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Zrób coś dla siebie
odpocznij z nami
BILETY
LOTNICZE
(kasa lotnicza)

BILETY

halina@remedium.pl

WCZASY KRAJOWE

UBEZPIECZENIA
TURYSTYCZNE

na przewozy
międzynarodowe

nad morzem,
jeziorami, w górach

REZERWACJA
HOTELI
W POLSCE, EUROPIE

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

•
•
•

KARTY
STUDENCKIE
ISIC
WYCIECZKI
OBJAZDOWE

krajowe i zagraniczne

ZIELONE SZKOŁY

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.

Biuro Turystyki i Usług s. c.

„REMEDIUM”

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

www.remedium.pl
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PERŁY SŁOWENII-CHORWACJI
POSTOJNA JAMA – ZAGRZEB – MARIA BISTRICA
– PLITWICKIE JEZIORA – LEDNICE VALTICE
PROGRAM RAMOWY:
1. DZIEŃ: Godz.20.00 wyjazd z Wrocławia, z Kłodzka 21.30. Nocny przejazd przez Czechy, Austrię i Słowenię. Postoje co 4 godziny.
2. DZIEŃ: Około godz. 10:00 przyjazd do Zagrzebia – zwiedzanie z przewodnikiem 2 godz. Gornij Grad, dzielnice Gradec
i Kaptol, Dolnij Grad, pl. Josipa Jelačića, siedziba parlamentu, Sabor, Katedra NMP. Czas wolny. Przyjazd do hotelu ok. 15.00
Zakwaterowanie - relaks na basenach termalnych i saunach. Obiadokolacja, nocleg.
3. DZIEŃ: Po śniadaniu 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. Około 18.00 powrót do Chorwacji do hotelu obiadokolacja. Relaks do 22.00 na basenach termalnych i saunach. Nocleg.
4. DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd na Plitwickie Jeziora (16 jezior i 92 wodospady, wspaniałe widoki, tysiące ryb). Zwiedzamy
pieszo, kolejką oraz statkiem ok. 4 godzin. Przejazd do miejscowości Marija Bistrica – odpowiednik polskiej Częstochowy – czas zadumy, spacer po Sanktuarium. Powrót do hotelu - obiadokolacja - korzystanie z basenów termalnych i saun
do 22.00. Nocleg.
5. DZIEŃ: Po śniadaniu wyjazd z hotelu. Na powrocie postój w Lednicach Valticach - spacer po ogrodach pałacowych (czas
na posiłek, koszt 200 KCZ). Przyjazd do Kłodzka ok. godziny 21, do Wrocławia godzina 22.30
ŚWIADCZENIA:
– transport autokarem (klimatyzacja, video, WC)
– 3 noclegi w hotelu *** k/ Zagrzebia z basenami termalnymi
i saunami.
– wyżywienie: 3 śniadania (bufet), 3 obiadokolacje (bufet + woda
stołowa) inne napoje do obiadokolacji płatne wg zamówienia
indywidualnego
– rezerwacja wejściówek do: Jaskini Postojnej Jamy oraz parku
Plitwickie Jeziora
– korzystanie z basenów termalnych i saun w hotelu w Chorwacji
w godz. 20-22:00
– opieka polskiego pilota na trasie i przewodników miejscowych
w Zagrzebiu, Postojnej
– zestawy słuchawkowe Audio-Guide
– ubezpieczenie Signal Iduna: NNW, KL, bagaż.
– opłata Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

