Zrób coś dla siebie – odpocznij z nami
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U nas kupisz oferty

BILETY
LOTNICZE

Bilety

na przewozy
międzynarodowe

(kasa lotnicza)

wroclaw.bt@gromada.pl
Wczasy krajowe

nad morzem,
jeziorami, w górach

Rezerwacja hoteli
w Polsce, Europie
i na Świecie

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

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

UbezpieczeniA
TURYSTYCZNE

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, to 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 (Plitwickie 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.

CHORWACJA
ROZPOCZĘCIE/ZAKOŃCZENIE SEZONU
Wypoczynek i zwiedzanie, bez przejazdów nocnych
Riwiera Makarska – najpiękniejsze wybrzeże Chorwacji. • Wyjazd na Bacińskie Jeziora i Fish Picnic (25 €) 11:00
Wysokie góry schodzące do wybrzeża morskiego, mod– 14:00 – rejs wokół zatoki w Neum – muzyka, zabawa na
ne kurorty, fantastyczne warunki do uprawiania sporstatku, wino, rakija, ryba z grilla, miejscowa specjalność
tów i wypoczynku, urokliwe zatoczki, dzikie plaże.
kamenice (mule z grilla). Możliwość kąpieli na otwartym
morzu. W drodze powrotnej degustacja trunków i win
PROGRAM RAMOWY
w profesjonalnej rozlewni (możliwość zakupu). Powrót na
1. DZIEŃ: Wyjazd z Wrocławia o godz 6:00. Przejazd do Cejobiadokolację i nocleg.
kovic k/Brna. Zwiedzanie podziemnych składów win Zakonu • Trogir i Split (25 €). Trogir – zwiedzanie: Katedra św. WawTemplariuszy. Degustacja win morawskich (koszt 200 KCZ) z
rzyńca, dzwonnica, Pałac Cipiko, nabrzeże portowe. Split
możliwością ich zakupu. Przejazd do pensjonatu koło Zagrze– zwiedzanie: Złota Brama, Katedra św. Dujama, Srebrna
bia, obiadokolacja, nocleg.
Brama, Plac Narodowy, Pałac Dioklecjana, możliwość zaku2. DZIEŃ: Śniadanie Przyjazd do Zadaru ok. godz. 12:00. Zwiepu pamiątek na największym targowisku w Dalmacji.
dzanie: morskie organy, kościół św. Donata, uliczki Starego 7. DZIEŃ: Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd na Plitwickie
Miasta. Przejazd na Riwierę Makarską do Drvenika, zakwate- Jeziora (bilet + 20 €). Atrakcją Parku jest 16 jezior i 92 wodorowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
spady i kaskady. Razem tworzą trasę o dł. ok. 7 km. Zwiedzanie
3-6. DZIEŃ: Wypoczynek na Riwierze Makarskiej – relaks, trwa 3 godz. (statek, kolejka, pieszo). Przejazd k/Zagrzebia,
opalanie, wycieczki. W trakcie pobytu wycieczki programowe; obiadokolacja, nocleg.
pieszo lub autokarem i wycieczki fakultatywne (odpłatne).
8. DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd przez Słowenię, Austrię. Posiłek
• Piesza wycieczka do Zaostrogu. Jest tu franciszkański klasz- w Czechach. Przyjazd do Wrocławia ok godz. 21:00
tor Najświętszej Marii Panny założony w XIV w. przez mnichów pustelników Św. Augustyna. Od 1589 r. sanktuarium ŚWIADCZENIA
wpisane na listę światowych sanktuariów maryjnych.
• Przejazd autokarem zachodnim (klimatyzacja, WC, barek,
• Piesza wycieczka do Podacy – szlakiem górskim ok. 90min
video)
– dla miłośników wspaniałych widoków .
• 7 noclegów: 2 noclegi tranzytowe k/ Zagrzebia Hotel***
• Wieczorek taneczny przy muzyce dalmatyńskiej z zespołem
+ 5 noclegów w Gradacu, w hotelu**** (10 m od morza
muzycznym 20-24:00.
pokoje 2-3 os. klimatyzowane, TV, lodówka, balkon
• Wycieczki piesze po okolicznych trasach górskich pasma
lub taras)
Biokovo i do Dolnej Vali – dzielnicy Drvenika.
• Wyżywienie 2 razy dziennie: 7 śniadań
(szwedzki stół), 7 obiadokolacji – serwowane
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
• Realizacja programu , w tym wieczór dalmatyński
(odpłatnie) przy minimum 30 osobach chętnych.
w hotelu – tańce, muzyka, lampka wina
• Dubrownik (+25 €) „Perła Adriatyku”. Zwiedzanie z prze- • 2 degustacje miejscowych trunków (na Morawach
wodnikiem miejscowym. Spacer po murach obronnych
i w Neum)
(bilet +15 €). Zwiedzanie: Katedra, Muzeum Ryb i Fauny • Ubezpieczenie Signal Iduna: KL (koszty leczenia),
Morskiej (bilet +5 €). W drodze powrotnej wjazd na platNNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)
formę widokową. Podczas powrotu – Mali Ston – atrakcją • Pilot i przewodnik miejscowy w Dubrowniku.
są otaczające mury dł. 6 km + kąpiel w morzu.
Cena od osoby
Termin
• Medjugorie (+30 €). Medjugorje – miejsca objawień Matki
Boskiej. Wejście na Górę Objawień Podbrdo. Przejazd na
27.04 - 04.05.2019
1 690 zł
Wodospady Kravica – możliwość kąpieli w bajkowej scene29.09 - 06.10.2019
rii. Powrót na obiadokolację.

UWAGI
1. Wyjazd: Wrocław o godz. 6:00 parking koło Novotel IBIS.
Powrót ok. godz. 21:00
2. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Zwiedzanie punktów programu odbywa się z zewnątrz.
Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach.
3. Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów; Plitwice 20 €, Cejkovice – 200 KCZ, Fish Picnic 25 €, Mury w Dubrowniku 15 €, muzeum ryb 5 €.
= Razem wstępy 65 € zbierane w autokarze przez pilota dla
osób wykupujących imprezy fakultatywne.
4. Napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne w/g zamówienia
5. Należy posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport
i kartę ubezpieczenia €pejskiego NFZ.
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Wczasy

11 dni
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.

CHORWACJA
KVARNER – POSTOJNA JAMA – ZAGRZEB
– wypoczynek i zwiedzanie
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.

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 €.
Fish 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. Wycieczka na wyspę Krk do miejscowości Nivice
i Vrbnika + zakupy w Mega Markecie + 10 €. Na 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
– dojazd własny: - 200 zł /os.
• Dopłaty: 1 os. w pokoju + 500 zł.
– Wybór miejsca w autokarze + 50 zł /os.
– Dodatkowe miejsce w autokarze + 200 zł

PROGRAM RAMOWY
1. DZIEŃ: Wyjazd z Polski: 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.
3-9. 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 (+ 10 €)
• wycieczka autokarem do miejscowości Vrbnik i Nivice
Termin
Cena od osoby
+ zakupy w Mega Markecie (+10 €)
22.07-01.08
1 800 zł + 30 €
10. DZIEŃ: Śniadanie. Wyjazd o godz. 13:00 do Zagrzebia
– zwiedzanie ok. 3 godz. Gornij Grad – najstarsze dzielnice
Inne terminy: www. remedium.pl
Gradec i Kaptol, oraz Dolnji Grad – przejście po najdłuższej
ul. Ilica, pełnej sklepów i knajpek. Pl Josipa Jelačića – Kościół Przy zapisie na imprezę będzie pobierana kwota 10 zł na TFG.
i plac św. Marka – siedziba parlamentu – Sabor, Katedra Naj- 30 € płatne w autokarze.
świętszej Marii Panny. Wyjazd ok. godz. 17:00. Nocny przejazd
przez Chorwację, Słowenię, Austrię.
11. DZIEŃ: Przyjazd do Polski między godz. 8-10:00.

Voucher

Podróż w prezencie

Adama
. . . . . . . . . . . . . .i. . .Ewy
.......
		
. .Kowalskich
......................
o wartości 2500
. . . . . . . . . . . . . zl
........
Dla

Voucher okolicznościowy,
który można ofiarować np.
nowożeńcom, rodzinie,
współpracownikom, partnerom
biznesowym. Kwota dowolna.
Szczegóły na www.remedium.pl
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CENA ZAWIERA
• Transport autokarem (klimatyzacja, video, WC)
• 8 noclegów
• Wyżywienie: 8 śniadań, 8 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.

wczasy
CHORWACJA
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.

