Zrób coś dla siebie – odpocznij z nami

2018

my
a
m
ta

25

la

U nas kupisz oferty:

BILETY
LOTNICZE

Bilety

na koncerty,
imprezy,
wydarzenia

(kasa lotnicza)

wroclaw.bt@gromada.pl
Wczasy krajowe

Projekt: kristinn.art@gmail.com, tel. 601 53 33 69

nad morzem,
jeziorami, w górach

Rezerwacja hoteli
w Polsce, Europie
i na Świecie

UbezpieczeniA
TURYSTYCZNE
Karty
studenckie
ISIC
Wycieczki
objazdowe

Kolonie i obozy
młodzieżowe

Wizy

Pobyty
sanatoryjne

Wyjazdy
egzotyczne

Chorwacja, Hiszpania,
Francja, Włochy, Grecja,
Bułgaria, Czechy, Polska

Rejsy
wycieczkowe
statkiem

Wczasy, wycieczki
dla seniorów

Jesteśmy na

facebook

•
•

krajowe i zagraniczne

Jesteśmy biurem turystyki
istniejącym od listopada 1993 roku

Posiadamy koncesję organizatora
turystyki nr 0887
Bezpieczeństwo naszych klientów
gwarantuje firma ubezpieczeniowa
	SIGNAL IDUNA.
• Jesteśmy członkiem 	Dolnośląskiej
	Izby Turystyki i Izby Turystyki RP.

Zielone szkoły

Biuro Turystyki i Usług s. c.

„REMEDIUM”

ul. Piłsudskiego 2, 50-049 Wrocław
tel. 607 60 20 70, 71 344 33 43,
tel./fax 71 344 69 20
remedium@remedium.pl

www.remedium.pl

Odkrywamy Bałkany
BAŁKANY – wspaniałe kraje z tysiącem wysp, cudowną przyrodą, bogatym dziedzictwem kulturowym.
Piękne krajobrazy górskie na przemian z błękitną tonią Morza Adriatyckiego, malownicze wyspy.
Dodatkowo kryształowe czyste morze, ponad 250 dni słońca, wspaniałe trunki i doskonała kuchnia.
To wszystko na wyciągnięcie dłoni!
Oferujemy kompleksową obsługę dla turystów indywidualnych i grup na całym obszarze Bałkanów
– od Słowenii przez Chorwację – Bośnię i Czarnogórę, szczególnie:
• Dla grup pielgrzymkowych – pensjonaty/hotele w doskonałej lokalizacji w Medjugorie, Marija Bistricy, Vepric
– gwarantując możliwość odprawienia w tych miejscach Mszy Świętej.
• Dla grup szkolnych na warsztaty naukowe w Chorwacji – gwarantując programy łączące wiedzę z geografii, historii, biologii np.
Najpiękniejsze Parki Narodowe Europy (Plitvickie Jeziora, Wodospady Krka, Archipelag Wysp Kornaty).
• Układanie programów według zainteresowań i potrzeb.
• Rezerwację noclegów w Słowenii – Chorwacji: Zagrzeb – Półwysep Istria – Riviera Zadarska
– Riviera Makarska Dubrownik, Bośnia (Mostar, Medjugorie) do Czarnogóry (Kotor – Budva – Ulcij).
1. Dla grup zorganizowanych – na imprezy pobytowe i noclegi tranzytowe.
2. Dla turystów indywidualnych w opcji dojazdu własnego do obiektów w różnych standardach od
pensjonatów** po hotele**** – od kwietnia do grudnia.
• Usługi pilotażu dla grup w oparciu o sprawdzoną bazę pilotów i własne doświadczenie kierunku bałkańskiego.
• Rezerwacja biletów wstępów, uwzględniającą ulgi dla zwiedzających.
• Rezerwacja statków dla grup, jachtów oraz przewodników miejscowych.

Nasze doświadczenie i posiadana wiedza
– to atrybuty, którymi chcemy się podzielić.

RIWIERA ADRIATYCKA – NEUM
Wypoczynek i zwiedzanie, bez przejazdów nocnych
Wczasy na Adriatyckiej Riwierze Bośni i Hercegowiny.
Ten 17 kilometrowy odcinek dalmatyńskiego wybrzeża zachwyca krajobrazem, lazurową barwą morza i malowniczymi
górami. Neum – miasto wkomponowane jest w górzysty krajobraz z zatoką. Plaże kamienisto – żwirkowe .W samym Neum
znajduje się wiele sklepów, tawern i barów.To doskonałe miejsce wypadowe dla turystów chcących zwiedzić Dubrownik (67
km), Mostar (69 km) czy Medjugorje (ok 50 km). Wieczorem
– kawiarnie, restauracje, kluby czy dyskoteki.
Zakwaterowanie
Hotel Luna*** rodzinny hotel w centralnej części Neum,
ok.180 m od żwirowej plaży. W hotelu restauracja, sklep spożywczy, Pokoje 2-3-4 os. z łazienką, klimatyzacją. W pokoju: TV
SAT, telefon, ręczniki, suszarka ,lodówka, szklanki. Część pokoi
posiada balkon lub taras.
Wyżywienie
2 x dziennie: śniadania – bufet, obiadokolacja – wybór z 3 dań
+ bufet z warzywami, deser, woda stołowa. Kuchnia chorwacka. Pierwszy posiłek – obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatni
posiłek – śniadanie w dniu wyjazdu.
PROGRAM RAMOWY
1 DZIEŃ: Godz.6,00 Wyjazd z Wrocławia. Przejazd przez Czechy – zwiedzanie ogrodów pałacowych w Lednicach – spacer
(ok. 2 godzin). Przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię do
Chorwacji do Hotelu*** k/Zagrzebia. Obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ: Śniadanie – przejazd do Szybenika – miasta piratów
– spacer wzdłuż nabrzeża, Stare Miasto, Katedra św. Jakuba.
Pauza ok. 2 godzin. Przejazd do Neum. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3-8 DZIEŃ: Pobyt wypoczynkowy. Plażowanie ,relaks. Wycieczki piesze po okolicy. W trakcie pobytu wizyta w profesjonalnej rozlewni miejscowych trunków – degustacja z możliwością zakupu.
Dla chętnych udział w wycieczkach fakultatywnych dodatkowo płatnych w/g oferty zawartej w uwagach.
9 DZIEŃ: Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Zagrzebia
– stolicy Chorwacji – pobyt ok 2 godz. Gornij Grad – dzielnice Gradec i Kaptol, siedziba parlamentu – Sabor.; Dolnij Grad
– przejście na Pl. Josipa Jelačića. Katedra NMP.
Przejazd do hotelu*** obiadokolacja, nocleg.

10 DZIEŃ: Śniadanie – przejazd przez Słowenię, Austrię ,Cze- UWAGI
chy – postój ok. godziny – możliwość spożycia posiłku (koszt • Wyjazd: godz 6:00 Wrocław, parking koło IBIS Hotel Wrook. 200 KCZ). Przyjazd do Wrocławia na godz. 20-21:00
cław, ul. Powstańców Śląskich a CPN BP.
• Powrót do Wrocławia w godz. 20-21:00. Istnieje możliCENA ZAWIERA
wość za dopłatą wyjazdu z innych miast.
• transport autokarem (klimatyzacja, video, WC )
Rozkład na www.remedium.pl
• 9 noclegów: 7 noclegów nad morzem w Neum – pokoje kli- • Zniżki: Dzieci do 3 lat z 2 os. dorosłymi(wspólne łóżko)
matyzowane + 2 noclegi tranzytowe k/Zagrzebia.
– opłata stała 700 zł. Dla dzieci 3-12 lat – 50% z ceny
• wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadokolacji .Do obiadokolacji
w Euro, dla trzeciej osoby w pokoju – 40% z ceny w Euro.
piwo lub lampka wina lub gemischt =wino i woda gazoMożliwość dojazdu własnego – 200 zł od osoby.
wana
• Dopłaty: do pokoju 1 os. + 400 zł. Wybór miejsca w au• w sezonie występy zespołów muzycznych, wieczorki tatokarze + 50 zł /osoby. Dodatkowe miejsce w autokarze
neczne w restauracjach przy plaży
+ 200 zł.
• wizyta i degustacja w rozlewni miejscowych trunków (5 ro- • Zabrać: dokument podróży: paszport lub dowód osobisty
dzajów win i nalewek alkoholowych)
(zgodnie z obowiązującymi przepisami). Ze względu na
• zwiedzanie ogrodów pałacowych w Lednicach (Czechy)
żwirowe wybrzeże proponujemy zabrać obuwie do kąpieli.
– pobyt 2 godzinny
• Wycieczki fakultatywne: Dubrownik ok 40 €; Medjugo• spacer w Szybeniku i zwiedzanie z pilotem Starego Miasta
rie, Mostar + Wodospady Kravica ok. 40 €; Split i Trogir ok.
i nabrzeża – pobyt ok. 2 godzin
40 €. rejs statkiem po zatokach w Neum 10 €., statek Fisch
• opieka pilota na trasie i rezydenta w miejscu pobytu
piknik z posiłkiem ,trunkami + zabawa na platformie ok.
• ubezpieczenie NNW i KL Signal Iduna, taxa klimatyczna za
5 godz. 20 €;. W cenie wycieczek fakultatywnych nie są wliokres pobytu.
czone bilety wstępów (np. mury w Dubrowniku 150 kuna,
muzeum ryb 40 kuna) Realizacja przy grupie minimum 30
Hotel*** Luna
Termin z dojazdem
osób chętnych. Waluta 1 € = ok. 7,25 Kuna
300 € + 650 zł
13 - 22.07
250 € + 650 zł
01 - 10.09
250 € + 600 zł
22.09 - 01.10
Przy zapisie na imprezę będzie pobierana kwota 10 zł na TFG
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Wczasy

Chorwacja
CHORWACJA – KVARNER
POSTOJNA JAMA – ZAGRZEB
wypoczynek i zwiedzanie
Wybrzeże Kvarneru – Mare Quatermarium – morze
utworzone przez wyspy Krk, Cres, Lošinj i Rab. Od nazwy łacińskiej tych wysp przyjęło swą nazwę. Blisko do Puli, Opatiji
oraz na Wyspę Krk.
Kraljevica, to miasto z portem położone na łagodnym stoku
o wyjątkowym klimacie. Wokół piaszczyste, żwirowe i betonowe plaże z łagodnym zejściem do morza. W miasteczku pałac
rodu Frankopanów, kościół, sklepy, port jachtowy.
Zakwaterowanie
Hotel** k/Kraljevicy ok. 3 km od miasteczka. Hotel przy samej
plaży. W skład wchodzą: budynek główny (recepcja-kantor
wymiany walut, lobby, restauracja, kawiarnia, sklep spożywczy, sala TV, bar, dyskoteka) oraz pawilony. Pokoje klimatyzowane 2-3 os. z łazienką, TV, lodówką, z ręcznikami.
Plaża betonowa z piaszczystym wejściem do morza, 50 m od
pawilonów, zejście po schodach. Odpłatnie kajaki, rowery, rowery wodne, leżaki, parasole.
Wyżywienie
2 posiłki dziennie, śniadania, obiadokolacje - bufet szwedzki.
Pierwszy posiłek obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatni śniadanie w dniu wyjazdu. Możliwość wykupienia obiadu (bufet)
9 €/dzień.
PROGRAM RAMOWY:
1 DZIEŃ: Wyjazd z Polski: Leszno 19:00, Wrocław godz. 20:30,
Kłodzko 21:50. Nocny przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię.
Postoje co 4 godziny, zgodnie z harmonogramem przejazdu.
2 DZIEŃ: Przyjazd około godz. 9:00 do Postojnej – zwiedzanie
Postojnej Jamy. Jaskinia ta należy do największych na świecie
i jest jedną z głównych atrakcji Słowenii. Liczy 2 mln lat i jest
systemem grot, sal i korytarzy o długości 27 km.
Pobyt ok. 2,5 godziny. Przyjazd do hotelu ok. godz. 16:00.
Zakwaterowanie, obiadokolacja , nocleg.
3-8 DZIEŃ: Pobyt wypoczynkowy, relaks, zwiedzanie okolicy.
Możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych (płatnych):
• rejs statkiem do Verbnika (+ 20 € ) – spacer na Wyspę św.
Marka, spacer do Kraljevicy.
• wycieczka autokarem do Rijeki i Opatiji – zwiedzanie starówki (fakultet + 10 €)
• wycieczka autokarem do miejscowości Vrbnik i Nivice
+ zakupy w Mega Markecie (fakultet +10 €)
9 DZIEŃ: Śniadanie. Wyjazd o godz. 13:00 do Zagrzebia –
zwiedzanie ok. 3 godz. Gornij Grad – najstarsze dzielnice Gradec i Kaptol, oraz Dolnji Grad – przejście po najdłuższej ul. Ilica,
pełnej sklepów i knajpek. Pl Josipa Jelačića – Kościół i plac św.
Marka – siedziba parlamentu – Sabor, Katedra Najświętszej
Marii Panny. Wyjazd ok. godz. 17:00. Nocny przejazd przez
Chorwację, Słowenię, Austrię.
10 DZIEŃ: Przyjazd do Polski między godz. 8:00 - 10:00.
CENA ZAWIERA
• transport autokarem (klimatyzacja, video, WC)
• 7 noclegów
• wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji

• wycieczki w drodze do Chorwacji: Jaskinia Postojna i na powrocie spacer po Zagrzebiu.
• opieka polskiego pilota na trasie i rezydenta w miejscu
pobytu
• ubezpieczenie Signal Iduna: NNW, KL, bagaż.
Termin
15 - 24.06
01 - 10.08
21 - 30.09