TERMIN

CENA

29.04-03.05.2021

999 zł /os + 20 Euro /os

22.09-26.09.2021

999 zł /os + 20 Euro /os

(realizacja programu, parkingi, taxa klimatyczna, przewodnicy
miejscowi - płatne pilotowi w autokarze)
UWAGI:
1. Należy posiadać: aktualny paszport lub dowód osobisty,
obuwie-klapki, ręcznik na basen.
2. Koszty biletów wstępów: Postojna Jama ok. 30 Euro, Plitwickie
Jeziora ok. 25 Euro.
Na posiłek sugerujemy kwotę 200 KCZ
3. Dopłata do pok. 1 osobowego + 200 zł.
4 . Inne terminy dla grup od 40 os
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CZESKIE PEREŁKI JAKICH NIE ZNACIE
KUTNA HORA – CZESKI KRUMLOV – HLUBOKA
– WIEDEŃ – ELEKTROWNIA ATOMOWA w TEMELINIE
PROGRAM RAMOWY:
1. DZIEŃ: Wyjazd z Wrocławia godz. 6,00. Przejazd do KUTNEJ HORY – miasto , gdzie koronowano królów czeskich . Wspaniały kościół św. Barbary – zwiedzanie. Kutna Hora związana z wydobywaniem srebra – kopalnia srebra. Dzięki bogatej
historii i swojej wyjątkowości Kutna Hora została w 1995 toku wpisana na listę UNESCO. Przejazd do hotelu k. Czeskich
Budziejowic. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2. DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do CZESKIEGO KRUMLOVA – to po Pradze najczęściej odwiedzane miejsce w Czechach.
Zespół zamkowy i pałacowy z unikatowym barokowym teatrem, średniowieczne uliczki .Zwiedzanie trasy nr.1 komnaty
z przewodnikiem .Przejazd do ZAMKU HLUBOKA. To najbardziej znany zamek z powodu neogotyckiego stylu i podobizny
do słynnego Windsoru. Obiekt z drugiej polowy XIII w. wybudowany przez Przemysła Otokara II pełnił role zamku królewskiego i fortecy obronnej .Pięknem dorównuje tylko Hradczanom .Zwiedzanie z przewodnikiem + ogrody zamkowe.
Przejazd do Czeskich Budziejowic – czas wolny. Powrót na obiadokolację do hotelu. Nocleg .
3. DZIEŃ: Śniadanie o 7. Przejazd do WIEDNIA. Spotkanie z przewodnikiem 11-14. Przejazd bulwarem Ringstrasse: Opera,
muzea, Parlament, Teatr Nadworny, Ratusz, Uniwersytet, Park Miejski .Spacer po wiedeńskiej Starówce - w programie zwiedzania m.in: gotycka Katedra Św. Szczepana, Hofburg - rezydencja cesarzy, z dziedzińcami i kościołem Augustianów, arteria
Graben i Kartnerstrasse, dzielnica muzeów, plac Marii Teresy. Dla chętnych czas na wypicie kawy i torcik Sachera w kawiarni
(koszt 7,60 Euro) Powrót na obiadokolację i nocleg do hotelu.
4. DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do TEMELINA na godz. 10. Zwiedzanie Elektrowni Atomowej -seans filmowy + sala doświadczeń .Przejazd do Polski. Możliwość rezerwacji posiłku po drodze np., smażony ser + hranulki + piwo (koszt ok.200 KCZ)
Przyjazd do WROCŁAWIA ok. 20.00-21.00
ŚWIADCZENIA:
– przejazd autokarem zachodnim ( express do kawy, video, WC)
– 3 noclegi w Hotelu *** k/ Czeskich Budziejowic, pokoje 2osobowe z łazienkami
– wyżywienie 3x śniadania bufet + 3 obiadokolacje serwowane
(napoje wg własnego zamówienia)
– rezerwacja biletów wstępów wg programu : kościół św. Barbary
w Kutnej Horze, elektrownia w Temelinie, Zamek Hluboka, i Czesky Krumlov
– ubezpieczenie SIGNAL IDUNA KL i NNW
– opieka pilota + przewodnicy miejscowi: w Temelinie , w trakcie
zwiedzania zamków oraz przewodnik w Wiedniu.
UWAGI:
1. Program zwiedzania może ulec zmianie. W zależności
od potwierdzonych godzin wejść do obiektów
2. Bilety wstępów i realizacja programu 60 Euro/os (Czesky
Krumlov, Hluboka , Kutna Hora , Elektrownia atomowa
w Temelinie, parkingi ,przewodnicy miejscowi , taxa
klimatyczna – zbierane przez pilota w autokarze obligatoryjnie.
3. Napoje do obiadokolacji płatne wg zamówienia
4. W hotelu w łazienkach ręczniki, suszarka do włosów.
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TERMIN

CENA

30.04-03.05 2021

899 zł + 20 zł TFG.TFP

16.09-19.09.2021

899 zł + 20 zł TFG.TFP

Najpiękniejsze Parki Europy

- wczasy z wycieczkami

WODOSPADY KRKA I KRAVICA-DUBROWNIK-MOSTAR-MEDJUGORIE
BEZ PRZEJAZDÓW NOCNYCH.
PROGRAM RAMOWY:
1. DZIEŃ: Wyjazd o godz. 6,00 z Wrocławia .Przejazd do Cejkovic –zwiedzanie podziemnych składów win Zakonu Templariuszy –degustacja i możliwość zakupu win . Przejazd na nocleg k/ Zagrzebia, hotel ***. Powitanie grupy nalewką regionalną. Obiadokolacja, nocleg .
2. DZIEŃ: Przejazd na Wodospady Rzeki Krka – spacer wytyczonymi trasami wokół Narodowego Parku Krka –pod Wodospad
Skradiński Buk –możliwość kąpieli w bajkowej scenerii . Przejazd do Neum. Zakwaterowanie, odpoczynek w hotelu , obiadokolacja, nocleg.
3-7. DZIEŃ: Wypoczynek ,plażowanie nad morzem i realizacja wycieczek programowych.
– DUBROWNIK zwany ,,Perłą Adriatyku” - założony 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 Mostar –miasto zwane małym Istambułem –spacer )
– REJS STATKIEM od 11do15 po zatokach w Neum, z pobytem 3 godz. na platformie zacumowanej na morzu –tzw. rybny
piknik : degustacja miejscowych specjałów –mule z grilla, ryba z grilla z pieczywem, winem, rakiją. Zabawa przy muzyce
mechanicznej.
– wycieczka piesza do tajemniczego tunelu długości 1100m wybudowanego w latach sześćdziesiątych
– Degustacja miejscowych trunków i możliwość ich zakupu
– Możliwość uczestniczenia w wieczorkach tanecznych i integracji grupowej w lokalach wzdłuż wybrzeża - muzyka bałkańska – warunkiem jest zakup napoju ( piwo, wino lub sok )
– W trakcie pobytu wyżywienie 2x dzień , śniadania- bufet i obiadokolacja ( bufet) woda stołowa, wino
8. DZIEŃ: Śniadanie –przejazd do Szybenika –zwiedzanie miasta piratów .Spacer nadbrzeżną promenadą .Wspaniałe Stare
Miasto z katedra w. Jakuba Przejazd do hotelu k/ Zagrzebia. Obiadokolacja. RELAKS na BASENACH TERMALNYCH i bezpłatne sauny od 19-22,00. Nocleg.
9 . DZIEŃ : Śniadanie –przejazd przez Słowenię – Austrię. Postój w Czechach – spacer po Ogrodach Pałacowych w Lednicach-Valticach. Przerwa na posiłek – koszt ok. 200 CZK. Przyjazd do Wrocławia ok.21.00
ŚWIADCZENIA:
– 2 x nocleg tranzytowy k/ Zagrzebia HOTEL *** (pok. 2 os
z łazienką) w drugim hotelu baseny termalne, sauny
– 6 noclegów w NEUM Hotel pok. 2-3 os ( basen kryty w hotelu),
50m od morza .Plaża przy hotelu .Pokoje z TV, łazienką .Ręczniki
w pokojach.
– Wyżywienie: 7 x śniadania i obiadokolacje - szwedzki bufet.
– opieka pilota - przewodnika na całej trasie.
– ubezpieczenie SIGNAL IDUNA KL, NNW
– przejazd autokarem + opłaty drogowo-parkingowe.

