
AL

* Dziecko do 6 lat bez dostawki gratis. 
Dopłata za łóżeczko dla dzieci w wieku do 3 lat + 25 zł/doba
Dopłata za dziecko w wieku do 6 lat, śpiące na rozkładanej sofie, stanowiącej 
wyposażanie apartamentu + 49 zł/doba

CENY I TERMINY (za 2 osoby w apartamencie na 5 dni)

949 zł 1309 zł 2109 zł

Sezon
Niski

Kod imprezy: APWN

Apartament
Junior Suite

Sezon
Średni

Sezon
Wysoki

1189 zł 1509 zł 2509 zł
Apartament

Superior Suite

ŚWIADCZENIA

ź4 noclegi w apartamencie Junior lub Superior,
źcodzienne śniadania oraz obiadokolacje w formie 

bufetu szwedzkiego
źdostęp do strefy SPA & Wellness oraz pokoju zabaw 

dla dzieci,
źbon na wynajem rowerów do 3 godzin/pobyt oraz 

kijków do Nordic Walking do 3 godzin/pobyt,
źsłodki poczęstunek w Kawiarni Le Champagne, 
ź5% rabatu na zabiegi i masaże w Strefie SPA (nie 

łączy się z innymi bonami ani rabatami),
źbezpłatny wstęp na okresowo organizowane wieczory 

muzyczne w Kawiarni Le Champagne, 
ź ręczniki dla każdej osoby w apartamencie,
źszlafroki dla pełnoletnich gości, 
źmonitorowany parking w cenie pobytu,
źbezpłatne Wi-Fi

Dopłata za dziecko od 7 do 10 lat, śpiące na rozkładanej sofie, stanowiącej 
wyposażanie apartamentu + 79 zł/doba 
Dopłata za nocleg na rozkładanej sofie dla osoby powyżej 10 lat + 140 
zł/doba. 
Zniżka do jedynki za apartament – 50 zł/doba od wyszczególnionych wyżej 
cen. 
Dopłata za zwierzę + 50 zł/doba.
Sezon wysoki obejmuje: lipiec, sierpień, święta, sylwestra, Nowy Rok i długie 
weekendy.Sezon średni obejmuje terminy: 15.01.-29.02.2016, 01-
28.04.2015, 04-31.05.2016,01.06-30.06.2016, 01.09-30.09.2016,28.10-
01.11.2016, 11-12.11.2016, 25.11-02.12.2016.
Sezon niski obejmuje terminy: 03.01-14.01.2016, 01-24.03.2016, 28-
31.03.2016,01-27.10.2016,02-10.11.2016,13-24.11.2016,03-22.12.2016 r. 

źcena nie obejmuje opłaty klimatycznej + 1,50 zł/os. za 
każdą rozpoczętą dobę hotelową,

źbiesiada bieszczadzka przy wielkim ognisku 
uzależniona jest od ilości osób - min. 10. 
W przypadku mniejszej ilości gości, można skorzystać 
z dwóch wariantów:1. Obiadokolacji + bon do SPA o 
wartości 30 zł/os. 2. Bez obiadokolacji - bon o wartości 
60 zł/os.

źpobyt od soboty do soboty,
źzakwaterowanie od godziny 14:00, wykwaterowanie 

do godziny 10:00,
źświadczenia rozpoczynają się obiadokolacja i kończą 

śniadaniem,
źudogodnienia: łóżeczko dziecięce, krzesełka 

w restauracji, winda, deska do prasowania i żelazko 
ogólnodostępne.

UWAGI

ŚWIADCZENIA

ź7 noclegów, 
ź7 śniadań w formie bufetu, 6 obiadokolacji, 1 biesiada 

bieszczadzka przy wielkim ognisku z muzyką min.10 
osób, 

ź2 godzinny rejs jachtem lub bon o wartości 25 zł/os. 
do wykorzystania w strefie SPA obiektu (gdy jacht nie 
jest zwodowany), 

źnieograniczony dostęp do strefy SPA, 
źwypożyczenie rowerów na 1 dobę, 
źbezpłatne WI-FI, 
źparking w cenie pobytu.

CENY I TERMINY (za osobę w pokoju 2, 3, 4-osobowym na 8 dni)

1090 zł 890 zł 1290 zł 1090 zł

Sezon Niski

Kod imprezy: APWP

Pokój
2, 3, 4 - os.

Sezon Wysoki

Hotel Skalny SPA Dom na Skale Hotel Skalny SPA Dom na Skale

* Dzieci do 4 roku życia – nocleg ze śniadaniem gratis, opłata za 
obiadokolację + 17,50 zł/doba. Dzieci w wieku 4-12 lat - zniżka od 
200 zł do 600 zł w zależności od terminu, zniżka obowiązuje tylko 
przy dwóch osobach pełnopłatnych. Dopłata do apartamentu + 
100 zł/doba. Dopłata do jedynki + 60 zł/doba. 
Sezon Wysoki obejmuje terminy 02.07 - 28.08.2016, święta, 
sylwestra, Nowy Rok i długie weekendy; 
Sezon Niski obejmuje terminy 01.01 -01.07, 29.08-30.11.2016r.
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