Apartament studio 1 pokojowe dla 2/3 os. – pokój z podwójnym 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
Rejs na Kornati (ok.35 €); Zadar nocą (7 os. 25 €; >15 os. 20 €);
Szybenik, wodospady Krka (7 os. 75 €, >15 os. 65 €); Paklenica
Zakwaterowanie
(7 os. 50 €, >15 os. 40 €); Betina, Pirovac, Murter (25 € + 5 €
Pensjonat. Pokoje i apartamenty nie są wyposażone w ręczniki wstęp).
Dotyczy Pakostane i Podaca
i środki czystości. Aneksy kuchenne wyposażone są w podstawowe naczynia, sztućce , garnki i czajniki elekrtyczne.
Uwagi
Imprezy fakultatywne tylko przy wystarczającej ilości chęt- Cena zawiera – pakiet
nych (min 7 os.). Rejsy odbywają się bez pilota i przewodnika. Przejazd autokarem zachodnim (video, barek, klimatyzacja).
Noclegi wg wyboru. Wyżywienie 2 x dziennie. Pierwszy posiTermin
Cena od osoby przy 2 osobach w apartamencie
łek obiadokolacja w dniu przyjazdu. Ostatni posiłek śniadanie
w dniu wyjazdu. Opieka przedstawiciela biura. Ubezpieczenie
autokar
dojazd własny
apart. 1 pok.
apart. 2 pok.
NNW, KL Signal Iduna
490 zł + 300 € + 10 zł TFG
490 zł + 290 € +10 zł TFG
16.06-25.06
15.06-26.06
DOPŁATY OPCJONALNE
490 zł+ 320 € + 10 zł TFG
490 zł + 300 € +10 zł TFG
25.06-04.07
24.06-05.07
Klimatyzacja + 5 €/dzień (płatne za cały turnus). Studio dla
590 zł + 330 € + 10 zł TFG
590 zł + 310 € + 10 zł TFG
04.07-13.07
03.07-14.07
1 os. + 40% kwoty w €. Wybór konkretnego apartamentu/
590 zł + 330 € + 10 zł TFG
590 zł + 310 € + 10 zł TFG
13.07-22.07
12.07-23.07
studia/pokoju + 20 €/apt./turnus. Rezerwacja konkretnego
miejsca w autokarze + 50 zł/os.
590 zł + 330 € + 10 zł TFG
590 zł + 310 € +10 zł TFG
22.07-31.07
21.07-01.08
590 zł + 330 € + 10 zł TFG
590 zł + 310 € + 10 zł TFG
31.07-09.08
30.07-10.08
ZNIŻKI
590 zł + 330 € + 10 zł TFG
590 zł + 310 € +10 zł TFG
09.08-18.08
08.08-19.08
Dzieci do lat 3 bez lóżka i porcji 120 € – z dwoma osobami
pełnopłatnymi. Zniżka dla 3 os. w apartamencie 35% kwoty
590 zł + 330 €+ 10 zł TFG
590 zł + 310 € + 10 zł TFG
18.08-27.08
17.08-28.08
w €. Zniżka dla 4-5 os. w apart. - 50% kwoty w €. Rezygnacja z wyżywienia - 200 zł. Rezygnacja z transportu - 300 zł/os.
(przy pakiecie pozostałych świadczeń).
CHORWACJA

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. Doskonałe miejsce zarówno
dla tych, którzy lubią spokojnie poleniuchować, jak
też zwolenników aktywnych wakacji. Wiele możliwości
pieszych spacerów. Dla odważnych – wypady 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 os. – pokój z podwójnym
łóżkiem lub z podwójnym i pojedynczym łóżkiem, z aneksem
kuchennym i łazienką. Wspólny taras zacieniony na parterze.
Termin
autokar
06.06-17.06
15.06-26.06
24.06-05.07
03.07-14.07
12.07-23.07
21.07-01.08
30.07-10.08
08.08-19.08
17.08-28.08
26.08-06.09
04.09-15.09
13.09-24.09

dojazd własny
07.06-16.06
16.06-25.06
25.06-04.07
04.07-13.07
13.07-22.07
22.07-31.07
31.07-09.08
09.08-18.08
18.08-27.08
27.08-05.09
05.09-14.09
14.09-23.09

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 polskich kucharzy, 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).
Kwotę podaną w Euro
Cena od osoby przy 2 osobach w apartamencie
wpłacamy wyłącznie
w złotówkach wg. kursu
apart. 1 pok.
apart. 2 pok.
sprzedaży NBP na dany
490 zł + 300 € + 10 zł TFG dzień.
490 zł + 290 € + 10 zł TFG
490 zł + 300 € + 10 zł TFG
490 zł + 290 € + 10 zł TFG
490 zł + 320 € + 10 zł TFG
490 zł + 300 € + 10 zł TFG
590 zł + 330 € + 10 zł TFG
590 zł + 310 € + 10 zł TFG
590 zł + 330 € + 10 zł TFG
590 zł + 310 € + 10 zł TFG
590 zł + 330 € + 10 zł TFG
590 zł + 310 € + 10 zł TFG
590 zł + 330 € + 10 zł TFG
590 zł + 310 € + 10 zł TFG
590 zł + 330 € + 10 zł TFG
590 zł + 310 € + 10 zł TFG
590 zł + 330 € + 10 zł TFG
590 zł + 310 € + 10 zł TFG
490 zł + 320 € + 10 zł TFG
490 zł + 300 € + 10 zł TFG
490 zł + 300 € + 10 zł TFG
490 zł + 290 € + 10 zł TFG
490 zł + 300 € + 10 zł TFG
490 zł + 290 € + 10 zł TFG

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. Do Podacy ok. 17-tej.
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
Makarska Riviera – BRIST

12 dni
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. Na miejscu pobierana jest kaucja zwrotna.
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.
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);
• 9 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 + 300 zł. Pokój dla 1 osoby + 150 € („Dom Marta”)
+ 40 % ceny € („Dom Stella”).

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.
Brist – niewielka, klimatyczna miejscowość pomiędzy
Podacą a Gradacem. Jest doskonałym miejscem na
spokojny wypoczynek. 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, zwany tureckim grobem. Przez całą długość miejscowości ciągnie się żwirowa plaża i długi deptak wzdłuż morza, 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.

12 dni

CHORWACJa
Makarska Riviera – 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
ZNIŻKI
z XIV wieku i należący do niego mały ogród botaniczny.
• Rezygnacja z wyżywienia (przy pakiecie pozostałych Kamienista plaża, czysta, przejrzysta woda, nadmorświadczeń) - 200 zł
skie trasy spacerowe o długości 11 kilometrów (Drvenik
• Rezygnacja z transportu (przy pakiecie pozostałych świad- 3 km, Podaca 3km, Brist 6 km, Gradac 9 km) i górskie
czeń) - 300 zł/os.
(malowniczy Stary Zaostrog, Stary Drvenik z obronną
• Zniżka dla 3 os. w apartamencie - 30% kwoty w euro
wieżą bronioną podczas tureckich wojen przez kobie• Zniżka dla 4 os. w apartamencie - 40% kwoty w €
ty, Stara Podaca). To wszystko czeka na Państwa w Za• Dzieci do lat 3 bez łóżka i porcji tylko 120 € – z dwoma oso- ostrogu!
bami pełnopłatnymi.
Kwotę podaną w euro wpłacamy w złotówkach wg.
kursu sprzedaży nbp (tabela c) na dany dzień
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Dojazd autokar Dojazd własny Pokój 2 os. (cena od os.
przy 2 os. w pokoju)
(9 noclegów)
(9 noclegów)
490 zł + 350 € + 10 zł TFG
07.06-16.06
06.06-17.06
490 zł + 350 € + 10 zł TFG
16.06-25.06
15.06-26.06
490 zł + 430 € + 10 zł TFG
25.06-04.07
24.06-05.07
590 zł + 460 € + 10 zł TFG
04.07-13.07
03.07-14.07
590 zł + 460 € + 10 zł TFG
13.07-22.07
12.07-23.07
590 zł + 460 € + 10 zł TFG
22.07-31.07
21.07-01.08
590 zł + 460 € + 10 zł TFG
31.07-09.08
30.07-10.08
590 zł + 460 € + 10 zł TFG
09.08-18.08
08.08-19.08
590 zł + 460 € + 10 zł TFG
18.08-27.08
17.08-28.08
490 zł + 430 € + 10 zł TFG
27.08-05.09
26.08-06.09
490 zł + 350 € + 10 zł TFG
05.09-14.09
04.09-15.09
490 zł + 350 € + 10 zł TFG
14.09-23.09
13.09-24.09
Kwotę podaną w Euro wpłacamy w złotówkach wg.
kursu sprzedaży NBP (tabela c) na dany dzień

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.
Termin
autokar
06.06-17.06
15.06-26.06
24.06-05.07
03.07-14.07
12.07-23.07
21.07-01.08
30.07-10.08
08.08-19.08
17.08-28.08
26.08-06.09
04.09-15.09
13.09-24.09