TERMIN

CENA

29.05-06.06.2021
11.09-19.09.2021

1870 zł + 20 zł
TFG,TFP

Opłata obligatoryjna 100 Euro /os, 70 Euro młodzież do 16 lat.
Przeznaczone na realizację programu, przewodników w Mostarze,
Dubrowniku , wjazdy do miast, wstęp do Narodowego Parku Krka
,, rejs statkiem i rybny piknik + zabawa na platformie cumowanej
na morzu w godz 11-15, taksa klimatyczna - zbierane w autokarze
przez pilota.
* waluta w Chorwacji KUNA
1 Euro = 7,25 Kuna tj.
1 Kuna = ok. 0,60 zł
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Skarby Bałkanów
– wczasy, zwiedzanie

CHORWACJA- BOSNIA i HERCEGOVINA –CZARNOGÓRA- ALBANIA
SZYBENIK- DUBROVNIK - BUDVA –MALI STON- ZADAR- LEDNICE VALTICE
PROGRAM RAMOWY:
1. DZIEŃ: Wyjazd z Wrocławia 19,00 Przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię do Chorwacji. Przejazd nocny. W trakcie
przejazdu postoje co 3-4 godziny.
2. DZIEŃ: Przyjazd. do Szybenika –miasta piratów ok. 2 godzin spacer : Stare Miasto, nabrzeże jachtowe ,katedra św. Jakuba.
Przejazd do hotelu k/ Ploce w Chorwacji .Zakwaterowanie ,obiadokolacja ,nocleg.
3. DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd w kierunku Czarnogóry .Postój na tarasie widokowym k/ Dubrownika –wspaniała panorama
–przeprawa promem przez Zatokę Kotorską - najgłębszy fiord południowej Europy. Przejazd do Budwy. Spacer w obrębie
murów obronnych, katedry św. Jana, kaplic i cytadeli .Przejazd do hotelu k/ Ulcinij. Obiadokolacja ,nocleg.
4-8 DZIEŃ: Pobyt nad morzem .Wypoczynek ,plażowanie ,wycieczki programowe.
– Ulcinij od 9,30-17,00 przejazd i plażowanie na najdłuższej plaży na Bałkanach tzw. Veliki Plaż. Ok.14 wyjazd do miasta
Ulcinij –spacer do twierdzy, Stare Miasto – dawna twierdza obronna
– Albania 8,30-18,30 miasto Szkodra. Twierdza Rozafy. Przejazd (180 km ) do Kruja - dawna stolica Albanii. Jest to miasto
Skenderbega, albańskiego generała z XV wieku.. Zobaczymy pozostałości starej twierdzy i orientalną handlową uliczkę
z mnóstwem albańskich suwenirów + wejście do muzeum .
– Stary Bar 8,30 – 14,00 miasto warownia z X wieku jest kandydatem do wpisania na listę Unesco .W 1979 roku przeszło
trzęsienie ziemi, które zniszczyło wiele starożytnych budowli. Rośnie tu i owocuje ” Stara Maslina ”- oliwka ma ok. 2800 lat
i jest uznawana jako jedną z najstarszych na świecie. + Oliwa Piknik - degustacja miejscowych specjałów tj. fritulice, sery,
oliwa –zapoznanie się z tradycjami ,kuchnią i historią Czarnogóry.
9 . DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do Chorwacji do miejscowość Mali Ston- kąpiel w Adriatyku. Znajduje się tu unikalny 5 km
mur okalający to historyczne miasto –wydobywano tu sól w XVIII w. Przejazd do Ploce , obiadokolacja ,nocleg.
10. DZIEŃ: Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu – przejazd do Zadaru –miasto zwane „ Chorwackim Rzymem” -spacer
z pilotem po mieście - zobaczymy grające morskie organy ,Katedrę św. Anastasi, kościół św. Donata, wspaniałe Stare Miasto
–przejazd do hotelu k/ Zagrzebia .Obiadokolacja, nocleg.
11. DZIEŃ: Śniadanie - przejazd przez Słowenię, Austrię i Czechy. Spacer po ogrodach w kompleksie Pałacowym LedniceValtice – wspaniały park. Przerwa na posiłek( koszt ok. 200 CZK ), drobne zakupy. Przyjazd do Wrocławia ok. 21
ŚWIADCZENIA:
– przejazd autokarem z Wrocławia (klimatyzacja, WC, barek,
video)
– 9 noclegów: 6 noclegów w Czarnogórze, Hotel *** k/ Ulcinij , ok.
100m od plaży. (pokoje 2-3 osobowe, klimatyzacja, lodówka,
TV, balkon) Hotel posiada mały basen zewnętrzny
– 2 noclegi Hotel *** k/ Ploce , 1 nocleg k/ Zagrzebia( pokoje 2-3
osobowe z łazienkami).
– wyżywienie w Czarnogórze i Chorwacji 2 razy dziennie: 9
śniadań (szwedzki stół), 9 obiadokolacji serwowanych + bufet
sałatkowy +woda stołowa
– zwiedzanie i realizacja programu z możliwością skorzystania
z wycieczek fakultatywnych
– w cenie zwiedzanie : Szybenik, Budva ,Mali Ston , Zadar i Park
pałacowy Lednice –Valtice
– ubezpieczenie Signal Iduna: KL (koszty leczenia), NNW
(następstwa nieszczęśliwych wypadków)
– opieka pilota na trasie i rezydenta w Czarnogórze
– zestaw audio- guide
– Cena zawiera Turystycznty Fundusz Gwarancyjny
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TERMIN