Cena od osoby
1550 zł + 50 €
1650 zł + 50 €
1490 zł + 50 €

Przy zapisie na imprezę będzie pobierana kwota 10 zł na TFG.
50 € płatne w autokarze.
UWAGI
• Za dopłatą wyjazdy z innych miast – szczegóły w biurze.
• Obowiązkowa kaucja 20 € od osoby, pobierana przed
zakwaterowaniem. Zwrot w dniu wyjazdu przy odbiorze
pokoju bez uszkodzeń i zwrotu pilota do klimatyzacji i pilota TV.
• Należy posiadać: paszport lub dowód osobisty, ręcznik na
plażę, obuwie na plażę.
• Wycieczki fakultatywne: nocny rejs statkiem + 15 €.
Rish picnic (wino, rakija, ryba z grilla) + 35 €.
• Autokarem na Plitwickie Jeziora – 16 jezior i 92 wodospady. Zwiedzanie pieszo, kolejką i statkiem + 50 € z biletem wstępu. Autokarem wycieczka na wyspę Krk do
miejscowości Nivice i Vrbnika + zakupy w Mega Markecie
+ 10 €. Autokarem Opatija tzw. „Chorwackie Monte Carlo” – wspaniałe hotele, kąpiel na plaży + Rijeka – spacer
i zwiedzanie + 10 €.
• Możliwość korzystania z imprez oferowanych na miejscu,
organizowanych przez hotel.
• Wycieczki fakultatywne realizowane przy minimum 30 os.
• Zniżki:
– dziecko do 3 lat z miejscem w autokarze (wspólne łóżko):
odpłatność stała 800 zł
– dziecko od 3-6 lat jako 3 os. w pokoju z wyżywieniem:
- 300 zł
– dziecko 6-12 lat jako 3 os. w pokoju 2 os. z wyżywieniem:
- 200 zł
– os. dorosła jako trzecia w pokoju: - 100 zł
– os. dorosła z dzieckiem do 12 lat: - 100 zł
– dojazd własny: - 150 zł /os.
• Dopłaty: 1 os. w pokoju + 400 zł.
– Wybór miejsca w autokarze + 50 zł /os.
– Dodatkowe miejsce w autokarze + 200 zł
• Kalkulacja z dnia 10.12.2017 przy kursie 1 € = 4,24 zł. Przy
znaczących zwyżkach kursu walut ponad 10%
– organizator może podwyższyć koszt imprezy.
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Chorwacja

wczasy

Pakostane – wczasy 12 dniowe
Riwiera Dalmacka usytułowana jest pomiędzy Szybenikiem
a Zadarem znajduje się uroczy kurort Pakostane. Uroku temu
miejscu dodają fantastyczne widoki, żwirowe i kamieniste plaże (odległe od naszych pensjonatów ok 350-450 m) z łagodnym
zejściem do morza. Ciągnąca się wzdłuż plaży promenada, na
której rozsiadły się sklepiki z pamiątkami, plażowymi akcesoriami oraz atrakcje dla dzieci, biegnie niedaleko prawdziwego
targu, pełnego świeżych owoców, serów i lokalnych produktów. W wąskich uliczkach starego miasta znajdziecie Państwo malutkie kafejki i znaną lodziarnię. Dodatkową atrakcją
jest, widniejący w tle, znany archipelag dzikich wysp Kornati,
a także, odległe o zaledwie 1 km, największe w Chorwacji,
słodkowodne Jezioro Vransko, w którym można skorzystać
z kąpieli a wędkarze mają szanse na złowienie taaaakiej ryby.
Zakwaterowanie
Do wyboru noclegi w kilku sprawdzonych pensjonatach.
Pokoje i apartamenty nie są wyposażone w ręczniki i środki
czystości. Aneksy kuchenne wyposażone są w podstawowe
naczynia, sztućce , garnki i czajniki. elekrtyczne.
Do wyboru noclegi w kilku sprawdzonych pensjonatach:
Apartament studio 1 pokojowe dla 2/3 os. – pokój z po-

dwójnym łóżkiem lub z podwójnym i pojedynczym łóżkiem
i aneksem kuchennym, balkon/taras, łazienka.
Apartament 2 pokojowy dla max 4/5 os. – sypialnia z podwójnym łóżkiem, pokój dzienny z 1-2 miejscami do spania
i aneksem kuchennym, balkon/taras, łazienka.
WYŻYWIENIE
2 posiłki dziennie. Posiłki przygotowywane są na miejscu
przez sprawdzonych, polskich kucharzy i pobierane do apartamentów. Śniadanie: bufet, ciepła 3-daniowa obiadokolacja
serwowana, napoje w cenie (kawa, herbata, woda z sokiem
dostępne od śniadania do kolacji).
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Szybenik i Wodospady Krki 55 €, Trogir i Split 55 €, Wyspy Kornati – rejs 35 €, Zadar Nocą 15 €; Jeziora Plitwickie 60 €.
Na wycieczkach fakultatywnych zapewniamy opiekę przedstawiciela biura. Ceny zawierają zaplanowane wstępy.
Uwagi
Imprezy fakultatywne odbywają się przy wystarczającej ilości
chętnych (min 7 os.). Rejsy odbywają się bez pilota i przewodnika.

Cena od osoby przy 2 osobach w apartamencie
Termin
18 - 29.06
27 - 08.07
06 - 17.07
15 - 26.07
24 - 04.08
02 - 13.08
11 - 22.08
20 - 31.08
29 - 09.09
07 - 19.09

PAKOSTANE
apart. 1 pok.
apart.2 pok.
490 zł + 290 €
490 zł + 270 €    
590 zł + 310 €
590 zł + 290 €
590 zł + 310 €
590 zł + 290 €
590 zł + 310 €
590 zł + 290 €
590 zł + 310 €
590 zł + 290 €
590 zł + 310 €
590 zł + 290 €
590 zł + 310 €
590 zł + 290 €
590 zł + 310 €
590 zł + 290 €
490 zł + 290 €
490 zł + 280 €
490 zł + 310 €
490 zł + 300 €

PODACA
apart. 1 pok.
apart.2 pok.
490 zł + 280 €      
490 zl + 270 €      
590 zł + 290 €
590 zł + 270 €
590 zł + 300 €
590 zł + 280 €
590 zł + 300 €
590 zł + 280 €
590 zł + 300 €
590 zł + 280 €
590 zł + 300 €
590 zł + 280 €
590 zł + 300 €
590 zł + 280 €
590 zł + 300 €
590 zł + 280 €
490 zł + 280 €
490 zł + 270 €
490 zł + 300 €
490 zł + 290 €

PODACA – Riwiera Makarska
Riwiera Makarska przyciągające turystów modnymi kurortami i fantastycznymi warunkami do uprawiania sportów, a także urokliwymi, otoczonymi wapiennymi skałami
zatoczkami.
Podaca, spokojna i cicha miejscowość. Położone u stóp masywu Biokovo turystyczne osiedle, do dziś jeszcze zachowało
klimat dawnej rybackiej wioski.To doskonałe miejsce zarówno
dla tych, którzy lubią spokojnie poleniuchować, jak też zwolenników aktywnych wakacji. Wiele możliwości pieszych spacerów, a dla odważnych nawet wypadów w góry!
ZAKWATEROWANIE
W budynkach oddalonych ok. 120 m od plaży, położonych
w centrum, gęsta zabudowa. BRAK WIDOKÓW NA MORZE!
Apartament 1 pokojowy dla 2-3 osób – pokój z podwójnym łóżkiem lub z podwójnym i pojedynczym łóżkiem, z aneksem kuchennym i łazienką. 2 wspólne tarasy, zacieniony na
parterze.
Apartament 2 pokojowy dla max 4-5 osób – sypialnia
z podwójnym łóżkiem oraz przejściowa sypialnia z podwójnym
łóżkiem z aneksem kuchennym i łazienką.

WYŻYWIENIE
2 x dziennie – kuchnia polska – posiłki przygotowywane na
miejscu przez sprawdzonych polskich kucharzy, pobierane
z naszej kuchni i spożywane na tarasach lub w mini stołówce.
Śniadanie – bufet, ciepła 3-daniowa obiadokolacja serwowana, napoje w cenie (kawa, herbata, woda z sokiem dostępne
cały dzień). Pierwszy posiłek obiadokolacja w dniu przyjazdu.
Ostatni posiłek śniadanie w dniu wyjazdu.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
• Dubrownik – 55 €
• Mostar + Wodospady Kravice – 50 €
• Medjugorije + Bacinskie Jeziora – 45 €
Rejsy z posiłkiem
• Rejs na Korculę – 220 kn
• Rejs na Hvar i Peljesac – 120 kn
• Wieczorna Panorama – 90 kn

Dotyczy Pakostane i Podaca
Cena zawiera – pakiet
Przejazd autokarem zachodnim (video, barek, klimatyzacja).
Noclegi wg wyboru. Wyżywienie 2 x dziennie. Pierwszy posiłek obiadokolacja w dniu przyjazdu. Ostatni posiłek śniadanie
w dniu wyjazdu. Opieka przedstawiciela biura. Ubezpieczenie
NNW, KL Signal Iduna
DOPŁATY OPCJONALNE
Klimatyzacja + 5 €/dzień (płatne za cały turnus). Studio dla
1 os. + 40% kwoty w €. Wybór konkretnego apartamentu/
studia/pokoju + 20 €/apt./turnus
Rezerwacja konkretnego miejsca w autokarze + 50 zł/os.
ZNIŻKI
Dzieci do lat 3 bez lóżka i porcji 120 € – z dwoma osobami pełnopłatnymi.
Zniżka dla 3 os. w apartamencie 35% kwoty w €. Zniżka dla
4-6 os. w apart. – 50% kwoty w €. Rezygnacja z wyżywienia
– 200 zł. Rezygnacja z transportu – 250 zł/os (przy pakiecie
pozostałych świadczeń).
PROGRAM RAMOWY
1 dzień: o 19-tej wyjazd z Wrocławia; nocny przejazd przez
Czechy, Austrię, Słowenię do Chorwacji.
2 dzień: przyjazd do Pakostane w godzinach południowych,
od 14-tej zakwaterowanie.
Dni pobytowe wczasy: wypoczynek, kąpiele słoneczne,
spacery, wycieczki fakultatywne.
Dzień przedostatni: ok. 9:30 opuszczenie pokoi, wyjazd
z Podacy w godz. 11-15:00, z Pakostane w godz. 17-21:00.
Przejazd do Polski.
Dzień ostatni: między 11-14:00 przyjazd do Wrocławia.
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Wczasy

CHORWACJA – RIVIERA MAKARSKA
BRIST

PROGRAM RAMOWY
1 DZIEŃ: o 19:00 wyjazd z Wrocławia; nocny przejazd przez
Czechy, Austrię, Słowenię do Chorwacji.
2 DZIEŃ: przyjazd do Pakostane (opcjonalnie przerwa
0,5 godz.), Zaostrogu, Podacy i Bristu. Zakwaterowanie od
godz. 15:00;
Dni pobytowe: wypoczynek, kąpiele słoneczne, spacery,
wycieczki fakultatywne;
Dzień przedostatni: śniadanie ok. 9:30 opuszczenie pokoi;
wyjazd w godzinach popołudniowych (dokładny czas poda rezydent na miejscu). Przejazd do kolejnych miejscowości i, przez
Chorwację, Słowenię, Austrię i Czechy, do Polski.
Dzień ostatni: między godz. 11-15.00 przyjazd do Wrocławia.
Na miejscu pobierana jest kaucja zwrotna
WYŻYWIENIE
2 posiłki dziennie + możliwość przygotowania kanapek.
Śniadanie – bufet lub na półmiskach + produkty do przygotowania sobie kanapek na drugie śniadanie (wędlina, ser,
chleb). Ciepła 3 daniowa obiadokolacja serwowana: zupa,
drugie danie serwowane na półmiskach, deser. Napoje w cenie: kawa, herbata, woda z sokiem – dostępne od śniadania
do kolacji. Pierwszy posiłek – obiadokolacja w dniu przyjazdu;
ostatni posiłek – śniadanie + produkty do przygotowania sobie kanapek w dniu wyjazdu. Posiłki przygotowywane przez
sprawdzonych polskich kucharzy i przywożone w formie cateringu z naszej centralnej kuchni i spożywane w klimatyzowanej jadalni.
Cena zawiera – pakiet
• Przejazd autokarem zachodnim (video, barek);
• 7/10 noclegów wg wyboru;
• Wyżywienie – wg. opisów przy obiektach
• Opieka przedstawiciela biura;
• Ubezpieczenie NNW, KL – Signal Iduna (nie obejmuje chorób przewlekłych)
• Opieka lekarska w ramach EKUZ i ubezpieczenia;
DOPŁATY OPCJONALNE
Wybór konkretnego apartamentu + 40 €/apt./turnus.
Rezerwacja konkretnego miejsca w autokarze + 50 zł/os.
Wykupienie dodatkowego (podwójnego) miejsca w autokarze
+ 250 zł. Pokój dla 1 osoby + 180 €.
ZNIŻKI
• Rezygnacja z wyżywienia (przy pakiecie pozostałych
świadczeń) - 200 zł
• Rezygnacja z transportu (przy pakiecie pozostałych świadczeń) - 250 zł/os.
• Zakwaterowanie w apartamencie A2 – zniżka 10 €/os.
• Zniżka dla 3 os. w apartamencie - 30% kwoty w eur
• Zniżka dla 4 os. w apartamencie - 40% kwoty w euro
• Dzieci do lat 3 bez łóżka i porcji tylko 120 euro – z dwoma
osobami pełnopłatnymi.