Cena od osoby
przy 2 os. w apartamencie
490 zł + 390 € + 10 zł TFG
490 zł + 390 € + 10 zł TFG
490 zł + 460 € + 10 zł TFG
590 zł + 480 € + 10 zł TFG
590 zł + 480 € + 10 zł TFG
590 zł + 480 € + 10 zł TFG
590 zł + 480 € + 10 zł TFG
590 zł + 480 € + 10 zł TFG
590 zł + 480 € + 10 zł TFG
490 zł + 460 € + 10 zł TFG
490 zł + 390 € + 10 zł TFG
490 zł + 390 € + 10 zł TFG

Wycieczki
Słowenia, Chorwacja
Perły Słowenii i Chorwacji
Lubljana – Postojna Jama – Zagrzeb – Plitwickie Jeziora
PROGRAM RAMOWY
1. dzień: Godz. 22:00 wyjazd z Wrocławia, parking przy
ul. Petrusewicza obok Kauflandu. Nocny przejazd przez Czechy, Austrię i Słowenię. Postoje co 4 godziny, zgodnie z harmonogramem przejazdu.
2. dzień: Ok godz. 10:00 przejazd do Postojnej – zwiedzanie
jaskini „Postojna Jama”. Jaskinia ta należy do największych na
świecie i jest jedną z głównych atrakcji Słowenii. Liczne groty
i korytarze o długości 27 km. Przejazd do Predjamy, gdzie znajduje się czteropiętrowy zamek „Predjamski Grad” wbudowany w jaskinię w XII w. Zwiedzanie ukrytego pod wysoką skałą
zamku. Przyjazd do hotelu ok. godz. 15:00. Zakwaterowanieczas wolny, obiadokolacja i nocleg.
3. dzień: Po śniadaniu przejazd do centrum Lubljany. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem (ok 2 godz.) między innymi:
kościół Zwiastowania, potrójny most, Kolumnada Plecnika,
Katedra św. Mikołaja, Pałac Biskupi, Ratusz, most szewców.
Czas do dyspozycji własnej. Przejazd ok. 16:00 do miejscowości uzdrowiskowej Stubicke Toplice (Chorwacja) ok. 45 km od
Zagrzebia. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
W hotelu istnieje możliwość skorzystania z 2 basenów termalnych oraz sauny.
4. dzień: Śniadanie. Wyjazd do Zagrzebia – zwiedzanie
z przewodnikiem ok 2 godz. między innymi: Gornij Grad, dzielnice Gradec i Kaptol, Dolnij Grad, pl. Josipa Jelačića, siedziba
parlamentu, Sabor, Katedra NMP. Czas do dyspozycji własnej
do godziny 17:00. Powrót do hotelu – korzystanie z basenów
termalnych i saun. obiadokolacja i nocleg.
5. dzień: Śniadanie. Przejazd na Plitwickie Jeziora (16 jezior
i 92 wodospady, wspaniałe widoki, fauna i flora oraz tysiące
ryb). Zwiedzamy pieszo, kolejką oraz statkiem ok. 4 godz.
Przejazd do miejscowości Marija Bistrica – odpowiednik polskiej Częstochowy – czas zadumy, spacer po Sanktuarium.
Przyjazd do hotelu ok. godz. 18:30, obiadokolacja i nocleg.

6. dzień: Po śniadaniu wyjazd z hotelu. W drodze powrotnej
postój w Cejkovicach (Czechy). Zwiedzanie podziemnych składów win Zakonu Templariuszy – degustacja miejscowych win
z możliwością zakupu (możliwość spożycia posiłku koszt ok.
200 KCZ). Przyjazd do Wrocławia ok. godz. 21:00.
ŚWIADCZENIA
• Transport autokarem (klimatyzacja, video, WC)
• 4 noclegi w hotelach***
- 1 nocleg w Postojnej (Słowenia)
- 3 noclegi w Chorwacji
• Wyżywienie: 4 śniadania (bufet), 4obiadokolacje
(w Słowenii serwowane, w Chorwacji bufet). Napoje
do obiadokolacji płatne wg zamówienia
indywidualnego
• Rezerwacja wejściówek do: Jaskini Postojnej Jamy,
zamku Predjamski Grad oraz parku Plitwickie Jeziora
• Korzystanie z basenów termalnych i saun w hotelu
w Chorwacji do godz. 22:00
• Opieka polskiego pilota na trasie i przewodników
miejscowych w Lubljanie i w Zagrzebiu
• Zestawy słuchawkowe Audio-Guid
• Ubezpieczenie Signal Iduna: NNW, KL, bagaż
• Opłata Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
UWAGI
1. Należy posiadać: aktualny paszport lub dowód osobisty,
obuwie na basen
2. Koszty biletów wstępów: Postojna Jama i Predjamski Grad
ok. 30 €, Plitwickie Jeziora ok. 22 €
3. Dopłata do pok. 1 osobowego + 300 zł.

Termin
Cena od os.
30.04 - 05.05
1280 zł + 20 €
Inne terminy: www. remedium.pl
20 € = realizacja programu, parkingi, taxa klimatyczna,
przewodnicy miejscowi – płatne pilotowi w autokarze

BOŚNIA –CZARNOGÓRA – ALBANIA - CHORWACJA
Neum – Wodospady Kravica – Kotor – Kanion Rzeki Tary
– Budva – Stary Bar – Szkodra + Kruja – Zagrzeb
PROGRAM RAMOWY
1. DZIEŃ: Wyjazd o godz. 18:00. Przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię do Chorwacji.
2. DZIEŃ: Przyjazd do Neum. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
3. DZIEŃ: Śniadanie, czas wolny do dyspozycji uczestników.
Ok. godziny 14:00 rejs statkiem po zatokach wokół Neum
+ pobyt na platformie usytuowanej na morzu – zabawa integracyjna przy muzyce – degustacja miejscowych przysmaków
(np.mule z grilla), napoje regionalne (duży wybór trunków
z możliwością ich zakupu). Powrót ok.18:00 na ląd, obiadokolacja w hotelu, nocleg .
4. DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd nad Wodospad Kravica – możliwość kąpieli. Powrót do Neum na obiadokolację, nocleg
5. DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do Czarnogóry nad Zatokę Kotorską. Zwiedzanie Kotoru – twierdza średniowieczna wpisana na listę UNESCO. Przejazd do Budvy. Spacer w obrębie murów obronnych, katedra św. Jana, cytadela, cerkiew. Przejazd
do hotelu zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
6. DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd nad Kanion Rzeki Tary – całodniowa wyprawa do malowniczych miejsc w Czarnogórze:
Park Durmitor, który ze swoimi kanionami wpisany został na
listę UNESCO. Słynny Kanion Tary, najdłuższej rzeki Czarnogóry
to najgłębszy kanion w Europie i trzeci najgłębszy kanion na
świecie! Do najciekawszych atrakcji turystycznych zaliczamy
także betonowy Most Durdevica wybudowany w 1937-1940 r.
o długości 360 m. Powrót do hotelu, obiadokolacja nocleg.
7. DZIEŃ: Śniadanie. Wyjazd do Albanii, państwa położonego
nad Jeziorem Szkoderskim. Przejazd do Szkodry, zwiedzania
miasteczka z Twierdzą Rozafy. Następnie przejazd do Kruji
– dawnej stolicy Albanii. Jest to miasto Skenderbega, albańskiego generała z XV wieku. Znajdują się tu pozostałości starej
twierdzy oraz orientalna handlowa uliczka z mnóstwem albańskich suwenirów. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
8. DZIEŃ: Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Starego
Baru – miasto z X w., które jest kandydatem do wpisania na
listę Unesco. W 1979 r. przeszło trzęsienie ziemi, które trwało

tylko 10 sekund ale zniszczyło wiele starożytnych budynków.
Rośnie tu i owocuje „Stara Maslina” oliwka ma ok. 2800 lat,
jedna z najstarszych na świecie. Oliwa Piknik – spotkanie
i degustacja miejscowych specjałów tj. fritulice, sery, oliwa
– zapoznanie się z tradycjami, kuchnią i historią Czarnogóry
Przejazd do Chorwacji (ok. 250 km) do hotelu k/ Ploce – obiadokolacja, nocleg.
9. DZIEŃ: Wczesne śniadanie. Przejazd do stolicy Chorwacji do Zagrzebia – godzinny spacer. Gornij Grad – najstarsze
dzielnice Gradec i Kaptol oraz Dolnji Grad – Pl Josipa Jelačića
– Kościół i plac św. Marka – siedziba parlamentu – Sabor,
Katedra N.M. Panny. Przyjazd do hotelu do uzdrowiska
k/ Oroslavjia. Relaks na basenach termalnych + sauny,
obiadokolacja. Nocleg.
10. DZIEŃ: Śniadanie, przejazd przez Słowenię, Austrię
i Czechy. Zwiedzanie i degustacja win w Podziemnych
Składach Win Zakonu Templariuszy + posiłek dla
chętnych (należy posiadać 200 KCZ). Przyjazd do Polski ok. godziny 22:00.