CENA

21.04-01.05.2021

1990 zł + 20 EURO

28.06-08.07.2021

2100 zł + 20 EURO

04.07-14.07.2021

2100 zł + 20 EURO

23.08-02.09.2021

2000 zł + 20 EURO

UWAGI:
NALEŻY POSIADAĆ WAZNY DOWÓD OSOBISTY lub PASZPORT .
1. Wyjazd: z Wrocławia godz. 19,00 , Kłodzko 20,30 . Powrót Kłodzko
20,00 Wrocław 21,30
2. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Zwiedzanie części
punktów programu odbywa się z zewnątrz.
3 Realizacja programu z biletami wstępów, taksa klimatyczna,
przewodnicy miejscowi, wjazdy do miast. Koszt 110 Euro/os
zbierane przez pilota w autokarze. Opłata obowiązkowa.
4. Wskazana Karta Ubezpieczenia Europejskiego
5 .Możliwość dodatkowego ubezpieczenia się od chorób
przewlekłych .Dopłata + 50 zł

CHORWACJA

WCZASY AUTOKAREM

– RIWIERA ZADARSKA
Usytuowana jest pomiędzy Szybenikiem a Zadarem. Znajduje się tu nad malowniczą zatoczką, romantyczny kurort PAKOSTANE. Uroku temu miejscu dodają fantastyczne widoki , piękne żwirowe i kamieniste plaże (odległe od naszego pensjonatu ok
500 m) z łagodnym zejściem do morza, które w wielu miejscach ma piaszczyste dno. Ciągnąca się wzdłuż plaży promenada,
na której rozsiadły się sklepiki z pamiątkami oraz atrakcje dla dzieci, biegnie niedaleko prawdziwego targu, pełnego świeżych
owoców, serów i innych lokalnych produktów. W wąskich uliczkach starego miasta malutkie kafejki i znane lodziarnie. Dodatkową atrakcją jest, widniejący w tle, znany archipelag dzikich wysp Kornati, a także, odległe o 1 km, największe w Chorwacji,
słodkowodne Jezioro Vransko –w którym można skorzystać z kąpieli a wędkarze mają szanse na złowienie taaaakiej ryby.
ZAKWATEROWANIE :
Wszystkie balkony w apartamentach mają widok na morze. W obiekcie działa bezpłatne Wi-Fi .Bezpłatny parking znajduje
się w odległości 30-40m od budynku .Aneksy kuchenne wyposażone są w podstawowe naczynia, sztućce i garnki, dzbanki
elektryczne. Łazienki nie są zaopatrzone w ręczniki.
APARTAMENTY STANDARD:
Apartamenty 1 pokojowe dla 2/3 osób - pokój z podwójnym łóżkiem, lub z podwójnym i pojedynczym łóżkiem i aneksem
kuchennym, taras z widokiem na morze, łazienka;
Apartamenty 2 pokojowe dla max 4/5 osób - sypialnia z podwójnym łóżkiem, pokój dzienny z 2 miejscami do spania (rozkładana kanapa 2 osobowa) i aneksem kuchennym, taras (z bocznym widokiem na morze), łazienka;
Apartamenty 3 pokojowe dla 4 lub max 5/6 osób - 2 x sypialnia z podwójnym łóżkiem, pokój dzienny ( z 1-2 miejscami
do spania lub bez miejsc do spania) i aneksem kuchennym, taras (z widokiem na morze), łazienka;
NOWE APARTAMENTY - na zapytanie
Apartament 1 pokojowy dla 2/3 osób - dopłata 80euro/turnus
Apartament 3 pokojowy dla max 4/5 osób - dopłata 150euro/turnus

TERMIN

cena od osoby przy 2 osobach w apartamencie

28.05-06.06
04.06-13.06
11.06-20.06

apt. 1 pok.
590 zł+ 230euro+10złTFG+10złTFP
590 zł+ 230euro+10złTFG+10złTFP
590 zł+ 230euro+10złTFG+10złTFP