MAKARSKA RIVIERA – miejsce, gdzie wysokie góry masywu
Biokovo, chłodzą swoje stopy w morzu, przyciągające turystów
modnymi kurortami i fantastycznymi warunkami do uprawiania sportów. W urokliwych, otoczonymi wapiennymi skałami
zatoczkach odnajdziemy ciszę i spokój a na dzikich plażach,
nad krystaliczną wodą, zrelaksujemy się w cieniu stuletnich
pinii rosnących przy samym brzegu morza.

Dojazd autokar Dojazd własny
(9 noclegów)
(9 noclegów)
19 - 28.06
18 - 29.06
28.06 - 07.07
27.06-08.07
07 - 16.07
06 - 17.07
16 - 25.07
15 - 26.07
25.07 - 03.08
24.07 - 04.08
03 - 12.08
02 - 13.08
12 - 21.08
11 - 22.08
21 - 30.08
20 - 31.08
30.08 - 08.09
29.08 - 09.09
08 - 18.09
07 - 19.09

Pokój 2 os. (cena od os.
przy 2 os. w pokoju)
490 zł + 330 € + 10 zł TFG
590 zł + 340 € + 10 zł TFG
590 zł + 350 € + 10 zł TFG
590 zł + 350 € + 10 zł TFG
590 zł + 350 € + 10 zł TFG
590 zł + 350 € + 10 zł TFG
590 zł + 350 € + 10 zł TFG
590 zł + 350 € + 10 zł TFG
490 zł + 330 € + 10 zł TFG
490 zł + 280 € + 10 zł TFG

BRIST – niewielka, klimatyczna miejscowość pomiędzy Podacą a Gradacem jest doskonałym miejscem na spokojny wypoczynek. Poza sezonem mieszka tu 450 stałych mieszkańców.
W absydzie kościoła Św. Margarity znajdują się zabytkowe epitafia znanej rodziny Kačić, z której pochodzi Andrija Kačić Miosić, jeden z najwybitniejszych poetów dalmatyńskich,W starej
wsi można znaleźć pomniki nagrobne jeszcze z epoki brązu
i żelaza, oraz średniowieczny grobowiec, wśród miejscowej
ludności zwany tureckim grobem. Przez całą długość miejsco- KWOTĘ PODANĄ W EURO WPŁACAMY W ZŁOTÓWKACH WG.
wości ciągnie się żwirowa plaża i długi deptak wzdłuż morza, KURSU SPRZEDAŻY NBP (TABELA C) NA DANY DZIEŃ
którym można dojść zarówno do Podacy jak i do Gradaca.
Zakwaterowanie
Dom „Marta” – ok. 50 m od plaży – dojście – ok. 50 schodów
i łagodne zejście lub ok 100m zejście bez barierowe. Eleganckie
pokoje dwuosobowe z klimatyzacją – podwójne łóżko z możliwością dostawki (wymiana pościeli w trakcie turnusu), łazienka (wyposażona w papier toaletowy na cały turnus i ręczniki),
bezpłatne Wi-Fi, balkon z widokiem na morze. Na piętrze znajdują się 4 pokoje oraz wspólna jadalnia i wyposażona kuchnia
z dużą lodówką, mikrofalówką, dzbankiem elektrycznym itd.
do dyspozycji gości. Na terenie obiektu znajduje się też grill
dostępny dla gości i bezpłatny parking.

ZAOSTROG
ZAOSTROG oddalony o 30 km od Makarskiej, leży nad malowniczą zatoką, z jednej strony z widokiem na wapienny masyw
majestatycznej góry Viter a z drugiej na słynną wyspę Hwar
oraz półwysep Peljesac. Centrum miejscowości tętni życiem,
jednocześnie skrywając kilka sekretów – m. in. Franciszkański
klasztor z XIV wieku i należący do niego mały ogród botaniczny. Kamienista plaża, czysta, przejrzysta woda, nadmorskie
trasy spacerowe o długości 11 kilometrów (Drvenik 3 km, Podaca 3km, Brist 6 km, Gradac 9 km) i górskie (malowniczy Stary
Zaostrog, Stary Drvenik z obronną wieżą bronioną podczas tureckich wojen przez kobiety, Stara Podaca). To wszystko czeka
na Państwa w Zaostrogu!

Zakwaterowanie
Dom Stella piękny pensjonat znajduje się 35m od plaży za
niewielkim parkiem. Z balkonów fantastyczny widok na morze oraz półwysep Pieljesac i wyspę Hvar. Na terenie obiektu
– bezpłatne WiFi. Przy domu trawnik i bezpłatny parking.
Apartamenty 2-pokojowe „A1” z klimatyzacją w cenie (dla
2-5 os.) – sypialnia z podwójnym łóżkiem (możliwa dostawka
w sypialni), TV, pokój dzienny z aneksem kuchennym (wyposażonym w podstawowe naczynia, sztućce i garnki) i rozkładaną sofą, przedpokój z szafą, łazienka, balkon z widokiem na
morze;
Apartamenty 2-pokojowe „A2” z klimatyzacją w cenie (dla
2-3 os.) – sypialnia z podwójnym łóżkiem (możliwa dostawka
w sypialni), TV, pokój dzienny z aneksem kuchennym (wyposażonym w podstawowe naczynia, sztućce i garnki), przedpokój z szafą, łazienka, balkon z widokiem na morze.
Dojazd autokar Dojazd własny
(9 noclegów)
(9 noclegów)
19 - 28.06
18 - 29.06
28.06 - 07.07
27.06 - 08.07
07 - 16.07
06 - 17.07
16 - 25.07
15 - 26.07
25.07 - 03.08
24.07 - 04.08
03 - 12.08
02 - 13.08
12 - 21.08
11 - 22.08
21 - 30.08
20 - 31.08
30.08 - 08.09
29.08 - 09.09
08 - 18.09
07 - 19.09

Pokój 2 os. (cena od os.
przy 2 os. w pokoju)
490 zł + 360 € + 10 zł TFG
590 zł + 420 € + 10 zł TFG
590 zł + 420 € + 10 zł TFG
590 zł + 420 € + 10 zł TFG
590 zł + 420 € + 10 zł TFG
590 zł + 420 € + 10 zł TFG
590 zł + 420 € + 10 zł TFG
590 zł + 420 €+ 10 zł TFG
490 zł + 380 € + 10 zł TFG
490 zł + 400 € + 10 zł TFG

KWOTĘ PODANĄ W EURO WPŁACAMY W ZŁOTÓWKACH WG. KURSU
SPRZEDAŻY NBP (TABELA C) NA DANY DZIEŃ
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CHORWACJA

Wycieczki

CHORWACJA – Majówka
ZAGRZEB – SZYBENIK-TROGIR-SPLIT – DUBROWNIK – MEDJUGORIE
Program ramowy
1 DZIEŃ: Wyjazd z Wrocławia godz. 18:00. Przejazd non stop
przez Czechy-Brno,Austrię-Wiedeń i Słowenię do Chorwacji.
Postoje regulaminowe co 3-4 godz. Przejazd nocny.
2 DZIEŃ: Przyjazd około 10,00-12,00 do Zagrzebia. Zwiedzanie ok. 2 godz. Gornij Grad – dzielnice Gradec i Kaptol; Dolnij
Grad – przejście na pl. Josipa Jelačića – siedziba parlamentu
– Sabor. Katedra NMP.
Zakwaterowanie w hotelu*** k/Zagrzebia. Obiadokolacja,
nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd na Wybrzeże Dalmatyńskie do
Narodowego Parku Krka (+15 €). Zwiedzanie ok. 2,5 godz.
– istnieje możliwość kąpieli pod wodospadami. Przejazd do
Szybenika zwanego „miastem piratów”, (130 km), spacer
wzdłuż nabrzeża portowego do kościoła św. Jakuba i zabytkowego Starego Miasta. Przejazd na Makarską Rivierę k/ Gradaca.
Zakwaterowanie w pensjonacie***, obiadokolacja i nocleg.
4 DZIEŃ: Po śniadaniu - wycieczka do Dubrownika zwanego,
Perłą Adriatyku”– (250 km). Przewodnik miejscowy. Zwiedzanie: Katedra, Stradun, główna ulica. Dla chętnych: spacer po
murach obronnych +20 € oraz Muzeum Ryb i Fauny Morskiej
+ 5 €. Wjazd na platformę widokową, gdzie zobaczymy Dubrownik z lotu ptaka.
Na powrocie postój na strefie bezcłowej w Neum – zakupy po
atrakcyjnych cenach. Przejazd do rozlewni miejscowych trunków – degustacja z możliwością zakupu. Powrót na Makarską
Rivierę do Gradaca. Obiadokolacja, Nocleg.
5 DZIEŃ: Śniadanie. Dzień zadumy i przemyśleń. Wycieczka do
Medjugorie. Od 1981 objawia się tu Matka Boska. Chwila spokoju, czas na modlitwę, wejście na Górę Objawień Podbrdo.
W drodze powrotnej przejazd na Wodospady Kravica – kąpiel
pod wodospadami. Powrót na Makarską Rivierę, obiadokolacja, nocleg.
6 DZIEŃ: Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do TROGI-

RU, którego starówka wpisana jest na listę zabytków UNESCO,
spacer promenadą nadmorską, następnie przejazd do SPLITU
– zwiedzanie pozostałości Pałacu Dioklecjana i wspaniałe
nabrzeże portowe. Przejazd do hotelu k/Zagrzebia, obiadokolacja, nocleg.
7 DZIEŃ: Śniadanie – przejazd przez Słowenię, Austrię, Czechy
do Polski. Wskazane posiadanie ok. 200 KCZ na posiłek w Czechach. Postoje co 3-4 godziny. Przyjazd o Wrocławia na godz
20:00.
ŚWIADCZENIA:
• przejazd autokarem (klimatyzacja, barek, video)
• 5 noclegów w Chorwacji (2 hotel*** k/Zagrzebia,3 Riviera
Makarska lub Neum
• pensjonat/hotel***, pokoje 2-3 os. z łazienkami, TV, ręczniki
• wyżywienie 2 razy dziennie: śniadanie (szwedzki stół), ciepła obiadokolacja (serwowana)
• realizacja wycieczek – ZAGRZEB, SZYBENIK, DUBROWNIK,
MEDJUGORIE, WODOSPADY KRAVICA, SPLIT, TROGIR
• taksa klimatyczna
• opieka pilota i przewodników miejscowych (DUBROWNIK,
SPLIT, TROGIR)
• ubezpieczenie: KL (koszty leczenia), NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w cenie.

Termin
27.04 - 03.05

Cena od osoby
1350 zł + 30 €

UWAGI
• Wyjazd z Wrocławia godz 18:00. Hotel IBIS WROCLAW /CPN
BP. Powrót do Wrocławia ok. 20:00
• Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Zwiedzanie części
programu odbywa się z zewnątrz.
• Usługi przewodników miejscowych + parkingi i wjazdy do
Dubrownika i Medjugorie, wejście na Wodospady Kravica,
degustacja obligatoryjnie = 30 €/os. Zbierane w autokarze
przez pilota.
• Dla chętnych (Wodospady Krka + 15 €, Mury w Dubrowniku +20 €, muzeum ryb +7 €, Katedra; w Szybeniku, Splicie,
Trogirze –wejście to koszt po 30 kuna do każdej.
• Waluta w Chorwacji 1 € = ok. 7,20 kuna
• Dopłata do pokoju 1 osobowego + 300 zł

MEDJUGORJE
– Medjugorje – Wodospady Kravica –
– Mostar – Dubrownik – Zadar – Lednice
ZAKWATEROWANIE: 2 noclegi Medjugorje Pensjonat***,
3 noclegi w Neum Hotel***, 2 noclegi tranzytowe k/ Zagrzebia
Pensjonat ***. Pokoje 2-3 os. z łazienkami, klimatyzowane .
PROGRAM RAMOWY
1 DZIEŃ: Wyjazd z Wrocławia o godz. 6:00. Przejazd non stop
przez Czechy, Austrię, Słowenię. Przyjazd ok. godz. 19:00 do
pensjonatu koło Zagrzebia, obiadokolacja i nocleg.
2 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do Marija Bistrica – miejsce Kultu
Maryjnego – tu 3 października 1998 Papież Jan Paweł II beatyfikował Kardynała Alojzija Stepinaca. Przejazd do Medjugorje.
Obiadokolacja i nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie. Medjugorje – miejsca objawień Matki
Boskiej. Wejście na Górę Objawień Podbrdo, w godzinach południowych wyjazd nad Wodospady Kravica (2 €), możliwość
kąpieli w bajkowej scenerii. Powrót do pensjonatu na obiadokolację i nocleg.
4 DZIEŃ: Śniadanie. Wejście na Kriżevac wys. 520 m. To miejsce pielgrzymek, tu w 1934 roku postawiono 9 m krzyż z betonu, na pamiątkę 1900 rocznicy śmierci Jezusa. Wierni dają
wyraz swojej pobożności idąc od stacji do stacji Drogi Krzyżowej. Wykwaterowanie z pensjonatu ok. godz. 13:00, wyjazd do
Mostaru – miasto leżące nad Neretvą. Zwiedzanie: kamienny
most, liczne minarety, targowisko w stylu tureckim. Przejazd
nad Adriatyk do Neum – bośniackiego kurortu wypoczynkowego. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
5 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do Dubrownika zwanego ,,Perłą
Adriatyku. Zwiedzanie: Stare Miasto, pałac Rektorów
Katedra. W drodze postój na platformie widokowej. Powrót do
hotelu, obiadokolacja i nocleg.
6 DZIEŃ: Śniadanie. Dla chętnych rejs statkiem wokół Neum
(10:00-13:00, bilet 20 €). Degustacja: muszle z grilla, ryba
z pieczywem, wino, rakija, woda stołowa, kąpiel w trakcie
rejsu i pobyt na platformie na morzu. Dla reszty dzień wolny.
Obiadokolacja i nocleg.
7 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do Zadaru. Zwiedzanie: Katedra
św. Anastasi, kościół św. Donata, Stare Miasto z ruinami Forum
Rzymskiego, grające morskie organy, Plac 5 studni, targowisko