10 dni
Termin
Cena od osoby
26.04 - 05.05
1840 zł
Inne terminy: www. remedium.pl

CENA ZAWIERA
Przejazd autokarem LUX, 8 noclegów (1 nocleg tranzytowy k/ Zagrzebia HOTEL***, 3 noclegi w Neum –
HOTEL*** 200m od morza, 3 noclegi w Czarnogórze k/
Ulcini PENSJONAT*** 200m od morza, klimatyzacja,
lodówka, TV, ręczniki, 1 nocleg k/Ploce***) wyżywienie 2 razy dziennie: 8 śniadań (szwedzki stół), 8 obiadokolacji serwowanych z deserem, ubezpieczenie KL, NNW,
bagaż, składka na TFG, opieka pilota – przewodnika.
CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępów do zwiedzanych obiektów: rejs w Neum,
Kanion rzeki Tary, Kotor, Ulcinj, Park Durmitor, Stary Bar, Oliva
Piknik, baseny termalne, przewodnik w Albanii i Czarnogórze,
wjazdy do miast, parkingi itp. degustacja win w Czechach
– koszt 80 Euro + 200 KCZ. Obowiązkowo płatne przy
ostatniej wpłacie w biurze.
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Wycieczki
Czechy, Austria

Szlakiem czeskich pałaców i zamków + wizyta w elektrowni atomowej w Temelinie

4 dni TEMELIN – CESKI KRUMLOV – HLUBOKA – Wiedeń– CZESKIE BUDZIEJOWICE
Czechy południowe to obszar wyjątkowo bogaty
zarówno pod względem przyrodniczym, jak i kulturowym. Monumentalne zamki i pałace, urokliwe starówki miast i miasteczek, a przede wszystkim malownicze
krajobrazy, towarzyszą wędrowcom w trakcie przemierzania szlaku zabytków Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

ZAKWATEROWANIE
Hotel*** w Veseli nad Luznicą koło Czeskich Budziejowic. Pokoje 2,3, osobowe z TV. Wi-Fi przy recepcji. Możliwość zorganizowania grilla przy hotelu. Dobra baza wypadowa do wycieczek: Ceski Krumlov, Hluboka, Czeskie Budziejowice
PROGRAM RAMOWY
1. DZIEŃ: 5:00 Wyjazd z Wrocławia(Nowotel Ibis Wrocław)
Przejazd do Temelina. Zwiedzanie Elektrownii Atomowej:
seans filmowy, sala doświadczeń. Spotkanie z pracownikiem
elektrownii. Przejazd do Czeskich Budziejovic –spacer po mieście. Przejazd do hotelu ok. 16:00. Obiadokolacja z kufelkiem
piwa. Nocleg.
2. DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do Ceskiego Krumlova. To po
Pradze najczęściej odwiedzane miejsce w Czechach. Zespół
zamkowy i pałacowy z unikatowym barokowym teatrem.
Zwiedzanie z przewodnikiem. Przejazd do zamku Hluboka
– zamek w stylu neogotyckim, podobny do słynnego Windsoru. Obiekt pochodzi z drugiej polowy XIII w. pełnił nie
tylko rolę zamku królewskiego, ale też twierdzy. Swym
pięknem dorównuje Hradczanom. Zwiedzanie z przewodnikiem. Przejazd do Czeskich Budziejowic – czas do
własnej dyspozycji. Obiadokolacja przy grillu. Nocleg.
3. DZIEŃ: Śniadanie –wyjazd do Wiednia, zwiedzanie
z przewodnikiem: objazd reprezentacyjną aleją Ring,
która powstała w miejscu murów obronnych miasta:
Parlament, Ratusz, Teatr Zamkowy, Opera Wiedeńska,
Belweder (z zewnątrz) z pięknymi ogrodami, opadającymi kaskadami w kierunku Starówki. Po południu
park miejski z pozłacanym pomnikiem Johanna Straussa,
słynnego kompozytora walca wiedeńskiego, gotycka katedra św. Szczepana (lista UNESCO), pałac Hofburg z zewnątrz
– zimowa rezydencja Habsburgów. Spacer po Starówce: plac
Graben z Kolumną Morową, czas wolny na kawę i torcik Sachera dla chętnych (koszt 8,60 €). Powrót do hotelu k/ Czeskich

Budziejowic. Obiadokolacja ok. 20:00, nocleg.
4. DZIEŃ: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wizyta
w browarze BUDWAR w Czeskich Budziejowicach. Zapoznanie
się z procesem technologicznym warzenia piwa. DEGUSTACJA.
Zwiedzanie muzeum piwowarstwa. Przyjazd do Wrocławia ok.
20:00.
ŚWIADCZENIA
• Przejazd autokarem zachodnim (TV, video, WC)
• 3 noclegi w hotelu*** k/ Czeskich Budziejowic
• Wyżywienie 2 razy dziennie: śniadania (bufet szwedzki),
2 obiadokolacje
• 1x obiadokolacja przy grillu (w przypadku deszczowej pogody kolacja będzie w restauracji w hotelu)
• Ubezpieczenie Signal Iduna
• Opieka pilota, przewodnicy miejscowi
• Wejście do Elektrowni Atomowej w TEMELINIE + rezerwacje wejść do zamków Hluboka i Czeski Krumlov – zwiedzanie Wiednia z przewodnikiem miejscowym. ZESTAW SŁIUCHAWKOWY AUDIO GUID.
UWAGI
1. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Zależy od potwierdzonych godzin wejść do obiektów
2. Ceny biletów wstępów ok. 800 KCZ (Hluboka,
Cesky Krumlow + Browar i degustacja) + Wiedeń 50 €
3. Napoje do obiadokolacji płatne wg zamówienia
4. Możliwość modyfikacji programu. Szczegóły w biurze
5. Przy zgłoszeniu będzie pobierana dopłata + 10 zł/os.
na TFG.
Termin
Cena od osoby
1.05 - 04.05
880 zł
Inne terminy: www. remedium.pl

Węgry, Słowacja, Austria
3 stolice w tanecznym rytmie

Budapeszt w rytmie czardasza, Bratysława w rytmie polki, Wiedeń w rytmie walca

6 dni

PROGRAM:
1. Dzień: Wyjazd z WROCŁAWIA godz 22:00. Przejazd przez
Czechy, Słowację
2. Dzień: Przyjazd do Budapesztu 10-14:00. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem ok. 4 godzin: Parlament (z zewnątrz)
– symbol miasta, Opera, Bazylika Św. Stefana – największy
kościół Budapesztu, Városliget – Park Miejski z Zamkiem
Vajdahunyad, Plac Bohaterów z pomnikiem upamiętniającym
najsłynniejszych władców. Rejs statkiem po Dunaju – około
godziny. Przyjazd do hotelu***, obiadokolacja. Nocleg.
3. Dzień: Śniadanie. Zwiedzanie z przewodnikiem 10:0014:00: 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 podziwiać będziemy panoramę miasta. Obiad w centrum miasta . Przejazd
na Wzgórze Gellerta z budapesztańską Statuą Wolności – posągiem legendarnego męczennika Św. Gellerta. Powrót do hotelu. Wyjazd o 20:30 na Wieczór Węgierski CZARDASZ + WINO
+ŚPIEW – zabawa – opcja All Inclusive. Powrót do hotelu ok.
24:00. Nocleg.
4. Dzień: Śniadanie. Przejazd do Bratysławy – spacer po stolicy Słowacji 12-14:00 z pilotem: Wzgórze Zamkowe oraz Zamek,
Pałac Prezydencki, Plac Hviezdoslava. Możliwość spożycia
posiłku (ok.12 €) Przejazd do hotelu k/ Brna. Obiadokolacja,
nocleg .
5. Dzień: Po śniadaniu wyjazd do Wiednia. Zwiedzanie z przewodnikiem 4 godziny: objazd aleją Ring, Parlament, Ratusz,
Teatr Zamkowy, Opera Wiedeńska. Belweder (z zewnątrz)
z pięknymi ogrodami, opadającymi kaskadami w kierunku
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Termin
Cena od osoby
Starówki, park miejski z pozłacanym pomnikiem Johanna
Straussa, słynnego kompozytora walca wiedeńskiego, gotyc30.04-05.05
1090 zł + 70 €
ka katedra św. Szczepana (lista UNESCO), pałac Hofburg z zeInne
terminy:
www.
remedium.pl
wnątrz – zimowa rezydencja Habsburgów. Spacer po Starówce: plac Graben z Kolumną Morową, czas wolny na kawę i torcik 1. Koszty fakultatywne: rejs po Dunaju, wieczór w Czardzie,
Sachera dla chętnych (koszt 8,60 €). Powrót do hotelu k/Brna.
przewodnicy, parkingi, słuchawki Audio Guid razem 70 €
Obiadokolacja ok. 20:00. Nocleg.
– wpłata pilotowi w autokarze. Złotówki w biurze.
6. Dzień: śniadanie, przejazd w drogę powrotną. Postój na 2. Możliwość spożycia obiadu w trakcie zwiedzania Bratysłaposiłek na terenie Czech (należy posiadać kwotę 200 KCZ.).
wy 4 dnia ok. 12 €/obiad.
Przyjazd do Wrocławia ok. godz. 20:00.
3. Istnieje możliwość modyfikacji programu.
CENA ZAWIERA
• Zakwaterowanie – 4 noclegi w hotelach***, pokoje 2 os.
z TV, łazienkami (są ręczniki)
- 2 noclegi w Budapeszcie
- 2 noclegi k/ Brna
• Wyżywienie: 4 śniadania – bufet,
3 obiadokolacje + 1 obiad w Budapeszcie
+ wieczór z posiłkiem i tańcami w Czardzie
– opcja all inclusive godz. 21-24:00
• Rejs statkiem po Dunaju 60 min
• Zwiedzanie Budapesztu 2x 4 godziny
i Wiednia 4 godziny.
Przewodnicy miejscowi
• Przejazd: autokarem (klimatyzacja,
toaleta, barek, DVD)
• Opieka pilota na trasie
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL
(do 10 000 Euro) i NW (10 000 zł)
• Cena zawiera opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
UWAGI