Apt. 2 pok.
590 zł+ 240euro+10złTFG+10złTFP
590 zł+ 240euro+10złTFG+10złTFP
590 zł+ 240euro+10złTFG+10złTFP

APT. 3 pok
590 zł+ 250euro+10złTFG+10złTFP
590 zł+ 250euro+10złTFG+10złTFP
590 zł+ 250euro+10złTFG+10złTFP

18.06- 27.06

590 zł+ 230euro+10złTFG+10złTFP

590 zł+ 240euro+10złTFG+10złTFP

590 zł+ 250euro+10złTFG+10złTFP

27.06- 08.07
06.07-17.07
15.07-26.07

sprzedane
590 zł+ 310euro+10złTFG+10złTFP
590 zł+ 310euro+10złTFG+10złTF
590 zł+ 310euro+10złTFG+10złTFP
REZERWACJA
sprzedane
sprzedane
590 zł+ 300euro+10złTFG+10złTFP
590 zł+ 300euro+10złTFG+10złTFP
590 zł+ 300euro+10złTFG+10złTFP
590 zł+ 230euro+10złTFG+10złTFP

sprzedane
590 zł+ 330euro+10złTFG+10złTFP
590 zł+ 330euro+10złTFG+10złTF
590 zł+ 330euro+10złTFG+10złTFP
REZERWACJA
590 zł+ 330euro+10złTFG+10złTFP
sprzedane
590 zł+ 310euro+10złTFG+10złTFP
590 zł+ 310euro+10złTFG+10złTFP
590 zł+ 310euro+10złTFG+10złTFP
590 zł+ 240euro+10złTFG+10złTFP

sprzedane
590 zł+ 350euro+10złTFG+10złTFP
590 zł+ 350euro+10złTFG+10złTF
590 zł+ 350euro+10złTFG+10złTFP
REZERWACJA
590 zł+ 350euro+10złTFG+10złTFP
sprzedane
590 zł+ 320euro+10złTFG+10złTFP
590 zł+ 320euro+10złTFG+10złTFP
590 zł+ 320euro+10złTFG+10złTFP
590 zł+ 250euro+10złTFG+10złTFP

24.07-04.08
2.08-13.08
11.08-22.08
20.08-31.08
29.08-9.09
07.09-19.09
17.09-26.09
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CHORWACJA

WCZASY AUTOKAREM
WYŻYWIENIE:
HB - 2 posiłki dziennie + możliwość przygotowania kanapek.
Śniadanie – bufet + produkty do przygotowania sobie kanapek na drugie śniadanie (wędlina, ser, chleb).
Ciepła 3 daniowa obiadokolacja serwowana: zupa, drugie danie, 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, pobierane z naszej kuchni i spożywane
w apartamentach lub w mini stołówce na świeżym powietrzu (w ramach wolnych miejsc).
PAKIET ŚWIADCZEŃ:
• Przejazd autokarem zachodnim (video, barek, klimatyzacja) • 9 noclegów wg
wyboru • Wyżywienie 2 x dziennie • Opieka przedstawiciela biura • Ubezpieczenie NNW (15.000zł), KL(10.000euro) - Signal Iduna - nie obejmuje chorób
przewlekłych • Opieka lekarska w ramach EKUZ i ubezpieczenia świadczona
przez lokalną służbę zdrowia;
DOPŁATY OPCJONALNE:
Klimatyzacja + 5euro/dzień (płatne za cały turnus)
Studio dla 1 osoby + 40% kwoty w euro
Wybór konkretnego apartamentu / studia / pokoju + 20 euro/apt./turnus
Rezerwacja konkretnego miejsca w autokarze + 50 zł / os
Wykupienie dodatkowego miejsca w autokarze + 350 zł/os
Łózka plażowe i parasole dostępne na plaży wg. miejscowego cennika
Diety - po uzgodnieniu z organizatorem - 100/os/turnus
ZNIŻKI:
Zniżka dla 3 osoby w apartamencie 35% kwoty w euro;
Zniżka dla 4-6 os w apart. – 50% kwoty w euro
Zniżka dla dzieci poniżej 12 lat – 100zł
Rezygnacja z wyżywienia (przy pakiecie pozostałych świadczeń)- 200 zł,
Rezygnacja z transportu (przy pakiecie pozostałych świadczeń) – 350 zł/os
Dzieci do lat 3 bez łóżka i porcji tylko 120euro– z dwoma osobami pełnopłatnymi
WYCIECZKI FAKULTATYWNE NA RIVIERZE ZADARSKIEJ CENY 2019:
wycieczki fakultatywne można wykupić na miejscu u rezydenta
- Rejs na Kornati ok.35 euro