regionalne. Przejazd do pensjonatu k. Zagrzebia, obiadokolacja i nocleg.
8 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd przez Słowenię, Austrię i Czechy.
Zwiedzanie Pałacu w Lednicach. Ciepły posiłek na terenie
Czech. Przyjazd do Wrocławia ok. godz. 22:00.
CENA ZAWIERA
• przejazd autokarem (barek, video, WC)
• 7 noclegów
• wyżywienie 2 razy dziennie: 7 śniadań (szwedzki stół),
7 obiadokolacji + posiłek w Czechach. Napoje i wino do
• obiadokolacji w Medjugorje w cenie, odpłatnie w pozostałych hotelach.
• zwiedzanie Pałacu w Lednicach z informatorem w j. polskim
• ubezpieczenie Signal Iduna: KL (koszty leczenia), NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)
• opieka pilota na trasie
• taksa klimatyczna
Uwagi
• Program zwiedzania może ulec zmianie.
• Zwiedzanie części punktów programu odbywa się z zewnątrz. Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach.
• Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i przewodnika w Dubrowniku: Muzeum ryb 5 €, wejście
na mury 15 €, rejs statkiem z winem i ryba z grilla w Neum
20 €, wodospady Kravica 2 €/os., przewodnik w Dubrowniku 2 €/os., razem ok. 50 € na wstępy.
• Pilot sam oprowadzi po Mostarze, Zadarze, Szybeniku,
opieka w Medjugorje
Termin
Cena
11 - 18.06
1790 zł + 30 €
11 - 17.08
1990 zł
Obowiązkowa opłata na TFG 10 zł/os.
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Wycieczki

Bałkańskie perełki
ALBANIA – CZARNOGÓRA – BOŚNIA – CHORWACJA
Kotor – Budva – Ulcin – Bar – Jezioro Szkoderskie – Tirana – Zagrzeb

PROGRAM RAMOWY
1 DZIEŃ: Wyjazd z Wrocławia 5.30, Opola godz. 7,30. Przejazd
na Morawy –degustacja i zakup win morawskich w Podziemnych Składach Zakonu Templariuszy – Przejazd k/Zagrzebia.
Obiadokolacja. Nocleg
2 DZIEŃ: Śniadanie Przyjazd przez Chorwację ,Bośnię do Neum
– wizyta w prywatnej rozlewni miejscowych trunków. Zakwaterowanie w Neum w hotelu*** obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do Czarnogóry – postój na tarasie widokowym k/ Dubrownika – wspaniała panorama – sesja
foto i nad Zatokę Kotorską – najgłębszy fiord południowej
Europy-przeprawa promem. Zwiedzanie Kotoru – twierdza
wpisana na listę UNESCO. Przejazd do Budvy. Spacer w obrębie
murów obronnych, kaplic i cytadel, Katedra św. Jana Przejazd
k/Ulcini do hotelu*** obiadokolacja, nocleg.
4-6 DZIEŃ: Śniadanie – plażowanie, odpoczynek, relaks
– czas do dyspozycji własnej. W trakcie pobytu wyjazd na
najdłuższą plażę na Bałkanach tzw. Veliki Plaża – w drodze
powrotnej zakup pamiątek, obiadokolacja. Wieczorem spacer
do historycznego Starego Miasta w Ulcini –dawna twierdza
obronna – wspaniała panorama. Przejazd do Baru – wizyta
w gaju oliwnym – tzw. OLIWA PIKNIK – degustacja miejscowych przysmaków zapoznanie się z kulturą i historią czarnogórską. Zwiedzanie Starego Baru –dawnego grodu obronnego
Powrót do hotelu k/Ulcini – obiadokolacja, nocleg.
7 DZIEŃ: Śniadanie. Wyjazd do ALBANII do położonego nad
Jeziorem Szkoderskim miasta Szkodra. Objazd autokarem:
twierdza Rozafy. Przejazd do Tirany – stolicy Albanii. Zwiedzanie: plac Skanderbega, Meczet Hadżi Ethem Beja, Gmachy
Rządowe, Piramida (wybudowana na mauzoleum Envera Hodży), Dzwon Wolności – (dar rządu USA), dawna zamknięta

dzielnica komunistyczna „Blok”, Katedra katolicka Powrót do
Ulcini – obiadokolacja. Nocleg.
8 DZIEŃ: Śniadanie – przejazd do Neum. Zakwaterowanie
w hotelu, obiadokolacja. Wieczorem 3 godz. rejs statkiem po
zatokach; muzyka, zabawa i konsumpcja muszli z grilla , degustacja miejscowych trunków. Powrót ok. 23:00 do hotelu.
9 DZIEŃ: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu ok. godz 9:30.
Przejazd do Zagrzebia – stolicy Chorwacji. Spacer ok. 2 godz.
Gornij Grad – dzielnice Gradec i Kaptol; Dolnij Grad – siedziba
parlamentu – Sabor. Katedra NMP i przejście na pl. Josipa Jelačića. Przejazd do hotelu k/granicy ze Słowenią – obiadokolacja
– Nocleg
10 DZIEŃ: Śniadanie – przejazd przez Słowenię, Austrię, Czechy(postój na posiłek – należy posiadać kwotę ok. 200 KCZ)
Przyjazd do Opola ok. 20-21:00, Wrocławia 22:30.
ŚWIADCZENIA
• Przejazd autokarem (barek, video, klimatyzacja)
• 9 noclegów hotele*** pokoje 2-3 os. z łazienkami (2 noclegi
k/ Zagrzebia, 2 Neum, 5 Czarnogóra k/ Ulcini) pokoje klimatyzowane. W pokojach ręczniki.
• Wyżywienie 2 x dziennie: 9 śniadań (szwedzki stół), 9 obiadokolacji – serwowane, do obiadokolacji woda stołowa.
• Realizacja programu, wjazd do Albanii, zwiedzanie TIRANY,
KOTORU, BUDVY, ZAGRZEBIA, rejs statkiem po zatokach +
degustacja miejscowych napoi i muszli z grilla, 2x degustacje trunków na Morawach i w Bośni, Oliwa Piknik
• Ubezpieczenie: KL (10.000 euro), NNW (7 tys. zł), bagaż
800 zł Signal Iduna
• W cenie Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Taksa klimatyczna.
• Opieka doświadczonego pilota na trasie i przewodnika (według programu).

WAŻNE
• Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Zwiedzanie części
punktów programu odbywa się z zewnątrz. Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach.
• Oliwa Piknik, parkingi, przewodnicy miejscowi, wjazd do
Czarnogóry i Albanii, rejs statkiem, taxa klimatyczna = to
daje sumę 60 €/os. Zbierane przez pilota w autokarze.
• Należy posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.
IMPREZA BEZ PRZEJAZDÓW NOCNYCH
Termin
18 - 27.05
08 - 17.06
21 - 30.09

Cena od osoby
1890 zł + 60 €

Chorwacja ,,Na luzie” – Płd Dalmacja
9 dni w bajkowej scenerii, z opcją all inclusive soft
Hotel Faraon*** położony jest w malowniczej miejscowości Trpanj na przepięknym półwyspie Peljesac, w miejscu,
które słynie z nienaruszonej przyrody, bogatej historii oraz
wybornego wina. Hotel Faraon zwrócony jest bezpośrednio
w kierunku przyjemnej, kamienistej, w części prywatnej plaży,
z przepięknie wypielęgnowanymi ogrodami oraz palmami.
W hotelu basen dla dorosłych i brodzik dla dzieci typu nerkowiec –parasole i leżaki bezpłatne na basenie. Plaża piaszczysta z łagodnym zejściem do morza. Leżaki i parasole na plaży
odpłatnie. Do centrum ok. 150m – apteka, sklepy spożywcze,
targowisko miejskie, kościół, kafejki, kawiarenki.
Zakwaterowanie
Pokoje 2-osobowe z możliwością dostawki. Posiadają: pełny
węzeł sanitarny z suszarką do włosów, ręczniki, telefon, TVSat, klimatyzację, balkon. Większość z widokiem na morze.
Sport i rekreacja: basen ze słodką wodą, (leżaki i parasole
przy basenie bezpłatne), tenis stołowy, bilard, rzutki, wypożyczalnia rowerów szosowych i górskich, W sezonie dzienne
i wieczorne animacje. Na weekend muzyka dalmatyńska na
żywo. Dla dzieci brodzik, mini klub, plac zabaw.
Wyżywienie
All Inclusive: śniadanie bufet (07:30-10:00), obiad (12:0014:00), kolacja bufet (18:30-21:30), kuchnia regionalna i międzynarodowa, bufet sałatkowy, desery. Organizowane są kolacje dalmatyńskie (podstawę menu stanowią ryby). Napoje:
wino, piwo i woda stołowa.
Program ramowy
DZIEŃ 1: Godz. 17:00 Wyjazd z Lubina, Wrocławia 18:30,
Kłodzka 19:45. Przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię do
Chorwacji. Postoje co 3-4 godz. zgodnie z harmonogramem
czasu pracy kierowców.
DZIEŃ 2: Przejazd do Ploce – przeprawa promowa PLOCE
–TRPANJ (czas rejsu 1,20 godz.). Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg.
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DZIEŃ 3-7: Pobyt wypoczynkowy. Plażowanie, relaks. Wycieczki piesze po okolicy po szlakach turystyki pieszej w Trpani. Możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych. w/g
oferty:
• Dubrownik statkiem lub wodolotem ok. 40 €/os
• Rejs statkiem na Wyspę Marco Polo – Korczule – z winem,
rakiją, muzyką. Pobyt ok. 3 godzin. Cena ok 40 €/os .
DZIEŃ 8: Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na Plitvickie
Jeziora. Atrakcją Parku jest 16 jezior, 92 wodospady i kaskady.
Razem tworzą trasę o dł. ok. 7 km. Zwiedzanie trwa 3 godz.
(statek, kolejka, pieszo). Przejazd k/Zagrzebia, obiadokolacja,
nocleg.
DZIEŃ 9: Śniadanie –przejazd przez Słowenię, Austrię, Czechy
–postój ok. 1 godziny – możliwość spożycia posiłku (koszt ok.
200 KCZ). Przyjazd do Kłodzka ok. 19:00 Wrocławia 22:30, Lubina 23:00.
Cena zawiera
• transport autokarem na trasie Lubin-Wrocław-Kłodzko Ploce + rejs z Ploce-promem do Trpani – Ploce – Kłodzko
– Wrocław – Lubin
• 7 noclegów (6 noclegów na Pólwyspie Pieljesac w Trpanj,
1 noclegi tranzytowy na powrocie k/Zagrzebia Hotel ***).
• wyżywienie: opcja All inclusive, w hotelu k/Zagrzebia HB
– śniadania – bufet, obiadokolacja serwowana z deserem,
woda stołowa
• 1 Wieczór Dalmatyński – muzyka na żywo w trakcie pobytu
• opieka polskiego pilota na trasie i rezydenta w miejscu
pobytu
• ubezpieczenie NNW i KL Signal Iduna, taxa klimatyczna za
okres pobytu.

Termin
27.04 - 05.05
02 - 10.09
23.09 - 01.10

Cena od os.
1498 zł
1628 zł
1498 zł

+ 30 Euro/os (realizacja programu; bilet na Plitvickie jeziora,
prom z Ploce, parkingi) zbierane w autokarze.
Przy zapisie na imprezę będzie pobierana kwota 10 zł na TFG.
Ważne
• Wyjazd: godz 17:00 Lubin Centrum handlowe Tesco, godz.
18:30 Wrocław – Hotel IBIS – ul. Powstańców Śl. godz.
19:45 Kłodzko – Galeria. Istnieje możliwość za dopłatą
wyjazdu z innych miast. Rozkład na www.remedium.pl.
Powrót wieczorem.
• Zniżki: Dzieci do 12 lat z 2 os dorosłymi(wspólne łóżko)
– opłata stała 850 zł. Oddzielne spanie - 200 zł.
• Dopłaty: Wybór miejsca w autokarze + 50 zł /osoby. Dodatkowe miejsce w autokarze + 200 zł. Pokój 1 os. dopłata
450 zł.
• Zabrać należy: dokumenty podróżne: paszport lub dowód
osobisty (zgodnie z obowiązującymi przepisami), ze względu na żwirowe wybrzeże proponujemy zabrać obuwie do
kąpieli.
• Cena nie obejmuje Taxy klimatycznej 1,50 €/dzień
= 10,50 €. Odpłatność pobierana przed zakwaterowaniem.
• Wycieczki fakultatywne: Dubrownik ok 40 €; Wodolotem, Fisch picnik na Korczule – statek 40 €/os. W cenie
wycieczek fakultatywnych nie są wliczone bilety wstępów
(np. mury w Dubrowniku 150 kuna, muzeum ryb 40 kuna)
Waluta 1 € = ok. 7,25 Kuna
• Oferta skalkulowana wg kursu z dnia 10.12 .2017 kursu
1 € = 4,27 zł. W przypadku drastycznych podwyżek paliwa lub kursu Euro organizator zastrzega sobie możliwość
zmiany ceny.