Wycieczki
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 4,5 mln.
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
serowym ,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 wiatra-

Ukraina
Lwów

ków. Po zwiedzeniu skansenu przejazd do centrum do
Amsterdamu. 9:00 godz – pobyt – zwiedzanie miasta. Wizyta
w szlifierni diamentów i 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. 10-11:00.
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.
Termin
Cena od osoby
27.04 - 01.05
1150 zł i 25 €
Inne terminy: www. remedium.pl

PROGRAM RAMOWY
Cena nie zawiera
1. DZIEŃ: Wyjazd w godzinach wieczornych. Przejazd do • Obowiązkowych kosztów wstępów do zwiedzanych obiekLwowa.
tów, przewodników lokalnych i opłat na terenie Ukrainy
2. dzień: Przyjazd do Lwowa w godzinach rannych spotka– koszt 20 €/os. Płatne w autokarze dniu wyjazdu
nie z przewodnikiem lokalnym, zwiedzanie Lwowa: Cerkiew • Wieczoru ukraińskiego z orkiestrą na żywo i daniami regioWołowska, Kościół Dominikanów, Arsenał, Katedra Łacińska,
nalnymi ok. 20 €/osoby.
Opera Lwowska (z zewnątrz), Kaplica Bojmów, Dom Segala,
Cena od osoby
Termin
Prospekt Swobody, Cerkiew Uspłańska, Sobór Św. Jura, Pomnik Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta, Katedra
01-04.05
Ormiańska. Zakwaterowanie. Obiadokolacja (możliwy wieczór
20-23.06
ukraiński połączony z obiadokolacją). Nocleg.
790 zł
10-13.10
3. dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Lwowa: Cmentarz Łyczakowski (najstarsza nekropolia w Europie), odwiedzenie grobów
08-11.11
Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej oraz Cmentarz Orląt
Lwowskich. Przejazd do Browaru Lwowskiego. Czas wolny.
Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
4. dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd do Polski.
Powrót w godzinach wieczornych.
Cena zawiera
• Transport autokarem Lux
(klimatyzacja, toaleta, dvd)
• 2 noclegi w hotelu*** w pokojach 2 i 3 os.
z łazienkami (hotel Lwów lub podobny)
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje
• Ubezpieczenie KL, NW
• Pilota na trasie
• Przewodnika lokalnego we Lwowie
• Podatek VAT.
NA PRZEJAZD PRZEZ GRANICĘ POLSKO – UKRAIŃSKĄ WYMAGANY JEST PASZPORT WAŻNY MINIMUM 6 MIESIĘCY
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Wycieczki
Czechy
BAJKOWA PRAGA
PROGRAM RAMOWY
1. dzień: Wyjazd z Wrocławia (Dworzec PKS) o godz. 6:00.
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.

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. 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 parko-

wo-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 1 nocleg w hotelu w Pradze (pokoje 2,
3-osobowe z łazienkami)
• WYŻYWIENIE śniadanie (bufet)
• PRZEJAZD autokarem (DVD, barek, WC, klimatyzacja)
• 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.

Austria
WIEDEŃ Lednice
Lednice – Morawski Kras

Termin
09-10.03
30-31.03
13-14.04
27-28.04
11-12.05
25-26.05
08-09.06
22-23.06
06-07.07
20-21.07
27-28.07

Cena od os.
275 zł
275 zł
285 zł
335 zł
285 zł
285 zł
285 zł
285 zł
285 zł
285 zł
285 zł

Termin
03-04.08
10-11.08
24-25.08
07-08.09
21-22.09
05-06.10
12-13.10
19-20.10
26-27.10
09-10.11
14-15.12

Cena od os.
285 zł
285 zł
285 zł
285 zł
285 zł
285 zł
285 zł
275 zł
275 zł
275 zł
275 zł

Cena zawiera
• ZAKWATEROWANIE: 2 noclegi w hotelu*** w Wiedniu,
• (pokoje 2,3 os. z łazienkami)
• WYŻYWIENIE: 2 śniadania (bufet)
• PRZEJAZD autokarem (DVD, barek, WC, klimatyzacja)
• 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 €/osoby.

Termin
27.04 - 29.04
03.05 - 05.05
20.06 - 22.06
15.08 - 17.08

Cena od os.
590 zł
590 zł
590 zł
590 zł

Węgry
BUDAPESZT
i ZAKOLE DUNAJU
PROGRAM RAMOWY
1. Dzień: Wyjazd z Wrocławia o godz. 4.00 (Dworzec PKS).
Przejazd przez Czechy i Słowację do Budapesztu. Przyjazd do
hotelu w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie. Wieczorny spacer po Budapeszcie. Nocleg.
2. Dzień: Śniadanie. Zwiedzanie miasta – spacer po mieście,
m.in. Parlament (z zewnątrz) – symbol miasta, Opera; Bazylika Św. Stefana – największy kościół Budapesztu, Városliget
- Park Miejski, Plac Bohaterów z pomnikiem upamiętniającym
najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych dla kraju władców,
Zamek Vajdahunyad. Po południu rejs po Dunaju (1 godzina).
Powrót do hotelu. Nocleg.
3. Dzień: Śniadanie. Przejazd do Esztergomu miejscowości
zwanej „świętym miastem Węgier”. Zwiedzanie największej
w kraju bazyliki. Skarbiec we wnętrzu bazyliki skrywa najbogatszą kolekcję przedmiotów liturgicznych na Węgrzech.
Następnie przejazd do Wyszehradu – miejscowości zachwy-
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cającej malowniczymi widokami na zakole Dunaju. Przejazd
Zakolem Dunaju zamknie postój w Szentendre – niewielkiej
miejscowości z malowniczą zabudową i niepowtarzalnym
klimatem. Spacer krętymi i wąskimi uliczkami miasteczka. Dla
chętnych wizyta w Muzeum Marcepana. Powrót do Budapesztu. Dalsze zwiedzanie miasta: 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 wyjazd w kierunku Polski. Przejazd do
Bratysławy – zwiedzanie – deptak przy Dunaju, Parlament,
Zamek Królewski, katedra św. Marcina, ul. Michalska, Brama
Michalska, Ratusz, Pałac Prymasowski, Plac Hviezdosława, Teatr Narodowy, Pałac Palfich, kościół Franciszkański i Jezuitów.
Powrót do Wrocławia w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA
• 3 noclegi w hotelu 3* w Budapeszcie
(pokoje 2,3 os. z łazienkami)
• wyżywienie: 3 śniadania
• przejazd autokarem (DVD, barek, wc, klimatyzacja)
• opieka pilota
• ubezpieczenie NNW (do 10 000 zł) i KL (do 10 000 Euro)
WAŻNE
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i rejs po Dunaju
płatne we własnym zakresie ok. 10 000 HUF.
• Możliwość w czasie wolnym skorzystania z basenów termalnych: koszt ok. 5900 HUF
• Dopłata do pokoju 1 osobowego: 265 zł
• Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza
wewnątrz obiektów i po muzeach.
• Opłata na TFG 10 zł od soboty.
Termin
01.05-4.05