- Zadar nocą ( 7 osób 25 euro; >15 osób- 20 euro)
- Szybenik, wodospady Krka (7 osób-75 euro; >15 osób- 65 euro)
Paklenica (7 osób 50 euro; >15 osób-40 euro)
Betina, Pirovac, Murter- 25euro+ 5 euro wstęp
RAMOWY PROGRAM WYJAZDU DO CHORWACJI NA RIVIERĘ ZADARSKĄ:
Dzień pierwszy– zbiórka godzina 17.30. O 18.00 wyjazd z Wrocławia; nocny
przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię do Chorwacji.
Dzień drugi – przyjazd do Pakostane w godzinach południowych; zakwaterowanie od. 14-tej (dotyczy również dojazdów własnych);
Dni pobytowe wczasy – wypoczynek, kąpiele słoneczne, spacery, wycieczki
fakultatywne;
Dzień przedostatni – ok 9:30 – opuszczenie pokoi (dotyczy również dojazdów własnych); wyjazd z pensjonatu w godz. 17.00-21.00; przejazd do Polski;
Dzień ostatni – między 11.00 – 15.00 przyjazd do Wrocławia;
DODATKOWE INFORMACJE:
KWOTĘ PODANĄ W EURO WPŁACAMY W ZŁOTÓWKACH WG. KURSU SPRZEDAŻY NBP (TABELA C) NA DANY DZIEŃ
Niezbędne dokumenty:
- WAŻNY paszport lub dowód osobisty (dotyczy także dzieci) zgodnie
z obowiązującymi przepisami
- WAŻNA Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ
Do ceny doliczamy obligatoryjna opłatę na TFG ( Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny) 10 zł/os

RIWIERA MAKARSKA -BRIST
RIVIERA MAKARSKA – 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, wyjątkowo spokojna, klimatyczna miejscowość pomiędzy Podacą a Gradacem jest doskonałym miejscem
na spokojny wypoczynek.
W sezonie nie ma tu tłumów. Poza sezonem mieszka tu 450 stałych mieszkańców, którzy zajmują się rybołówstwem, rolnictwem i sadzą gaje oliwne. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1571 roku.W absydzie kościoła Św. Margarity znajdują się zabytkowe epitafia znanej rodziny Kačić, z której pochodzi Andrija Kačić Miosić, jeden z najwybitniejszych poetów
dalmatyńskich. 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” – wysoki standard, ok. 50 m od plaży( ok. 50 schodów i łagodne zejście) lub ok 75m zejście bez barierowe. Na plaży nie ma tłumów. Fantastyczny widok na morze z większości pokoi.
Na piętrze znajdują się 4 pokoje oraz wspólna jadalnia i wyposażona kuchnia z dużą lodówką, mikrofalówką, dzbankiem
elektrycznym itd. do dyspozycji gości.
opcja 1. Eleganckie pokoje dwuosobowe z klimatyzacją – podwójne łóżko z możliwością dostawki (wymiana pościeli
w trakcie turnusu), łazienka (są ręczniki), bezpłatne Wi-Fi, balkon z widokiem na morze.
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CHORWACJA

WCZASY AUTOKAREM
opcja 2. pokoje z bez barierowym dostępem - podwójne łóżko z możliwością dostawki (wymiana pościeli w trakcie turnusu),
łazienka ( są ręczniki), bezpłatne Wi-Fi, bezpośrednie, bez barierowe wyjście na duży wspólny taras. Brak widoku na morze.
opcja 3. 3-pokojowy dwukondygnacyjny apartament (z zewnętrzną klatką schodową) - poziom 1 - sypialnia z podwójnym
łóżkiem, sypialnia z piętrowym łóżkiem, łazienka; poziom 2 - pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą, garaż
- apartament dla minimum 4 osób. Na terenie obiektu znajduje się też grill dostępny dla gości i bezpłatny parking.
WYŻYWIENIE:
HB: 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 na miejscu przez sprawdzonych polskich kucharzy i spożywane w małej stołówce
na parterze budynku w systemie zmianowym J.
PAKIET ŚWIADCZEŃ:
• Przejazd autokarem zachodnim (video, toaleta, klimatyzacja) • 9 noclegów
wg wyboru • Wyżywienie 2 x dziennie • Opieka przedstawiciela biura • Ubezpieczenie NNW (15.000zł), KL(10.000euro) - Signal Iduna - nie obejmuje chorób przewlekłych • Opieka lekarska w ramach EKUZ i ubezpieczenia świadczona przez lokalną służbę zdrowia
Pokój z widokiem na morze dla 1 osoby + 200 euro,
Pokój bez widoku na morze dla 1 osoby + 180euro,
Wybór konkretnego apartamentu / studia / pokoju + 20 euro/apt. /turnus
Rezerwacja konkretnego miejsca w autokarze + 50 zł / os
Wykupienie dodatkowego miejsca w autokarze + 350 zł/os
Łóżka plażowe i parasole dostępne na plaży wg. miejscowego cennika
Diety - po uzgodnieniu z organizatorem - 100/os/turnus
ZNIŻKI:
Zniżka dla 3 osoby w pokoju - gdy jest to dziecko poniżej 12 lat - 50% kwoty w euro;
Zniżka dla 3 osoby w pokoju - gdy jest to osoba powyżej 12 lat - 30% kwoty w euro;
Rezygnacja z transportu (przy pakiecie pozostałych świadczeń) – 350 zł/os
Dzieci do lat 3 bez łóżka i porcji tylko 120euro– z dwoma osobami pełnopłatnymi
WYCIECZKI FAKULTATYWNE NA RIWIERZE MAKARSKIEJ:
Szczegóły na stronie www.remedium.pl

TERMIN

Pokoje 2-osobowe z klimatyzacją i widokiem
na morze cena od osoby przy 2 osobach
w pokoju