Bułgaria

wczasy

Złote Piaski – hotel Dahlia Garden***
Złote Piaski, to miejscowość położona ok. 10 km na północ od
Warny, jeden z najbardziej znanych kurortów w Bułgarii. Piękne piaszczyste plaże, wspaniały klimat, niesamowite krajobrazy to tylko kilka słów o tym niezwykle urokliwym miejscu.
Złote Piaski to wspaniała baza wypadowa do Bałcziku, Albeny,
Przylądka Kaliakra, Warny, Neseberu a także do Bukaresztu
i Istambułu. W Złotych Piaskach nikt nie będzie narzekał na
nadmiar nudy i wolnego czasu. Miasto słynie z wielu kawiarenek, restauracji, sklepów, dyskotek, tawern itp.
Dzielnica Czajka, to turystyczna dzielnica Złotych Piasków
w pobliżu hotelu znajdują się sklepy, bary oraz urocze restauracje i tawerny z widokiem na morze.
Hotel Dahlia Garden 3*: położony jest w turystycznej dzielnicy Złotych Piasków - w Czajce, oddalonej ok. 3 km od centrum
Złotych Piasków. Hotel dysponuje komfortowymi pokojami
z łazienkami i balkonami, wyposażonymi w klimatyzację, lodówki i telewizory. Posiada restaurację, wydającą posiłki dla
gości, basen odkryty z brodzikiem dla dzieci, taras, lobby barem oraz boiska do gier zespołowych, bar przy basenie, amatorską siłownią dostępną dla wszystkich klientów oraz salę TV
z projektorem multimedialnym. Wymiana ręczników i pościeli
następuje co trzy dni. Pokoje są sprzątane codziennie.
WYŻYWIENIE
W restauracji ośrodka 2 posiłki dziennie. Wszystkie posiłki
w formie bufetu szwedzkiego, z napojami. Posiłki rozpoczynają się kolacją, kończą śniadaniem w dniu wyjazdu.
Można wykupić sobie dodatkowo opcję:
ALL INCLUSIVE LIGHT (11:00 - 22:00) w lobby barze, wszystkie bułgarskie napoje bezalkoholowe (z wyłączeniem wody
butelkowanej) oraz kawa i herbata: cena 200 zł od osoby.
ALL INCLUSIVE – opcja All Inclusive light + obiady w formie
bufetu: cena 400 zł od osoby.
PROGRAM RAMOWY
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Słowację,
Węgry, Rumunię do Bułgarii
2 dzień: Przyjazd do hotelu w Złotych Piaskach w godzinach
rannych, czas wolny, zakwaterowanie od godziny 15.00, obiadokolacja, nocleg.
3 - 10 dzień: Pobyt, plażowanie, wycieczki fakultatywne

(Warna – ok. 25 lewa, NESEBER – ok. 40
lewa, Wieczór Bułgarski – ok. 55 lewa, Fich
picnic – ok. 50 lewa, Balczik – Kaliakra –
ok. 55 lewa, Happy Land – ok. 50 lewa)
11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie do
godziny 10:00, wyjazd w drogę powrotną
do Polski ok. 11.00 (wyjazd wahadłowy wyjazd ok. godziny 19:00 – klienci otrzymują dodatkowo obiad gratis!!!).
12 dzień: Przyjazd w godzinach nocnych,
zakończenie imprezy.
CENA ZAWIERA
• przejazd autokarem turystycznym klasy
LUX (dvd, wc, barek),
• zakwaterowanie: hotel Dahlia Garden***, pokoje 2,3,4 os.z łazienkami (9
nocy)
• wyżywienie: 2 posiłki dziennie: śniadania, obiadokolacje + napoje do posiłków w formie bufetu
• lekarz na telefon
• opieka pilota – rezydenta
• ubezpieczenie NNW, KL i bagażu
• wszystkie opłaty miejscowe
ZNIŻKI I DOPŁATY
• 1 dziecko do lat 12 z dwiema osobami
dorosłymi w pokoju – stała cena 599 zł
• 2 dziecko do lat 12 z dwiema osobami
dorosłymi w pokoju – stała cena 999 zł
• dziecko do lat 2 – gratis
• dopłata do pokoju 1 osobowego 400 zł
Cena nie zawiera
• Opłaty klimatycznej płatnej w hotelu
– koszt 10 €/os./pobyt
• Składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10 zł/os., wydatków własnych, wycieczek fakultatywnych.

Termin

Cena

09 - 20.06
14 - 25.06
18 - 29.06
23.06 - 04.07
27.06 - 08.07
02 - 13.07
06 - 17.07
11 - 22.07
15 - 26.07
20 - 31.07
24.07 - 04.08
29.07 - 09.08
02 - 13.08
07 - 18.08
11 - 22.08
16 - 27.08
20 - 31.08
25.08 - 05.09
29.08 - 09.09
03 - 14.09
07 - 18.09
12 - 23.09

1410 zł
1410 zł
1610 zł
1610 zł
1610 zł
1610 zł
1610 zł
1610 zł
1610 zł
1610 zł
1610 zł
1610 zł
1610 zł
1610 zł
1610 zł
1610 zł
1610 zł
1410 zł
1410 zł
1410 zł
1410 zł
1410 zł

Złote Piaski – hotel Temida***
Hotel*** Temida: położony jest w turystycznej dzielnicy Złotych Piasków - w Czajce, oddalonej ok. 3 km od centrum Złotych Piasków i ok. 300 m od morza. Hotel dysponuje pokojami
z łazienkami i balkonami, wyposażonymi w klimatyzację, lodówkę oraz telewizory. Hotel posiada restaurację, basen z barem i leżakami, potężny park wielkości 6000 m2, lobby z barem, boisko do gier zespołowych, plac zabaw dla dzieci, salę
taneczną. Obiekt w roku 2017 przeszedł gruntowny remont.
Wyżywienie: na miejscu w restauracji ośrodka – 2 posiłki
dziennie. Wszystkie posiłki w formie bufetu szwedzkiego,
z napojami. Posiłki rozpoczynają się kolacją, kończą śniadaniem (lub obiadem jeżeli jest to przejazd wahadłowy) w dniu
wyjazdu.
PROGRAM RAMOWY
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Słowację,
Węgry, Rumunię do Bułgarii
2 dzień: Przyjazd do hotelu w Złotych Piaskach w godzinach
rannych, czas wolny, zakwaterowanie od godziny 15.00, obiadokolacja, nocleg.
3 – 10 dzień: Pobyt, plażowanie, wycieczki fakultatywne
(Warna – ok. 25 lewa, NESEBER – ok. 40 lewa, Wieczór Bułgarski – ok. 55 lewa, Fich picnic – ok. 50 lewa, Balczik – Kaliakra
– ok. 55 lewa, Happy Land – ok. 50 lewa)
11 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie do godziny 10:00, wyjazd w drogę powrotną do Polski ok. 11.00 (wyjazd wahadłowy – wyjazd ok. godziny 19:00 – klienci otrzymują dodatkowo
obiad gratis!!!).
12 dzień: Przyjazd w godzinach nocnych, zakończenie imprezy.
Cena zawiera
• przejazd autokarem turystycznym klasy LUX (dvd, wc,
barek), zakwaterowanie 9 noclegów, pokoje 2,3,4 os. z łazienkami,
• wyżywienie: 2 posiłki tj. śniadanie, obiadokolacje + napoje

do posiłków w formie bufetu, lekarz na telefon, opieka pilota – rezydenta, ubezpieczenie NNW ( 10 000 PLN),
• KL(10 000 EURO) i bagażu (1 000 PLN), opłaty registracyjne,
wymiana ręczników i pościeli 2 razy w turnusie
Cena nie zawiera
• Opłaty klimatycznej – 10 E/osobę płatne w hotelu podczas rejestracji, 10 PLN – składka na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny, sprzątania podczas pobytu, świadczeń nie
zawartych w cenie, wycieczek fakultatywnych, wydatków
własnych.
Ważne
• 1 Dziecko do 11 lat z 2-ma osobami dorosłymi w pokoju
2 os. – STAŁA CENA 599 PLN
• 2 i 3 Dziecko do 11 lat z 2-ma osobami dorosłymi w pokoju 2
os. – STAŁA CENA 999 PLN
• 3 i 4 osoba w pokoju 2 os. – zniżka 200 PLN od ceny podstawowej
• Dopłata do pokoju 1 os. – 400 PLN
• Dzieci do lat 2 – gratis
• Pokój z widokiem na morze - + 100 PLN/os./pobyt
• Możliwość wykupienia dodatkowo obiadów – koszt 250
PLN/pobyt/os.
• Możliwość wykupienia codziennej wymiany ręczników
– koszt 220 PLN/pobyt/os.

Termin

Cena

09 - 20.06
14 - 25.06
18 - 29.06
23.06 - 04.07
27.06 - 08.07
02 - 13.07
06 - 17.07
11 - 22.07
15 - 26.07
20 - 31.07
24.07 - 04.08
29.07 - 09.08
02 - 13.08
07 - 18.08
11 - 22.08
16 - 27.08
20 - 31.08
25.08 - 05.09
29.08 - 09.09
03 - 14.09
07 - 18.09
12 - 23.09

1200 zł
1200 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
1200 zł
1200 zł
1200 zł
1200 zł
1200 zł
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wycieczki

Holandia, Grecja
HOLANDIA
– kwiaty, wiatraki, diamenty, sery

Keukenhof Garden, to jeden z tych ogrodów, który każdy
ogrodnik powinien chociaż raz zobaczyć Widoki są oszałamiające. W ogrodach można zobaczyć ponad 7mln kwiatów.
Samych tulipanów jest ponad 4,5mln. A to wszystko na 32ha
powierzchni.Ogrodnicy wykonują z nich niesamowite kompozycje, a nawet obrazy.
PROGRAM RAMOWY
1 DZIEŃ: Godz. 5:00 wyjazd z Wrocławia, przejazd dzienny
przez Niemcy w kierunku Hannoweru ok. 15:00 Ogrody Królewskie Herrenhausen. Przyjazd do Holandii zakwaterowanie
i nocleg.
2 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do Goudy – miasta słynącego
z wyroby żółtego sera o tej samej nazwie oraz produkcji glinianych fajek i świec. Spacer po historycznym centrum z ratuszem
z XV w. domem wagi i kościołem św. Jana. Wizyta na targu seTermin
28.04 - 02.05
02.05 - 06.05

Cena od osoby
1150 zł + 25 €

Euro przeliczane wg kursu NBP – tabela C w dniu wplaty

rowym ,gdzie od lat w każdy czwartek okoliczni producenci serów prezentują swoje wyroby odtwarzając dawny targ serowy.
Przejazd do Lisse i zwiedzanie ogrodu kwiatowego Kaukenhof
– uważanego za najpiękniejszy wiosenny ogród świata. Tulipany w 100 odmianach oraz inne kwiaty jak: hiacynty, żonkile,
narcyzy. Przejazd do Delft. Spacer po centrum słynnego z wytwarzanej tu porcelany: stary rynek z ratuszem, Nieuwe Kerk
Prinsenhof. Obiadokolacja ( dla chętnych ) w Delft, powrót do
hotelu i nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do Rotterdamu – największego w Europie portu przeładunkowego Euromasztu, wieży
obserwacyjnej skąd roztacza się przepiękna panorama. Szybkobieżna winda dowozi zwiedzających na platformę na wysokości 100m, następnie obrotowa kapsuła dociera na wysokość
185m. Dalej objazd miasta autokarem. Przejazd do Hagi – siedziby rządu, parlamentu, króla i zwiedzanie: Binnenhof parlamentu z Ridderzaal ze słynną XIII-wieczną salą Rycerską, Pałac
Królewski, stary ratusz i haski Pałac Pokoju. Przejazd i wizyta
w Madurodam – Holandii w miniaturze, gdzie w skali 1:25
przedstawione są charakterystyczne miejsca Niderlandów.
Przejazd do Scheveningen nadmorskiego kurortu i dzielnicy
Hagi z najszerszymi plażami w Holandii . Dla chętnych obiadokalacja nad morzem. Powrót do hotelu i nocleg.

4 DZIEŃ: Wczesne śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Amsterdamu. Po drodze – wizyta na farmie serowej i u
producenta tradycyjnych holenderskich chodaków. Następnie
przejazd do Zaanse Schans – spacer po skansenie wiatraków.
Po zwiedzeniu skansenu przejazd do centrum do Amsterdamu.
9:00 godz – pobyt – zwiedzanie miasta. Wizyta w szlifierni
diamentów, i w Heneken Experience, rejs po kanałach Amsterdamu, spacer na plac Dam przez targ kwiatowy na kanale Singel, Plac Mennicy i wiecznie gwarną ulicę Kalverstraat.
Czas wolny na Dam – najbardziej znanym amsterdamskim
placu z Pałacem Królewskim, Nowym Kościołem i Pomnikiem
Narodowym. Obiadokolacja. Spacer po Dzielnicy Czerwonych
Latarni .Wyjazd do Polski .Przejazd nocny
5 DZIEŃ: Przyjazd do Wrocławia ok. godz. 10:00-11:00.
CENA ZAwIERA
• transport autokarem zachodnim (video, barek)
• 3 noclegi w Holandii . Hotele***, pokoje 2-3 os. z łazienkami.
• 3 śniadania (bufet), 1 obiadokolacja w Amsterdamie po
zwiedzaniu
• wizyta w Szlifierni Diamentów w Amsterdamie
• opieka pilota, przewodnika
• ubezpieczenie: KL, NNW – SIGNAL IDUNA
Uwagi
• Bilety wstępu do zwiedzanych dodatkowo obiektów muzealnych uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
• Koszt wstępów ok. 70 €. Zbierane w autokarze przez pilota.
• Program zwiedzania może ulec zmianie. Zwiedzanie części
punktów programu odbywa się z zewnątrz.
• Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach. W trakcie
programu planowany czas na spożycie posiłku.
• Koszt dodatkowego ciepłego posiłku w Holandii ok. 17-19 €
(bez napoi)
• Przy zamówieniu grupowym min 40 os. termin wyjazdu
dowolny do ustalenia
• Obowiązkowa oplata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
(TFG) – 10 zł /os..