Cena od os.
750 zł

Wycieczki
Chorwacja
Szybenik – Dubrownik – Mostar – Medjugorie – Kravica
PROGRAM RAMOWY
1. DZIEŃ: Wyjazd WROCŁAWIA godz. 4:00. Przejazd do Cejkovic
– zwiedzanie podziemnych składów win Zakonu Templariuszy
– degustacja i zakupy win 9-11:00. Przejazd k/ Zagrzebia na
godz. 17:00. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2. DZIEŃ: Przejazd do SZYBENIKA – Miasto piratów (katedra
św. Jakuba, Stare Miasto, promenada nadbrzeżna). Przejazd do
Neum. Zakwaterowanie, odpoczynek w hotelu***. Obiadokolacja, nocleg.
3-7. DZIEŃ: Wypoczynek, plażowanie, relaks nad morzem i realizacja wycieczek programowych:
• Dubrownik zwany ,,Perłą Adriatyku” – założonego 1300 lat
temu. Spacer po, Starym Mieście, Klasztor Franciszkański,
Katedra, studnia Onufrego (odpłatnie: możliwość spaceru
po murach obronnych + 150 kuna lub muzeum ryb +35
Kuna. W drodze powrotnej wjazd na platformę widokową
– gdzie zobaczymy Dubrownik z lotu ptaka. Po drodze Mały
Ston – historyczna osada z murami obronnymi – kąpiel
w morzu.
• Dzień zadumy i przemyśleń. Przejazd do Medjugorje
– miejsca objawienia się Matki Boskiej. Chwila spokoju,
czas na modlitwę. Wejście na Górę Objawień – Podbrdo.
W drodze powrotnej postój – na Wodospadach Kravica.
Kąpiel w baśniowej scenerii. Ewentualnie spacer – Mostar
– miasto zwane małym Istambułem.
• Rejs statkiem 11-15:00 po Zatokach w Neum z pobytem
3 godz. na platformie zacumowanej na morzu – degustacja
miejscowych specjałów – Fisch picnik: mule, ryba z grilla,
wino, rakija – zabawa przy muzyce.
• wycieczka piesza do Tajemniczego tunelu długości 1100m
• degustacja miejscowych trunków i możliwość ich zakupu.
• możliwość uczestniczenia w wieczorkach tanecznych i integracji grupowej w lokalach wzdłuż wybrzeża – muzyka
dalmatyńska – należy zamówić napój (piwo, wino lub sok)

8. DZIEŃ: Śniadanie –przejazd do Biogradu – Rejs na Archipelag Wysp Kornati – impreza 8 godz.
Jest to rejs statkiem ok. 2,5 godziny, z dwugodzinnym pobytem na Kornatach – kąpiel w kryształowo czystej wodzie,
wejście na klify wys. 94m, kąpiel w Modrym Jeziorze (6. najbardziej zasolone miejsce na świecie). W cenie: napoje (wino,
rakija, soki, woda stołowa) ryba z rusztu i grillowany stek,
pieczywo, sałata. Powrót ok. 18:30. Obiadokolacja. Wyjazd do
kraju. Jazda nocna. Postoje co 3-4 godziny.
9. DZIEŃ: Przyjazd do Wrocławia ok. godz. 8:00.

5. Zniżki:
• dziecko od 3-6 lat jako 3 os. w pokoju z wyżywieniem
wspólne łóżko – opłata stała 1000 zł
• dziecko 6-2 lat jako 3 os. w pokoju 2-os.z dostawką z wyżywieniem: - 200 zł
• osoba dorosła jako trzecia w pokoju: - 100 zł
• dojazd własny: -200 zł/os.
6. Dopłaty:
• 1 osoba w pokoju + 600 zł
• Wybór miejsca w autokarze + 50 zł /os.
• Dodatkowe miejsce w autokarze + 200 zł (w przypadku
ŚWIADCZENIA
miejsc wolnych)
• 1 x nocleg tranzytowy k/ Zagrzebia hotel*** (pok. 2-3 os. 7. Koszt wstępów, degustacji, parkingów i rejsu z degustacją
z łazienką)
i zabawą, Rejs na Kornaty, wjazd do Medjugorie, Wodospa• 6 x noclegów w NEUM Hotel***. Klimatyzacja ,TV, lodówka,
dy Kravica, Dubrownika, koszt (70 €/os.)
balkon lub taras pok. 2-3 os.
Termin
Cena od osoby
• 7 x śniadanie – szwedzki bufet
• 7 x obiadokolacja – wybór z 3-dań + bufet sałatkowy, de9.08-17.08
1760 zł + 70 €
ser
Inne
terminy:
www.
remedium.pl
• opieka pilota – przewodnika na całej trasie
• ubezpieczenie SIGNAL IDUNA KL, NNW
UWAGI
Przy zapisie na imprezę będzie pobierana kwota 10 zł na TFG
1. Wyjazd: Wrocław 4:00 (stacja BP przed hotelem Novotel
Ibis ul. Powstańców Śląskich). Powrót: Wrocław godz.8:00
2. 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
3. Należy posiadać: paszport lub dowód osobisty, ręcznik na
plażę, obuwie na plażę
4. Możliwość korzystania z imprez oferowanych na miejscu,
organizowanych przez hotel (muzyka na żywo)

Czechy
Piwnym szlakiem
Tradycje warzenia czeskiego piwa sięgają czasów
prehistorycznych. Trunek ten wytwarzany był jeszcze
w czasach gdy na terenach obecnej Republiki Czeskiej
przebywali Celtowie. Pierwsza zapisana informacja
o czeskim piwie pochodzi z 993 roku. Wszystko rozpoczęło się jednak za sprawą króla Wacława II, który to
przyznał ówczesnym piwowarom przywilej warzenia
czeskiego piwa. Obecnie czeskie piwa są synonimem
wyjątkowej jakości i wielkiej sztuki piwowarskiej. Czesi od kilku lat są rekordzistami zarówno w produkcji
jak i konsumpcji piwa. W Czechach działa w sumie 49
dużych i 36 małych browarów, produkujących piwo na
rynki lokalne i zagraniczne. Wszystkie browary strzegą
swoich oryginalnych receptur i używanych szczepów
drożdży.

Kolacja 3 daniowa. Jedno piwo lub napój bezalkoholowy. Powrót do pensjonatu ok. 23:50. Nocleg
3. DZIEŃ: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu – przejazd
Jańskich Laźni. Wjazd kolejką gondolową na wysokość 1260m.
DZIEŃ KONESERÓW wspaniałych widoków. Wejście na Koronę w chmurach – nowoczesna konstrukcja o wysokości 45m
–gdzie podziwiać będziemy bajkową scenerię Karkonoszy
Zejście szlakiem turystycznym ok 2 godz. Posiłek ok. 15:00
– czeskie danie + kufel piwa miejscowego „Karkonosz”.
Przyjazd do Wrocławia na godz. 20-21:00

Termin
Cena od osoby
www.remedium.pl
630 zł
Inne terminy: www. remedium.pl

Świadczenia
• Przejazd autobusem z Wrocławia – Broumov – Detenice
– Jańskie Łaźnie – Wrocław
• 2x noclegi w Dusznikach Zdroju w pensjonacie pok. 2-3 os.
z łazienkami
• Wyżywienie: 2 śniadania (bufet), 1 obiadokolacje
w pensjonacie + impreza integracyjna z muzyką
• 1x kolacja 3x daniowa z napojem w Detenicach,
1x obiad ostatniego dnia pobytu w Jańskich Łaźniach
• Wizyta w 2 browarach wg programu i degustacja piwa
• Zwiedzanie zamku Kuks i ogrodów pałacowych oraz zamku
Detenice i kurortu Jańskie Łaźnie (wjazd kolejką gondolową) + wejście na konstrukcję „spacer w chmurach”
• Ubezpieczenie podstawowe: KL do 10.000 €,
NNW do 15 000 zł
• Przewodnicy miejscowi w Broumovie,
Josefovie, Detenicach
• Opieka przedstawiciela biura/pilota
– taksa klimatyczna i TFG

PROGRAM RAMOWY
1. DZIEŃ: wyjazd z Wrocławia 8:00. Parking k/ Hotelu IBISNovotel a CPN BP. Przyjazd do BROUMOVA. Zwiedzanie browaru + degustacjia wyrabianego piwa miejscowego Opat nawiązuje swoją nazwą do dawnych założycieli browaru – zakonu
benedyktynów. Benedyktyni przybyli tutaj z Pragi, zaraz po
nadaniu praw miejskich Broumovowi przez króla czeskiego
Karola IV w 1348 roku. Przejazd do zamku Kuks – zobaczymy
tu wspaniałe rzeżby Brauna spacer po ogrodach .Przejazd do
Dusznik Zdroju – zakwaterowanie w pensjonacie obiadokolacja. Wieczorem impreza integracyjna w miejscowej skalnej
grocie
2. DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do Josefova – zwiedzanie fortyfikacje powstałych w okresie 1780-1787w oparciu o plany
francuskiego inżyniera, Claude-Benoît Duhamel de Querlonde. Spacer z przewodnikiem ze świecowymi lampionami UWAGI:
.Przejazd do DETENIC. Zwiedzanie zamku i browaru z degu- Koszty biletów wstępów i wjazdu gondolą
stacją piwa (17-18:00 godz). Wstęp na program wieczorny wg programu 1600 Kcz/osoby
(18:30-21:00 godz.)
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Wycieczki
PORTUGALIA
Portugalia w Pigułce: Lizbona – Obidos – Fatima – Batalha
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 oceanem – 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).
• Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie
lub odwróceniu.
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
Termin
Cena od os.
www.remedium.pl
1399 zł + bilet lotniczy
Wyloty i powroty: wtorek, sobota

HISZPANIA
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! Wycieczki:
Malaga, Sevilla, Ronda, Granada, Gibraltar – wszystko
w zasięgu.