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU DO CHORWACJI NA RIVIERĘ MAKARSKĄ:
Dzień pierwszy– zbiórka godzina 17.30. O 18:00 wyjazd z Wrocławia; nocny
przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię do Chorwacji.
Dzień drugi – przyjazd do Pakostane (opcjonalnie przerwa 0,5godz.), potem
do Bristu. Zakwaterowanie od godz. 16:00 (dotyczy również dojazdów własnych)
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. 11.00-15.00 przyjazd do Wrocławia.
DODATKOWE INFORMACJE:
KWOTĘ PODANĄ W EURO WPŁACAMY W ZŁOTÓWKACH WG. KURSU
SPRZEDAŻY NBP (TABELA C) NA DANY DZIEŃ
Niezbędne dokumenty:
- WAŻNY paszport lub dowód osobisty (dotyczy także dzieci) zgodnie z
obowiązującymi przepisami
- WAŻNA Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ
Do ceny doliczamy obligatoryjna opłatę na TFG ( Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny) 10 zł /osoby
Pokoje 2 osobowe z bez barierowym dostępem
i klimatyzacją bez widoku na morze cena
od osoby przy 2 osobach w pokoju

Apartament 2-kodygnacyjny ena
od osoby przy 4 osobach w pokoju

inne ofert do Chorwacji na stronie

www.remedium.pl
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PRAGA
BAJKOWA PRAGA
PROGRAM RAMOWY:
1 dzień: Wyjazd z Wrocławia ( ul. Sucha, Dworzec PKS, Galeria Wroclavia ) o godz. 6.00. Przejazd do Pragi. Zwiedzanie miasta:
placu Hradczańskiego, Praskiego Hradu: dziedziniec reprezentacyjny, Katedra Św. Wita, Stary Pałac Królewski, Bazylika Św.
Jerzego, Złota Uliczka, Daliborka. Przejście na Małą Stranę. Czas wolny, następnie przejście przez Małą Stranę, dzielnicę
barokowych pałaców, malowniczych kamieniczek, wąskich uliczek, zaułków i zabytkowych kościołów. W trakcie zwiedzania
możliwość rejsu po Wełtawie (ok 1 godzina). W godzinach popołudniowych przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Wieczorem
możliwość przejazdu komunikacją miejską do centrum Pragi na spacer z przewodnikiem. Nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do centrum miasta i zwiedzanie prawobrzeżnej Pragi: Plac RepublikiObecni Dum, Brama Prochowa, Narodowy Bank Czeski, przejście ulicą Celetną, 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 ulicą Karlową na Most Karola. Następnie spacer
wybrzeżem Wełtawy do Rudolfinum i żydowskiej dzielnicy Józefow. Przejście do Nowego Miasta: Karolinum, Teatr Stanowy,
targ pamiątek na Havelskim mieście, słynny 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 Wrocławia w godzinach wieczornych.

ŚWIADCZENIA:
– ZAKWATEROWANIE: 1 nocleg w hotelu *** w Pradze
( pokoje 2, 3 -osobowe z łazienkami)
– WYŻYWIENIE: śniadanie (bufet)
– PRZEJAZD: autokarem (klimatyzacja, wc, DVD)
– OPIEKA: pilota–przewodnika
– UBEZPIECZENIE: NNW(do10000zł)iKL(do10000Euro)
UWAGI:
– Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów oraz bilety
na komunikację miejską płatne we własnym zakresie (ok. 350
CZK/os.).
– Pokój 1-os za dopłatą: 85 zł.
– Rejs po Wełtawie ok. 300 CZK/ os.
– Obowiązkowa opłata za zestaw Audio Guide - 10 zł/os. (płatne
u pilota w autokarze).
Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania.
Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz
zwiedzanych obiektów.
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TERMINY:

CENA:

13-14.02.21
06-07.03.21
27-28.03.21
24-25.04.21
08-09.05.21
22-23.05.21
05-06.06.21
19-20.06.21
03-04.07.21
17-18.07.21
31.07-01.08.21
14-15.08.21
28-29.08.21
11-12.09.21
25-26.09.21
09-10.10.21
17-18.10.21
13-14.11.21
04-05.12.21

275 zł/os.
275 zł/os.
275 zł/os.
285 zł/os.
285 zł/os.
285 zł/os.
285 zł/os.
285 zł/os.
285 zł/os.
285 zł/os.
285 zł/os.
285 zł/os.
285 zł/os.
285 zł/os.
285 zł/os.
285 zł/os.
275 zł/os.
275 zł/os.
275 zł/os.