Grecja

Wycieczka objazdowa – „Uroki Hellady”
PROGRAM RAMOWY
1 DZIEŃ: (27.04.2018) Wyjazd ok. godziny 16.00 zgodnie
z rozkładem jazdy, przejazd przez Słowację (Czechy), Węgry,
Serbię, Macedonię.
2 DZIEŃ: (28.04.2018) W godzinach wieczornych przyjazd na
Riwierę Olimpijską w Grecji, zakwaterowanie, spacer po miejscowości, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: (29.04.2018) Po śniadaniu wycieczka do Meteorów
na południowych stokach gór Chasja, zwiedzanie jednego
z wiszących klasztorów Meteora, zaliczanych do najcenniejszych zabytków sztuki bizantyjskiej przełomu XIV i XV wieku.
Po drodze zatrzymamy się w Dolinie Tempi, gdzie zobaczymy
wykuty w skale Olimpu kościółek Św. Paraskewi. W drodze powrotnej odwiedzimy wytwórnię ikon, gdzie poznamy proces
ich powstawania. Dojazd do Loutraki, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ: (30.04.2018) Wycieczka do Aten, zwiedzanie Akropolu z przewodnikiem (Świątynia Nike, Propyleje, Partenon,
Erechtejon, Teatr Dionizosa, Odeon Herodesa Attykusa) oraz
spacer po Atenach, (Łuk Hadriana, Świątynia Zeusa - Olimpejon, Zappeion, Stadion Olimpijski Kalimarmaro, Plac Syndagma, zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, spacer
uliczkami Plaki, Agora Rzymska, Wieża Wiatrów, Agora Grec-
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ka. Przejazd nad Kanałem Korynckim łączącym Zatokę Koryncką z Zatoką Sarońską – czas wolny na sesję zdjęciową i zakup
pamiątek. Obiadokolacja w hotelu w miejscowości Loutraki.
Wieczorny spacer nad morzem.
5 DZIEŃ: (01.05.2018) Śniadanie, Przejazd nad Kanałem Korynckim łączącym Zatokę Koryncką z Zatoką Sarońską, zwiedzanie Myken – słynna Brama Lwic, grobowiec Agamemnona,
muzeum, wykopaliska. Zwiedzanie i czas wolny w Navplio,
pięknego miasteczka Peloponezu. Przejazd do Epidavros najlepiej zachowanego i największego, o doskonałej akustyce
amfiteatru Grecji, Powrót do Loutraki, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
6 DZIEŃ: (02.05.2018) Śniadanie, rejs statkiem po Kanale
Korynckim. Zwiedzanie starego Koryntu Akrokorynt wzgórze
wznoszące się na 575 m nad poziom morza. W starożytności
wzgórze było akropolem położonego u jej stóp Koryntu. Istniała się tu znana w całym greckim świecie świątynia Afrodyty, wzmiankowana także w mitologii. Fundamenty niedużej
świątyni Afrodyty znajdują się na jednym z dwóch szczytów
Akrokoryntu, od strony miasta, gdy szczyt górujący dziś nad
autostradą gości bizantyński i średniowieczny zamek. Tutaj
w starym Koryncie dwukrotnie przebywał św. Paweł, gdzie
głosił słowo Boże. Powrót do Loutraki, czas wolny, obiadokolacja, nocleg
7 DZIEŃ: (03.05.2018) Śniadanie, wyjazd do Mistry niezamieszkałego już, ufortyfikowanego średniowiecznego miasto, położonego na zboczach gór Tajget , aktualnie o statusie
muzeum. W roku 1989 zespół architektoniczny obejmujący
fortecę, pałac, kościoły i klasztory został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Stanowi najlepiej na świecie
zachowany przykład miasta bizantyńskiego, jakkolwiek o powierzchni 61-krotnie mniejszej od dawnego Konstantynopola.
Powrót do Loutraki, czas wolny, obiadokolacja, nocleg
8 DZIEŃ: (04.05.2018) Po śniadaniu wyjazd z hotelu i zwiedzanie Delf – serca starożytnej Grecji, gdzie znajdują się wspaniałe zabytki antyczne. Delfy położone są w pobliżu głębokiego wąwozu, na jednym z wysokich stoków gór Parnasu. Swą

sławę zawdzięczają słynnej wyroczni, do której przychodziły
pielgrzymki starożytnych Greków, szukających boskich porad
w sprawach polityki, wojny, miłości. W programie zwiedzania:
Marmara (sanktuarium Ateny, Tolos – pocztówkowy symbol
Delf); źródło Kastalskie; Święty Okręg (ruiny świątyni Apollina, zrekonstruowany Skarbiec Ateńczyków, teatr na 5.000
widzów, stadion); muzeum, w którym znajdują się wspaniałe
eksponaty – m. in. Woźnica z Delf. Po drodze w Termopilach
postój przy pomniku króla Leonidasa, który na czele 300 Spartan zatrzymał armię perską, oraz tablicę ze słynnymi słowami
Symonidesa „Przechodniu powiedz Sparcie, że tu spoczywamy
wierni jej prawom”. Wieczorem „Grecki wieczór” – spotkanie
z grecką kulturą, kuchnią, tańcem i muzyką. Przy kolacji złożonej z greckich potraw i orzeźwiającego soku będziemy podziwiali popisy zespołu folklorystycznego, który przedstawi
tańce z całego kraju, zarówno z kontynentu jak i wysp. Oczywiście będzie okazja nauczenia się Zorby, legendarnego tańca,
ukazującego duszę Greka, symbolu tego kraju, uwielbianego
przez turystów z całego świata. Powrót do hotelu na Rivierę
Olimpijską na nocleg.
9 DZIEŃ: (05.05.2018) Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną, po drodze spacer po Salonikach. Zobaczymy Łuk Galeriusza, Rotundę, bizantyjskie świątynie (Bazylika Św. Demetriusza, Agia Sofia) oraz słynną Białą Wieżę i pomnik Aleksandra
Wielkiego. Dalszy przejazd w drogę powrotną.
10 DZIEŃ: (06.05.2018) Przyjazd do kraju w godzinach wieczornych.
CENA ZAwIERA
• Przejazd autokarem, 7 noclegów, wyżywienie HB, opieka
pilota i przewodników, ubezpieczenie, taksy klimatyczne
i bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.
Termin
27.04 - 06.05

Cena od osoby
1000 zł + 300 €

Hiszpania

wycieczki

Costa del Sol – Malaga
Hiszpańskie Wybrzeże – Costa del Sol kusi zjawiskowymi,
szerokimi plażami o złocistym piasku, ciepłym morzem i mnóstwem hoteli. Wypoczniesz w jednym z nich, korzystając z opcji
FB z winem i napojami w gorącym jak słońce hiszpańskim klimacie, w atmosferze nieustającej fiesty. Wolisz zwiedzać?
Świetnie! Wycieczka objazdowa po Costa del Sol i okolicach
– pozwoli Ci odkryć Pueblos Blanco – magiczne, białe wioski,
które urzekają niepowtarzalnym klimatem, piękną Malagę, czy
też Cordobę – gdzie widoczne są wpływy mauretańskie.
HOTEL FUENGIROLA PARK****/FUENGIROLA – zlokalizowany w mieście Fuengirola (30min od lotniska ), 200m od plaży,
kilka minut do Plaża Torreblanca. W pobliżu również Plaża Las
Gaviota, Plaża Fuengirola i Bioparc Fuengirola.
Komfortowy hotel z 390 pokojami. Jest SPA, które oferuje masaże i zabiegi na ciało. Dostępne udogodnienia rekreacyjne to 2
baseny odkryte i wypożyczalnia rowerów. Bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu, recepcja całodobowa. W pokoju
TV satelitarna, łazienka (wanna z prysznicem, suszarka do
włosów.
PROGRAM RAMOWY
1 DZIEŃ: Zbiórka na lotnisku godz. 5:30. Odprawa 7:30 przylot
do MALAGI o godz. 11:00. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie
i obiad. Zapoznanie się z atrakcjami hotelu i okolicy. Odpoczynek, obiadokolacja z napojami (wino, woda stołowa).
2-7 DZIEŃ: Pobyt na Costa del Sol – relaks, wypoczynek, plażowanie, spacery po okolicy. Ze względu na dobrą lokalizację
można zwiedzać Malagę, Torremolinos czy Banalmadaenę połączone podmiejską kolejką z Fuengirolą. Korzystanie z atrakcji
hotelu. Możliwość korzystania z wycieczek fakultatywnych
organizowanych przez miejscowego touroperatora w języku
polskim. Można samodzielnie wybrać się do MALAGI kolejką
podmiejską (bilet koszt 6,90 € w obie strony). W trakcie realizacji wycieczek całodniowych – możliwość otrzymania lunch
pakietu za obiad.
8 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd na lotnisko i odprawa 9:35. Wylot
11:35. Przylot do Wrocławia 15:10.

ŚWIADCZENIA
• 7 noclegów w hotelu
• wyżywienie: 3x dziennie. Do obiadu i kolacji wino, woda
stołowa, śniadania-bufet.
• przejazd lotnisko Malaga - hotel - lotnisko Malaga
• ubezpieczenie Signal Iduna: NNW, KL.
• opiekę przedstawiciela Biura
UWAGI
• Cena nie zawiera kosztów wycieczek fakultatywnych
na miejscu do Malagi, Cordoby – opcjonalnie dla chętnych. Koszt 30 €/os. Wycieczka autokarem z przewodnikiem polskim.
• Każdy pasażer może wnieść na pokład samolotu jedną torbę podręczną o wadze do 10 kg i maksymalnych wymiarach
55 x 40 x 20 cm. Za dodatkową opłatą + 210 zł (w dniu
zakupu biletu) możliwość zabrania bagaży 15 kg –do luku
bagażowego –bez określonych wymiarów.
• Koszt biletów lotniczych na inne terminy – uzależniony od
daty zakupu tj. od 690-1150 zł w obie strony.
Termin
Cena od osoby
10 - 17.03.
1290 zł + bilet lotniczy
Inne terminy do uzgodnienia. Wyloty w poniedziałki i piątki.

Costa Brava – Barcelona
Barcelona, to przepiękne miejsce z prawdziwie katalońską
duszą, gdzie ludzie są pełni pasji, a piłka nożna jest niemal
religią. To właśnie ukochane miasto Gaudiego stało się sceną
dla jego niezwykłych budowli.
Program ramowy
1 Dzień: Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed wylotem, odprawa i przelot do Girony - Barcelony. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie i nocleg.
2 Dzień: Śniadanie, następnie czas wolny na plażowanie.
Obiad i ok. godz.14 przejazd autobusem do Barcelony na zwiedzanie miasta śladami Antonio Gaudiego. Zobaczymy wpisane
na listę światowego dziedzictwa UNESCO perły modernizmu
ze słynną świątynią Sagrada Familia na czele .Dalej baśniowy
Parc Guell, z którego roztacza się wspaniały widok na całą
Barcelonę, Dzielnica Eixample oraz przejazd wzdłuż Passeig de
Gracia, przy której znajdują się dwa najważniejsze Domy Gaudiego - Casa Mila ze słynnym dachem oraz kolorowa, wpisana
na listę UNESCO Casa Batllo. Następnie wieczorny pokaz Fontanny Magicznej, który trzeba obejrzeć będąc w Barcelonie.
Powrót do hotelu, nocleg.
3 Dzień: Śniadanie, następnie wyjazd do Barcelony na całodziennie zwiedzanie miasta (zabieramy lunch pakiety
z hotelu). W programie spacer po najstarszej dzielnicy miasta – Bari Gotic: barcelońska katedra św. Eulalii, legendarną
kawiarnię miejskiej bohemy – Els Quatre Gats place kataloński i królewski z pałacem hrabiów Barcelony, św. Jakuba
z ratuszem. Spacer po głównej alei- La Rambli, pełnej atrakcji
dla turystów. Wzgórze Montjuic ze stadionem olimpijskim
oraz Plac Hiszpański z fontanną Jujola i Wieżami Weneckimi,