ŚWIADCZENIA
• 7 noclegów w hotelu****
• Wyżywienie: 3x dziennie. Do obiadu i kolacji wino, woda
stołowa ,wszystkie posiłki na bazie bufetu.
• Transfer : lotnisko Malaga – hotel – lotnisko Malaga
• Opieka pilota i rezydenta na miejscu
• Realizacja wycieczek fakultatywnych z pilotem przy min.
20 os. chętnych
• Ubezpieczenie Signal Iduna: NNW, KL,

HOTEL FUENGIROLA PARK**** lub inny w tym samym stan- UWAGI
dardzie. Zlokalizowany w kurorcie wczasowym Fuengirola (30 1. Cena nie zawiera: kosztów wycieczek fakultatywnych na
min od lotniska), 200 m od plaży miejskiej. W pobliżu również
miejscu: do Malagi (20 €), Sevilli (60 €), Granady
inne plaże: Plaża Las Gaviotas, Plaża Fuengirola. Komfortowy
(80 €) i Gibraltaru (60 €). W cenie wycieczki:
hotel z 390 pokojami, Jest SPA, która oferuje odpłatnie masaże
przejazd autokarem, bilety wstępu,
i zabiegi na ciało. Dostępne udogodnienia rekreacyjne to dwa
przewodnik w j. polskim.
baseny odkryte i wypożyczalnia rowerów .Bezpłatny dostęp
Cena przy grupie
do Internetu, recepcja całodobowa. W pokoju TV satelitarna,
min. 20 os. chętnych
łazienka ( wanna z prysznicem, suszarka do włosów, ręczniki).
PROGRAM RAMOWY
1. DZIEŃ: Zbiórka na lotnisku godz. 5:30 odprawa, wylot, 7:20
do Malagi. Przylot 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 – wypoczynek, plażowanie, spacery po okolicy. Korzystanie z atrakcji hotelu – baseny.
Ze względu na dobrą lokalizację można zwiedzić: Malagę,
Torremolinos, Banalmadaenę – motylarnie – Cordobę, Sevilę,
Gibraltar lub Grenadę – Alhambrę z najpiękniejszym pałacem
królestwa arabskiego w Hiszpanii i przepięknymi ogrodami Generalife. W trakcie realizacji wycieczek całodziennych
– możliwość otrzymania lunch pakietu za obiad.
8. DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd na lotnisko 8:50. Wylot 11:30.
Wrocław przylot 15:10
Termin
Cena od os.
02.03-09.03
1390 zł + bilet lotniczy
Inne terminy: www. remedium.pl
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3. Dopłata 13 zł TFG – płatne w dniu
podpisania umowy.
BILET LOTNICZY
Przelot obywa się lotami tanich linii lotniczych. Cena biletu
według aktualnego cennika linii lotniczych w dniu zakupu
biletu.Rezerwacja biletu nie jest możliwa, tylko zakup biletu.
Bilet opłacony 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.

Wycieczki
FRANCJA
Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w LOURDES
PROGRAM (od niedzieli do piątku)
1. DZIEŃ: Wylot z Polski z KRAKOWA – niedziela KRAKOW.
Odprawa bagażowo-biletowa. O godz. 6:10. Wylot samolotem
do LOURDES (Francja). Lądowanie o godzinie 9:55 (uwaga:
godzina zbiórki i odjazdu może ulec zmianie i będzie dostosowana do rozkładu lotów). Przejazd autokarem do Lourdes (ok.
10 km), zakwaterowanie o godz. 14:00 w Hotelu*** 800 m od
Sanktuarium. Spacer z pilotem po Lourdes. Pierwsze spotkanie
z Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes: Grota Massabielle – tu
Matka Boża objawiła się Bernadecie Soubirous, Bazylika Niepokalanego Poczęcia, Bazylika Różańcowa. O godz.16.30 możliwość udziału w popołudniowej procesji różańcowej. Czas na
modlitwę przy Grocie Objawień. Obiadokolacja, nocleg.
2. DZIEŃ: Lourdes – poniedziałek. Śniadanie. Możliwość skorzystania z leczniczych, rytualnych kąpieli w wannach przy
Grocie Objawień. Po południu zwiedzanie: Bazylika św. Piusa
X. Spacer Drogą Jubileuszową przez miejsca związane z życiem
św. Bernadetty. Zobaczymy Młyn Boly, więzienie Cachot, Kościół Parafialny, w którym ochrzczona została Św. Bernadetta,
Hospicjum. Możliwość obejrzenia filmu o życiu św. Bernadetty.
obiadokolacja. Udział w nabożeństwie różańcowym i uroczystej procesji ze świecami. Nocleg.
3. DZIEŃ: Lourdes, Bartres – wtorek. Śniadanie. Droga Krzyżowa Edpelugues. Msza Święta celebrowana przez n księdza.
Ok. 18:30 obiadokolacja. Dla chętnych udział w nabożeństwie
różańcowym i uroczystej procesji ze świecami. Nocleg.
4. DZIEŃ: Batharram, Lourdes – środa. Po śniadaniu. Przejazd
do stacji kolejki, która zawiezie nas na szczyt Pic du Jer górujący nad Lourdes. Na szczycie znajduje się ścieżka spacerowa
prowadząca do obserwatorium. Z punktu widokowego roztacza się panoramiczny widok na Lourdes, Tarbes, Pau, doline
Argelès-Gazost (wyjazd kolejką możliwy przy dobrej pogodzie). Wieczorem obiadokolacja. Nocleg.
5. DZIEŃ: Powrót do Polski – czwartek. Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Carcassonne (260 km) – zwiedzanie starego miasta i katedry St. Nazaire z alabastrowymi
sarkofagami biskupów, gdzie doskonale współgrają ze sobą
nawa romańska i transept oraz gotycki chór. Średniowieczne
fortyfikacje Carcassonne w regionie Langwocji są widoczne

Włochy
Rzym + Watykan
PROGRAM
1. DZIEŃ: Zbiórka we Wrocławiu na lotnisku – Hala odlotów
godz. 11:00-odprawa. Wylot 12:20 do Rzymu. Przylot do Rzymu 14:15, transfer z lotniska do hotelu, nocleg. Możliwość rezerwacji obiadokolacji w cenie ok. 15 €/os
2. DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie; WATYKANU
z przewodnikiem: Plac Świętego Piotra, Grób Jana Pawła II,
Bazylika Św. Piotra, czas do dyspozycji własnej Powrót do
hotelu ok. 17:00. Możliwość rezerwacji obiadokolacji w cenie
ok. 15 € /osoby. Dla chętnych możliwość obiadu w restauracji
przy Koloseum z koncertem Tenorów – koszt ok. 40 €/osobę.
Powrót do hotelu. Nocleg.
3. DZIEŃ: Śniadanie. Zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem: Plac
Wenecki, Forum Romanum, Koloseum, Bazylika San Giovanni
in Laterano, Bazylika Św. Maria Maggiore, czas wolny. Powrót
do hotelu. Możliwość wykupienia obiadokolacji w cenie ok.
15 €/osobę. Powrót na nocleg do hotelu.
4. DZIEŃ: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Rzymu: Zamek Św.
Anioła, Plac Navona, Panteon, Fontanna Di Trevi, Schody
Hiszpańskie, czas wolny. Możliwość wykupienia obiadokolacji
w cenie ok. 15 €/osoby. Powrót na nocleg do hotelu.
5. DZIEŃ: Śniadanie. Transfer na lotnisko. Odprawa o godz
13:00. Wylot o godz 14:45 do Wrocławia. Przylot na godz 16:50.
Zakończenie imprezy.
Program ramowy
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.
Cena od os.
Termin
1190 zł + bilet lotniczy
24 - 28.09
Inne terminy: www. remedium.pl

z daleka .Miasto otoczone podwójnymi murami obronnymi
z licznymi basztami i wieżyczkami. Czas wolny. Możliwość
spożycia ciepłego posiłku - koszt +15 €/os. Przejazd na
lotnisko o 19,00. Wylot 20.30. Przylot do Krakowa
o godz 23:15. Przyjazd do Wrocławia ok. 3:00
ŚWIADCZENIA:
• 4 noce w hotelu*** (pokoje 2 lub 3 os.
z łazienkami) lub inny hotel o podobnym
standardzie
• Transfery autokarem: Lotnisko-Hotel
oraz Hotel – Carcassonne – Lotnisko
• Wyżywienie: 2 x dziennie: 4 śniadania
(kontynentalne na słodko), 4 obiadokolacje
• Ubezpieczenie KL 10 000 EUR, NNW
7000 pln,
• Opiekę pilota na całej trasie pielgrzymki + przewodnik 2x w Lourdes
po 3 godz
• TFG
WAŻNE INFORMACJE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane przez
linie lotnicze Ryanair. W przypadku zmiany
godzin przelotów Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie, w pierwszym i ostatnim dniu.
2. Prosimy o zabranie ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
3. Dopłata do pokoju 1 os. + 80 €.
BILET LOTNICZY
Cena od os.
Termin
Przelot obywa się lotami tanich linii lotniczych. Cena biletu
według aktualnego cennika linii lotniczych w dniu zakupu
1290 zł + 40 € + bilet lotniczy
www.remedium.pl
biletu. Rezerwacja biletu nie jest możliwa, tylko zakup biletu.Bilet opłacony w całości w dniu zakupu. Bilet nie podlega Realizacja programu, parkingi, taxa klimatyczna, przewodnizwrotom, wszelkie zmiany dokonywane są według taryf i wa- cy miejscowi – płatne pilotowi w autokarze
runków linii lotniczej. Bilet zakupiony wcześniej jest tańszy, niż
zakupiony później.

Cena zawiera
• Transfer lotnisko – hotel – lotnisko w Rzymie,
• 4 noclegi w hotelu*** w pokojach 2-3 os.
z łazienkami wg oferty,
• 4 śniadania (bufet)
• Ubezpieczenie KL (10000 E) i NNW(10000
PLN) i bagażu(1000 PLN)
• Opiekę pilota na trasie i przewodnika
po Rzymie wg programu zwiedzania
• Opłata klimatyczna w Rzymie,
koszty biletów na metro
• Zestaw Audio-Guid (słuchawki)
podczas zwiedzania
• TFG
Cena nie zawiera
• Przelotu samolotem Wrocław
– Rzym – Wrocław
• Kosztów dodatkowych obiadokolacji lub obiadokolacji z koncertem
Tenorów.
• Biletów wstępów
•
BILET LOTNICZY
Przelot obywa się lotami tanich linii lotniczych. Cena biletu według aktualnego
cennika linii lotniczych w dniu zakupu biletu. Rezerwacja biletu nie jest możliwa, tylko
zakup biletu. Bilet opłacony 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.
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Wycieczki
Gruzja

Kutaisi – Bagrati – Uplistsikhe – Gori – Tbilisi – Mtskheta
– Kazbegi – Ananuri – Gelati – Motsameta – Batumi – Ureki
PROGRAM
1. Dzień: Przelot do Kutaisi – Jaskinia Prometeusza
–Bagrati – Kutaisi Miasto (50 km)
Przylot na lotnisku w Kutaisi od 14:20. Spotkanie z przewodnikiem. Fakult: Zwiedzania Jaskinii Prometeusza – bogata stalaktytami, stalagmitami, skamieniałymi wodospadami, perłami jaskiniowymi, podziemnymi rzekami i jeziora. Przejazd,
Zwiedzania miasta Kutaisi. Dalej zwiedzamy Katedrał Bagrati
(1003 r.). Kolacja i Nocleg w Kutaisi.
2. Dzień: Kutaisi – Uplistsikhe – Gori – Tbilisi (270 km)
Śniadanie. Wyjazd do Upliscyche po drodze Postój w Gori,
przy muzeum J. Stalina. Zwiedzanie Upliscyche (II tys. p.n.e.)
– najstarsze skalne miasto na terenie Gruzji i jeden z najważniejszych handlowych punktów na Jedwabnym Szlaku. Kolacja
i nocleg w Tbilisi.
3. Dzień: Tbilisi miasto
Śniadanie w hotelu. Zaczynamy zwiedzać Tbilisi od starej
części miasta - Metekhi z XIII w. Możemy nasycić się pięknym
widokiem starego miasta, jedziemy koleją linową do twierdzy
Narikala (IV w), z której mamy przyjemność zobaczyć fantastyczny widok na całe miasto, a z drugiej strony otwiera się
widok na ogród Botaniczny. Idziemy do Abanotubani (znane
łaźnie siarkowe, które zawsze były i są nadal wizytówką Tbilisi, bardzo popularne wśród turystów i mieszkańców miasta).
Przez Szardeni dochodzimy do cerkiew Sioni i kończymy zwiedzanie przy Bazyliki Anczyschati, najstarszej cerkwi miasta
(VI w). Kolacja w lokalu z show programem. Nocleg w Tbilisi.

5. Dzień: Tbilisi – Mtskheta – Kazbegi (170 km)
Śniadanie. Wyjazd do Mcchety – pierwszej stolicy i absolutnym centrum religijnym Gruzji. Odwiedzamy Monastyr Dżwari
(VI w) i Katedrę Sweticchoweli (XI w), gdzie wg: legendzie
pochowana jest Szata Chrystusa. Cała Mccheta z jej zabytkami jest wpisana na liście UNESCO. Dojeżdżamy do miasteczka
Kazbegi, główne miasto w regionie Khewi. Kontynuujemy drogę do Cerkwi Gergeti 4x4 lok. samochodami. (XIV w.) Kazbeg
(5047 m) III w Gruzji szczyt ze względu na wysokość. Sama
góra Kazbeg gruz: „Mkinvartsveri” tłum: lodowy szczyt. Kolacja i nocleg w Kazbegi.

Cena obejmuje
• Transport i transfery zgodnie z programem
• Usługi przewodnika
• Zakwaterowanie: 3 x noce w Tbilisi, 1 x noc w Batumi,
1 x noc w Kazbegi, 2 x noce w Kutaisi
• Wyżywienie: 7 x śniadanie w hotelu, 1 x obiad, 6 x kolacja
• Bilety wstępu do zwiedzających obiektów: Upliscyche
• 4 x 4 przejazd w Kazbegi
• 1 x degustacja wina (2 rodzaj wina i wódki gruzińskiej)
• Butelka wody mineralnej codziennie dla każdej osoby
• Ubezpieczenie Signal Iduna KL i NNW

6. Dzień: Kazbegi – Ananuri – Gelati – Motsameta
– Kutaisi (300 km)
Śniadanie w hotelu. Zwiedzamy twierdzę Ananuri (XVII w.)
Z przepięknym widokiem na jezioro Żinwali. Wyjeżdżamy
w kierunku Gelati – z trzema cerkwami i akademia nauk, gdzie
studiowali wybitni myśliciele gruzińscy i greccy. Kompleks
powstał w złotych czasach gruzińskiej monarchii. Jego fundatorem był król Dawid Budowniczy – Kompleks wpisany na
liście UNESCO. Po drodze Zwiedzamy Klasztor Mocameta, w tej
świątyni znajdują się relikwie Dawida i Konstantyna Mcheidze.
Kolacja i nocleg w Kutaisi.

Cena nie obejmuje
• Biletów lotniczych
• Napojów alkoholowych podczas posiłków
• Dodatkowe aktywności, co program nie zawiera
• Napiwki
• Fakultatywnie: Jaskinia Prometeusza 12 €.

BILET LOTNICZY
Przelot obywa się lotami tanich linii lotniczych. Cena biletu
według aktualnego cennika linii lotniczych w dniu zakupu
biletu. Rezerwacja biletu nie jest możliwa, tylko zakup biletu.
Bilet opłacony w całości w dniu zakupu.
7. Dzień: Kutaisi – Batumi – Ureki (130 km)
Bilet nie podlega zwrotom, wszelkie zmiany dokonywane są
Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Batumi – czarnomorska perła według taryf i warunków linii lotniczej. Bilet zakupiony wczeGruzji, która fascynuje turystów swoimi widokami na morze śniej jest tańszy, niż zakupiony później.
i góry. Zwiedzanie miasta Batumi: Piazza, Pałac Europy, spacer
Termin
Cena od os.
nad promenadą itd. Czas wolny. Kolacja i nocleg w Batumi.
www.remedium.pl
499 zł + 425 € + bilet lotniczy
4. Dzień: Tbilisi – Bodbe – Sighnaghi – Weliscyche 8. Dzień: Batumi – Kutaisi Lotnisko (130 km)
– Tbilisi (270 km.)
Śniadanie. Transfer na lotniska. Wylot do Polski 12:25.
Śniadanie w hotelu. Przejazd do klasztoru w Bodbe, gdzie jest
pochowana św. Nino (IV w). kontynuujemy naszą drogę do Inne programy pobytu na www.remedium.pl
Kachetii „kraju winnego” w Gruzji. Uprawiane są tutaj setki liniami lotniczymi LOT
rodzajów winorośli, a każda wioska posiada własną, szczególną odmianę. Zaczynamy zwiedzanie od „miasta wiecznej
miłości” Sighnaghi – małego miasta w Kiziqi położonego na
wzgórzu, w środku rozległej winnej równiny, mur Sighnaghi
oferuje spektakularne widoki we wszystkich kierunkach. Następnie wyjazd do Weliscyche, gdzie będziemy mieli obiad
z degustacją 2 rodzajów wina i wódki. Powrot Tbilisi. Nocleg.
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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
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