średniowieczna dzielnica La Ribera, poświęcony patronce żeglarzy Kościół Santa Maria del Mar oraz spacer Carrer
de Montcada, gdzie znajdują się dawne pałace zamożnych
kupców. Zwiedzanie zakończymy pod Łukiem Triumfalnym,
zbudowanym specjalnie z okazji Wystawy Światowej w 1888
roku. Wieczorem powrót do hotelu na kolację i nocleg.
4 Dzień: Śniadanie, wyjazd do Blanes i zwiedzanie Ogrodu
Botanicznego. Ogród Botaniczny Marimurtra stanowi jedną
z największych atrakcji turystycznych Blanes oraz jeden z najważniejszych ogrodów botanicznych w Europie. Podzielony
jest na trzy części: śródziemnomorską, umiarkowaną i subtropikalną. Powrót na 13,00 na obiad do hotelu. Po obiedzie
wyjazd do Besalu ,do serca średniowiecznej Katalonii. Besalu
– doskonale zachowany układ średniowiecznego miasteczka,
oryginalne kamieniczki, kościoły, place i brukowane wąskie
uliczki, doskonale zachowany, ufortyfikowany most z XI w. To
także po części wyprawa geologiczna, bowiem trasa wycieczki
wiedzie przez strefę dawno wygasłych wulkanów. Na koniec
wizyta w muzeum Micromundi, czyli muzeum miniatur. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
5 Dzień: Śniadanie. Lunch pakiety do odebrania w recepcji
hotelu. Następnie wykwaterowanie z hotelu i przejazd autokarem do Tossa de Mare.Tossa to miasteczko kontrastów,
znajdziemy tu zarówno nowoczesną bazę turystyczną, jak
i średniowieczny zamek i zabytkową dzielnicę Villa Vella. Dalej przejazd autokarem do Girony. Zwiedzanie m. in. katedry
w historycznej części Girony wraz z dzielnicą żydowską. Czas
wolny. Przejazd na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

Cena zawiera
• Transfery z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko w Barcelonie
• 4 noclegi w hotelu 4*/Lloret de Mar w pokojach 2 os. z łazienkami i TV
• Wyżywienie – 4 śniadania, obiady lub lunch pakiety oraz
kolacje z napojami do posiłków
• Polskojęzyczne wycieczki autokarowe
• ubezpieczenie Signal Iduna obejmujące NNW, KL, CP (choroby przewlekłe)
• Opiekę pilota/przewodnika.
Cena nie zawiera
• Przelot do/z Girony-Barcelony. Lot kursowy tanimi liniami
RYANAIR z bagażem podręcznym do 10 kg o wymiarach
55x40x20cm
• Biletów wstępu – łącznie ok. 70 €/osobę
Termin
23 - 27.05
10 - 14.10

Cena od osoby
1399 zł
+ bilet lotniczy

Inne terminy do uzgodnienia.
Wyloty w środy
i niedziele.
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wycieczki

Portugalia, Włochy
PORTUGALIA W PIGUŁCE 5 dni
Lizbona – Fatima – Batalhia

PROGRAM RAMOWY
1 Dzień: Spotkanie na lotnisku we Wrocławiu godz. 13:30
odprawa. Wylot godz. 15:25 do Lizbony. Lądowanie godz
18:05 Spotkanie z polskim rezydentem na lotnisku. Transfer
do hotelu do miejscowości ALCOBACA (120 km) na godz. 20:00.
Obiadokolacja i nocleg.
2 Dzień: Śniadanie. Przejazd do LISBONY (120 km).Zwiedzanie
z przewodnikiem od 10 do 18:00 Lisbony: m.in.: Katedra Se,
Wieża Bellem, Pomnik Odkrywców, kościół w miejscu ur. św.
Antoniego. Czas wolny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja.
3 Dzień: Śniadanie. Odwiedzimy: NAZARE – OBIDOS – ALCOBAKA NAZARE – najstarsze miejsce kultu maryjnego w Portugalii i wspaniałego kurortu nad Oceanem Atlantyckim, gdzie
rybacy kultywują lokalne tradycje. Zwiedzanie kościółka na
klifie, z którym wiąże się wiele legend. Odpoczynek nad oce-

anem – możliwość kąpieli dla chętnych – okazja do spróbowania słynnych portugalskich sardynek. Możliwość wjazdu
kolejką 1,50 € – wspaniała panorama. OBIDOS – Miasteczko stanowi dziś coś w rodzaju żywego skansenu – oprócz
wspaniale zachowanej oryginalnej zabudowy i architektury
są tu też sklepiki, restauracje. Wyraźnie widać też wpływy
arabskie – dominuje biel domów, których fasady ozdobione
są żółtymi i niebieskimi wykończeniami. Początki Óbidos są
datowane na rok 308 p.n.e. miasto założone przez Celtów.
Zwane jest „miastem ślubów”, zgodnie z wielowiekową tradycją, zapoczątkowaną przez króla Dionizego w 1282 roku,
królowie portugalscy ofiarowali swym wybrankom to miasto
w prezencie. Mury obronne i zamek wpisane są do Księgi
UNESCO Powrót do ALCOBACY ok 19,00. obiadokolacja , nocleg
4 Dzień: Śniadanie. Przejazd do FATIMY: zwiedzanie Bazyliki,
czas wolny na modlitwę w Kaplicy Objawień ze słynną figurką
Fatimskiej Madonny. Udział w Mszy św. Zwiedzanie wioski Aljustrel, gdzie urodziły się i mieszkały dzieci, którym objawiła
się Matka Boska. Pobyt w Fatimie ok. 4 godzin. Około 15:00
przejazd do BATALHA.
BATALHA (po portugalsku słowo to znaczy bitwa). Klasztor
Batalha (port. Mosteiro da Batalha) został wzniesiony jako
podziękowanie za zwycięstwo Portugalczyków w bitwie pod
Aljubarrota przeciwko Hiszpanom w 1385. Bitwa ta powstrzymała napór Hiszpanów na Portugalię i zmniejszyła chęci królów Hiszpanii do władania Portugalią. Klasztor w Batalha nosi
nazwę Klasztoru Matki Boskiej. Powrót do hotelu Obiadokolacja i nocleg.
5 Dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie.
Klasztor –Santa Maria – wpisany na listę UNESCO. Pierwszy
w Portugalii w stylu gotyckim kościół klasztorny, do dziś jest

największym gotyckim kościołem w Portugalii. Budowę klasztoru rozpoczęto w 1178 roku. Przejazd do CABO da ROCA to
dziki i surowy przylądek, stanowiący najdalej wysunięty na
zachód punkt stałego lądu Europy. Aż do późniego XIV wieku
wierzono, że te smagane wiatrem klify Cabo da Roca są krańcem świata.
Transfer na lotnisko. Odprawa od godz. 16:30. Wylot godz.
18:30. Wrocław 23:10 .
CENA ZAWIERA
• 4 noclegi hotel***
• wyżywienie: śniadania i obiadokolacje (z napojami: wino,
woda stołowa do kolacji)
• transfery z i na lotnisko z polskojęzycznym przewodnikiem
• rezydent na miejscu, koordynujący całość pobytu
• przejazdy autokarem na zwiedzanie punktów programu
• ubezpieczenie Signal Iduna: NNW, KL, bagaż
Uwagi
• Cena nie obejmuje biletu lotniczego: przelot Wrocław
– Lizbona–Wrocław (lot tanimi liniami Ryanair).
• Bagaż podręczny do 10 kg i wymiary 55x40x20 cm. Za dopłatą 220 zł/os. bagaż dodatkowy o wadze 15 kg
• Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie
lub odwróceniu.
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
Termin
23 - 27.10

Cena
1190 zł
+ bilet lotniczy

Inne terminy do uzgodnienia.
Wyloty we wtorek i sobotę.

WŁOSKIE ESPRESSO
Morze Adriatyckie – Wenecja – Watykan – Rzym – Monte Cassino – Asyż
Siedem dni od Wenecji po Rzym
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Zobaczymy najważniejsze miejsca- wizytówkę Włoch, po
podróży odpoczynek nad morzem Adriatyckim by zebrać siły
na podbój Rzymu – tętniącego życiem miasta z doskonale zachowanymi ruinami świątyń z czasów imperium rzymskiego;
refleksyjne chwile na wzgórzu Monte Cassino a na koniec umbryjskie specjały, pokorna religijność Św. Franciszka z Asyżu.
PROGRAM RAMOWY
1 Dzień: Wyjazd z Polski wg. rozkładu jazdy. Nocny przejazd
przez Czechy i Austrię do Włoch.
2 Dzień: w godzinach popołudniowych przyjazd do hotelu
nad Morzem Adriatyckim. Odpoczynek w kurorcie nadmorskim Lido di Jesolo. Obiadokolacja. Nocleg.
3 Dzień: Po śniadaniu przejazd do Wenecji. Spacer po mieście
Św. Marka – rejs Canale Grande, Piazzetta i Piazza di San Marco, wzorowana na kościele Dwunastu Apostołów w Konstantynopolu Bazylika św. Marka, słynny Most Westchnień, Pałac
Dożów, Wieża Zegarowa, Most i dzielnica Rialto, dzięki której
Wenecja zyskała miano bazaru Europy. W godzinach popołudniowych wyjazd w kierunku Rzymu. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Rzymu.
4 Dzień: Po śniadaniu przejazd do Watykanu, udział w Audiencji Generalnej (przy pobycie Ojca Św. w Rzymie). Zwiedzanie- Bazylika i Plac Św. Piotra. Po południu przejazd na
Monte Cassino. Zwiedzanie Opactwa Benedyktynów, wizyta
na Cmentarzu Żołnierzy Polskich. W godzinach wieczornych
powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
5 Dzień: Po śniadaniu przejazd do Rzymu, spacer po mieście.
W programie m.in. Piazza Navona z fontanną Neptuna, Czterech Rzek i Kościołem Sant’Agnese in Agone, Panteon – jeden
z najlepiej zachowanych zabytków starożytnego Rzymu, Plac
Wenecki z Grobem Nieznanego Żołnierza i Ołtarzem Ojczyzny,
Kapitol- wzgórze, które w dobie cesarstwa rzymskiego było
duchowym i politycznym centrum miasta, Forum Romanumserce starożytnego miasta, Koloseum – budowla antycznego
Rzymu budząca dzisiaj największy respekt, Plac Hiszpański ze
słynnymi schodami na szczycie, z których podziwiać możemy
Kościół Trinita dei Monti, barokowa Fontanna di Trevi. Wieczorem powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
6 Dzień: Rano po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do miasta św. Franciszka – Asyżu. Zobaczymy jeden
z najwybitniejszych zabytków XIII i XIV-wiecznej sztuki wło-

skiej – Bazylikę św. Franciszka, Piazza Comune, Bazylikę św.
Klary – miejsce wiecznego spoczynku wiernej towarzyszki św.
Franciszka. Po południu wyjazd w drogę powrotną do kraju.
Przejazd nocny przez Austrię i Czechy.
7 Dzień: Powrót do kraju w godzinach popołudniowych.
Cena zawiera
• ZAKWATEROWANIE 4 noclegi w hotelach **/*** (1 w Lido di
Jesolo, 3 w okolicach Rzymu),
• WYŻYWIENIE 2 razy dziennie - 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
• OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki,
• TRANSPORT przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, WC),
• UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A.
• SKŁADKĘ na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 zł.
Cena nie zawiera
• biletów komunikacji miejskiej w Rzymie (metro) i Wenecji
(tramwaj wodny), biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, zestawów audio guide, podatku turystycznego – łącznie na te wydatki należy przygotować 60 EUR,
• napojów do obiadokolacji.
Opcjonalnie
• dopłata do pokoju 1-os. 280 zł.
• uroczysta kolacja przy muzyce – ok. 20 EUR/os. (realizowana przy grupie min. 30 os. chętnych).
• istnieje możliwość dokupienia kolacji w Asyżu w 5. dniu imprezy. Koszt 2-daniowego, ciepłego posiłku ok. 12 EUR.

Termin
29.04 - 05.05
27.05 - 02.06
12 - 18.08
16 - 22.09
21 - 27.10

Cena
1290 zł
1290 zł
1290 zł
1240 zł
1240 zł

BAJKOWA PRAGA
PROGRAM RAMOWY
1. dzień: Wyjazd z Wrocławia (Dworzec
PKS) o godz. 7.00. Przejazd do Pragi. Zwiedzanie miasta: plac Hradczański, Praski Zamek:
dziedziniec reprezentacyjny, Katedra Św. Wita, Stary
Pałac Królewski, Bazylika Św. Jerzego, Złota Uliczka, Daliborka
(średniowieczne więzienie). Przejście na Małą Stranę – rynek
Małej Strany, kościół Św. Mikołaja, spacer uliczkami dzielnicy
ambasad i pałaców. W godzinach popołudniowych przejazd
do hotelu, zakwaterowanie. Możliwość przejazdu komunikacją
miejską do centrum Pragi na wieczorny spacer. Nocleg.
2. dzień: Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do centrum
miasta i zwiedzanie prawobrzeżnej Pragi: Plac Republiki – Reprezentacyjny Dom Miejski, Brama Prochowa, Narodowy Bank
Czeski, przejście ulicą Celetną, jedną z najładniejszych uliczek
Starego Miasta, kubistyczny Dom pod Czarną Madonną, kościół Matki Bożej przed Tynem, Rynek Starego Miasta: średniowieczny Ratusz ze słynnym zegarem Orloj, kościół Św. Mikołaja, pomnik reformatora Jana Husa, pałac Kinskich. Przejście
przez Mały Rynek na Most Karola - najbardziej rozpoznawalny
zabytek Pragi. Następnie spacer wybrzeżem Wełtawy do Rudolfinum i żydowskiej dzielnicy Józefów. Przejście do Nowego
Miasta: Karolinum – gmach główny najstarszego w regionie
uniwersytetu, Teatr Stanowy, plac Św. Wacława z gmachem

Muzeum Narodowego i pomnikiem patrona
placu. Czas wolny na obiad i zakupy. W godzinach popołudniowych wyjazd z Pragi. Przyjazd
do Polski w godzinach wieczornych.
Cena zawiera
• ZAKWATEROWANIE 1 nocleg
w hotelu w Pradze (pokoje 2,
3-osobowe z łazienkami)
• WYŻYWIENIE śniadanie
• PRZEJAZD autokarem
• OPIEKA pilota – przewodnika
UBEZPIECZENIE NW (do 10 000 zł) i KL (do 10 000 €)
WAŻNE
• Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów oraz bilety na
komunikację miejską płatne we własnym zakresie – ok.
350 CZK
• Obowiązkowa opłata za zestaw Audio Guide – 10 zł/os.
(płatne u pilota w autokarze).
• Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów.
• Obowiązkowa opłata za Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 zł/os.

Termin
25 - 26.03
08 - 09.04
29 - 30.04
13 - 14.05
27 - 28.05
10 - 11.06
24 - 25.06
08 - 09.07
22 - 23.07
05 - 06.08
12 - 13.08
26 - 27.08
09 - 10.09
23 - 24.09
07- 08.10
21 - 22.10
11 - 12.11
09 - 10.12

Cena od osoby
255 zł
255 zł
275 zł
265 zł
265 zł
265 zł
265 zł
265 zł
265 zł
265 zł
265 zł
265 zł
265 zł
265 zł
265 zł
255 zł
255 zł
255 zł

WIEDEŃ Lednice
Lednice – Morawski Kras
PROGRAM RAMOWY
1 Dzień: Wyjazd z Wrocławia (Dworzec PKS) o godz. 5:00.
Przejazd do stolicy Austrii. Zwiedzanie miasta: Wzgórze Kahlenberg – tu, w barokowym Kościele św. Józefa, Jan III Sobieski
uczestniczył we mszy przed wyruszeniem na „odsiecz Wiednia”. Przejazd staromiejskim bulwarem Ringstrasse: Opera,
muzea, Parlament, Teatr Nadworny, Ratusz, Uniwersytet, Park
Miejski. Spotkanie z przewodnikiem – spacer po wiedeńskiej
Starówce – w programie zwiedzania m.in: gotycka Katedra
Św. Szczepana, Hofburg – rezydencja cesarzy z okazałymi
gmachami, dziedzińcami i kościołem Augustianów, eleganckie promenady Graben, Kohlmarkt i Kartnerstrasse, dzielnica
muzeów, plac Marii Teresy. Czas wolny. Przejazd do hotelu.
Nocleg.
2 Dzień: Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie pałacu Schönbrunn – letniej rezydencji cesarskiej, zbudowanej za panowania Marii Teresy – parku pałacowego, palmiarni, gloriety.
Przejazd do miasta – zapoznanie z architektoniczną twórczością austriackiego artysty Hundertwassera. Przejście pod Belweder – barokowy pałac otoczony ogrodem w stylu francuskim, obecnie będący galerią malarstwa i rzeźby. Czas wolny.
Przejazd do hotelu. Nocleg.

3. Dzień: Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie zespołu parkowo-pałacowego Lednice – kompleksu wpisanego na listę
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Przejazd w region
Morawskiego Krasu i zwiedzanie jednej z jaskiń. Powrót do
Polski w godzinach wieczornych.
Cena zawiera
• ZAKWATEROWANIE: 2 noclegi w hotelu** w Wiedniu,
• (pokoje 2,3 os. z łazienkami)
• WYŻYWIENIE: 2 śniadania
• PRZEJAZD autokarem
• OPIEKA pilota
• UBEZPIECZENIE NW (do 10 000 zł) i KL (do 10 000 Euro)
WAŻNE
• Bilety wstępu płatne we własnym zakresie – ok. 30€
w Wiedniu, ok. 450 CZK w Czechach.
• Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot.
• Pilot nie oprowadza wewnątrz obiektów i po muzeach.
• Obowiązkowa oplata na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny 10 zł/os. i za przewodnika w Wiedniu
5 €/os.

Termin
01 - 03.05
15 - 17.06
12 - 14.08
29.09 - 01.10

Cena od osoby
590 zł
550 zł

BUDAPESZT i ZAKOLE DUNAJU
PROGRAM RAMOWY
1. dzień: Wyjazd z Wrocławia (Dworzec PKS) o godz. 23.00.
Przejazd przez Czechy i Słowację.
2 DZIEŃ: Przyjazd do Budapesztu w godzinach porannych.
Zwiedzanie miasta: Parlament (z zewnątrz) - symbol miasta,
Opera, Bazylika Św. Stefana – największy kościół Budapesztu, Városliget – Park Miejski z Zamkiem Vajdahunyad, Plac
Bohaterów z pomnikiem upamiętniającym najsłynniejszych
i najbardziej zasłużonych dla kraju władców. Po południu rejs
statkiem po Dunaju. Przejazd do hotelu. Nocleg.
3 DZIEŃ: Po śniadaniu dalsze zwiedzanie: Wyspa Małgorzaty
z najpiękniejszymi parkami w mieście, gdzie chętnie odpoczywają mieszkańcy Budapesztu; Wzgórze Zamkowe – najstarsza i najbardziej reprezentacyjna część miasta, Zamek
Królewski - siedziba węgierskich królów; kościół Św. Macieja,
Baszta Rybacka, z której można podziwiać panoramę miasta.
Przejazd na Wzgórze Gellerta z budapesztańską Statuą Wolności - posągiem legendarnego męczennika Św. Gellerta. Spacer
po wzgórzu. Powrót do hotelu. Nocleg.
4 DZIEŃ: Po śniadaniu przejazd do Szentendre – urokliwego
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miasteczka słynnego głównie z Muzeum Marcepana. Zwiedzanie Muzeum oraz spacer krętymi i wąskimi uliczkami
miasteczka. Następnie przejazd do Visegradu – miejscowości
zachwycającej malowniczymi widokami na zakole Dunaju.
Zwiedzanie pałacu królewskiego, wieży Salomona oraz cytadeli. W godzinach południowych wyjazd w drogę powrotną.
Przyjazd do Wrocławia w godzinach nocnych.
• Pilot nie oprowadza wewnątrz obiektów i po muzeach.
CENA ZAWIERA
• Obowiązkowa opłata za Turystyczny Fundusz Gwa• 2 noclegi w hotelu*** w Budapeszcie - obrzeża miasta, porancyjny: 10 zł/os.
koje 2,3 osobowe z łazienkami
Cena od osoby
Termin
• wyżywienie 2 śniadania
• przejazd autokarem (DVD, barek, wc, klimatyzacja)
28.04 - 01.05
• opieka pilota
14 - 17.06
• ubezpieczenie NNW (do 10 000 zł) i KL (do 10 000 Euro)
550 zł
WAŻNE
11 - 14.08
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz rejs po Duna14 - 17.09
ju płatne we własnym zakresie: ok. 10 000 forintów
490 zł
12 - 15.10
• Dopłata do pokoju jednoosobowego 130 zł
• Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot.
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wycieczki

Gruzja
GOŚCINNA GRUZJA

PROGRAM RAMOWY
1 Dzień: Kutaisi –Świątynia Bagrati– Zespół klasztorny
Gelati – Akhaltsihe
Zwiedzanie świątyni Bagrati (XIw.). Zabytek ten znajduje się
na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzimy też
zespół klasztorny Gelati (XII w.) Kolacja nocleg w hotelu***
w Achlacyche.
2 dzień: Akhaltsikhe – Miasto skalne Wardzia – Park
Bordżomi – Tbilisi
Po śniadaniu wyjazd do miasta skalnego Wardzia. W średniowieczu Wardzia służyła jako schronienie od najazdów wrogów.
Kompleks wykuty jest w zboczu górskim. Jego centrum stanowi kościół Wniebowzięcia z freskami pochodzącymi XII wieku.
Po drodze zwiedzimy twierdzę Chertwisi, park Bordżomi. Kolacja. Nocleg w Tbilisi.
3 dzień: Tbilisi – City Tour (Muzeum Narodowe)
Śniadanie. Tbilisi City Tour – zwiedzanie stolicy Gruzji. Starówkę, Świątynię Metechi (XIII w.), następnie Narikala (IV
w.) – jedną z najstarszych fortyfikacji w Tbilisi, starożytną
twierdzę z przepięknym widokiem na miasto, pomnik Matki
Gruzji. Następnie bazylikę Anczyschati (VI w.), Świątynię Sioni
(XII w.), Synagogę oraz Abanotubani – łaźnie siarkowe. Lunch.
Zwiedzanie Muzeum Narodowego (nieczynne w poniedziałki)
Spacer Al. Rustawelego.Kolacja nocleg w Tbilisi.
4 dzień: Tbilisi – Signagi – Klasztor Bodbe – Tbilisi
Śniadanie w hotelu. Wyjazd do region – Kachetia. Klasztor
Bodbe, gdzie znajduje się grób patronki Gruzji, św. Nino, która
w IV wieku nawróciła Gruzję na chrześcijaństwo. Później zwiedzimy otoczoną wielkim murem miejscowość Signagi. Położona na wzgórzu , w środku winnej równiny, oferuje spektakularne widoki we wszystkich kierunkach. Degustacja gruzińskiego
wina (opcjonalna). Powrót do Tbilisi. Kolacja oraz nocleg.
5 dzień: Tbilisi – Mtskheta – Kościół pw. Trójcy Świętej
w Gergeti – Gudauri
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Mccheta. Zwiedzanie
miasta – pierwszej stolicy Gruzji (od III do V w. n.e.) z przepiękną Katedrą Svetitskhoveli. Następnie zwiedzanie klasztoru obronnego Jvari z VI w., którego nazwę tłumaczymy jako
„klasztor krzyża”. Przejazd do Kazbegi skąd jeepami można
wjechać na wysokość (2170 m n.p.m.) tu znajduje się XIV w.
prawosławny klasztor Cminda Sameba/Gergeti. (wjazd 10
USD/os.) obiadokolacja, nocleg w Gudauri.
6 dzień: Gudauri – Ananuri – Uplistsikhe – Kutaisi
Śniadanie. Przejazd do Gori. Po drodze zwiedzimy twierdzę
Ananuri (XVII w.) W Gori urodził się Stalin istnieje możliwiość
(opcjonalnie-5 USD na osobę) zwiedzenia Muzeum Stalina.
Odwiedzimy miasto skalne Upliscyche, które przez wiele stuleci było ważnym ośrodkiem handlowym na Jedwabnym Szlaku.
Przejazd do Kutaisi. Kolacja i nocleg.
7 dzień: Kutaisi – City tour – Jaskinia Prometeusza
– Kutaisi
Śniadanie. Zwiedzanie miasta Kutaisi. Zobaczymy jaskinię
(groty) Prometeusza. Czas na sesję foto. Poznanie miasta
–możliwość zakupu pamiątek. Kolacja w hotelu, nocleg
8 dzień: Kutaisi – Polska
Śniadanie – wykwaterowanie. Transfer na lotnisko o godz.
9:00. Wylot o godz. 12:10 przylot do Wrocławia godz. 13:45.
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GRUZJA 11-18.09.2018
• Wylot z Wrocławia godz. 6:20.
Przylot do Kutaisi godz. 11:40
• Wylot z Kutaisi do Wrocław – godz. 12:10.
Przelot do Wrocławia godz. 13:45
Zakwaterowanie
Kutaisi (2 ), Akhaltsikhe (1), Tbilisi (3), Gudauri (1)
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
Świadczenia
• 7 noclegów w hotelach***, pokoje 2-3 os.
• Wyżywienie 2 razy dziennie
• Transfer z lotniska do hotelu i na lotnisko
• Transport podczas całej wycieczki
• Koszt przewodnika z językiem polskim podczas wycieczki
• Ubezpieczenie KL, NNW, bagażu Signal Iduna
Cena nie zawiera
• biletu lotniczego (ok. 1400 zł )
• napoje alkoholowe (oprócz kolacji pożegnalnej)
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• degustacja wina w Signagi
UWAGA
• dopłata do pokoju 1-os. 150 USD
• uroczysta obiadokolacja z pokazem folklorystycznym 15
USD
• bilety wstępu:
– Park Bordżomi i Muzeum Narodowe w Tbilisi 1+ 4 USD
– Kolej liniowa – twierdza Narikala w Tbilisi 1 USD
– Degustacja wina w Signagi + jeep do Gergeti 5 USD
+ 10 USD
– Muzeum Stalina + Uplistsikhe
+ Jaskinia Prometeusza 5USD + 2USD + 7USD
Termin

Cena
1599 zł /os.
11 - 18.09
cena świadczeń
(+ bilet lotniczy = 2999 zł /os.
= koszt orientacyjny)
BILET LOTNICZY Przelot odbywa się lotami rejsowymi. Cena
biletu lotniczego według aktualnego cennika linii lotniczych
w dniu zakupu biletu lotniczego. Rezerwacja biletu nie jest
możliwa, tylko zakup biletu. Bilet opłacany jest w całości
w dniu zakupu. Bilet nie podlega zwrotom, wszelkie zmiany
dokonywane są według taryf i warunków linii lotniczej. Bilet
zakupiony wcześniej jest tańszy, niż zakupiony później.

KOLTRANS
LEGNICA

Jesteśmy firmą działającą na rynku od 1990 roku zajmująca się
przewozem osób w ruchu krajowym jak i międzynarodowym.
Flota naszych autokarów spełnia wszelkie wymagania standardów
europejskich na najwyższym poziomie zapewniając naszym pasażerom
maksimum komfortu oraz bezpiecznej podróży.
Autokary posiadają od 50 do 63 miejsc.
Poprzez naszą 28 letnią działalność zdobyliśmy
cenne doświadczenie, które wykorzystujemy
w celu realizacji Państwa zamówień.
Posiadamy certyfikat Rzetelnej Firmy.

kontakt:
+48 661 118 105, +48 607 095 994
e-mail:
kolasatrans@wp.pl