MORAWSKIE PEREŁKI
LITOMYŚL - OŁOMUNIEC - BOUZOV KROMIERYŻ - BRNO
RAMOWY PROGRAM:
1 dzień: Wyjazd z Wrocławia ( ul. Sucha, Dworzec PKS, Galeria Wroclavia ) o godz. 5.00. Przejazd do Litomyśla - miasta
słynącego z określenia „Europejskie kwitnące miasto“. Piękne sgraffito, wspaniałe elewacje, arkady, romantyczny ogród
i tajemnicze podziemia - to tylko niektóre z powodów dla których warto odwiedzić pałac w Litomyślu, znajdujący się od 1999
roku na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO. Zwiedzanie miasta i pałacu. Przejazd do wsi Bouzov. Mieszczący się tutaj
zamek jest jedną z największych i najczęściej odwiedzanych atrakcji Moraw. Jego romantyczny wygląd sprawia, że często
wykorzystywany jest on jako plan filmowy. Kręcono tu sceny m.in. do popularnego w Polsce czechosłowackiego serialu
Arabela. Zwiedzanie zamku jedną z tras. Przejazd do Ołomuńca - historycznej stolicy Moraw. Spacer po zabytkowym centrum
miasta - unikalna na skalę europejską kolumna Trójcy Świętej (wpisana na listę UNESCO), ratusz z zegarem astronomicznym,
barokowe fontanny, Pałac Biskupi-oficjalna siedziba biskupów i arcybiskupów ołomunieckich, monumentalna, gotycka
katedra św. Wacława. Czas wolny na obiad. Przejazd w okolice Brna. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Brna - drugiego co do wielkości miasta w Czechach. Miasto może
pochwalić się wieloma zabytkami i ciekawymi miejscami: Stare Miasto z dwoma rynkami (Zelný Trh i náměstí Svobody),
stary ratusz, zamek i twierdza Špilberk, wykorzystywana także jako więzienie za czasów Habsburgów. Przejazd do miasta
Kromieryż. Jednym z najcenniejszych zabytków Kromieryża jest otoczony malowniczymi ogrodami rozległy renesansowobarokowy kompleks pałacowy, wpisany w 1998 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie pałacu wraz
z galerią obrazów, dzieł wybitnych mistrzów malarstwa europejskiego. W godzinach popołudniowych wyjazd do Polski.
Przyjazd do Wrocławia w godzinach wieczornych.
ŚWIADCZENIA:
– ZAKWATEROWANIE: 1 nocleg w hotelu *** w okolicach Brna
(pokoje 2,3-osobowe z łazienkami)
– WYŻYWIENIE: śniadanie
– PRZEJAZD: autokarem (klimatyzacja, wc, DVD)
– OPIEKA: pilota
– UBEZPIECZENIE: NNW (do 10000 zł) i KL (do 10000 Euro)
UWAGI:
– Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów płatne we własnym
zakresie (ok. 700 CZK/os.).
– Pokój 1-os za dopłatą: 65 zł.
Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania.
Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz
zwiedzanych obiektów.

TERMINY:

CENA:

17.04 -18.04.21
29.05-30.05.21
10.07-11.07.21
14.08-15.08.21
02.10-03.10.21

350 zł/os.
350 zł/os.
350 zł/os.
350 zł/os.
350 zł/os.
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WIEDEŃ,
LEDNICE i MORAWSKI KRAS
RAMOWY PROGRAM:
1 dzień: Wyjazd z Wrocławia ( ul. Sucha, Dworzec PKS, Galeria Wroclavia ) o godz.
5.00. Przejazd do stolicy Austrii. 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 lokalnym.
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. Po zwiedzaniu przejazd w region Morawskiego Krasu, najbardziej znanego obszaru krasowego
w Czechach, gdzie znajduje się ponad 1100 jaskiń - zwiedzanie jednej z jaskiń. Powrót do Wrocławia w godzinach wieczornych.
ŚWIADCZENIA:
– ZAKWATEROWANIE: 2 noclegi w hotelu 3* w Wiedniu (pokoje
2,3 -osobowe z łazienkami)
– WYŻYWIENIE: 2 śniadania
– PRZEJAZD: autokarem (klimatyzacja , wc, DVD)
– OPIEKA: pilota
– UBEZPIECZENIE: NNW (do 10 000 zł) i KL (do 10 000 euro)
UWAGI:
- Bilety wstępu płatne we własnym zakresie - ok. 30 euro/os.
w Wiedniu, ok. 450 CZK/os. w Czechach.
- Dopłata do pokoju 1-osobowego: 220 zł.
-Obowiązkowa opłata za przewodnika w Wiedniu: 5 euro/os.
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TERMINY:

CENA:

01.05-03.05.21
690 zł/os.
03.06-05.06.21
690 zł/os.
13.08-15.08.21
690 zł/os.
01.10-03.10.21
690 zł/os.
+ obowiązkowa opłata za Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny i Pomocowy: 20 zł/os.
Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania.
Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza po
wnętrzach obiektów i po muzeach.

WŁOCHY
WENECJA – RZYM – WATYKAN – MONTE CASSINO – FLORENCJA

RAMOWY PROGRAM:
Dzień 1: Wyjazd z Wrocławia ( ul. Sucha, Dworzec PKS, Galeria Wroclavia ) o godz. 18.30. Nocny przejazd przez Czechy i Austrię
do Włoch.
Dzień 2: W godzinach popołudniowych przyjazd do hotelu nad Morzem Adriatyckim. Odpoczynek w kurorcie nadmorskim
Lido di Jesolo. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 3: Po śniadaniu przejazd do Wenecji. Spacer po mieście Św. Marka - 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.
Dzień 4: Po śniadaniu przejazd do Watykanu, udział w Audiencji Generalnej (przy pobycie Ojca Św. w Rzymie). ZwiedzanieBazylika 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.
Dzień 5: Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i 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 Romanum
- serce 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 przejazd do hotelu w okolicy Chianciano Terme na obiadokolację i nocleg.
Dzień 6: Rano po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do Florencji – stolicy Toskanii. Zwiedzanie miasta (9 godzin):
Palazzo Pitti, Ponte Vecchio, Wieża Giotta, Katedra Santa Maria Della Fiore z piękną neogotycką fasadą, Baptysterium, Dom
Dantego, kościół Santa Croce, kościół San Lorenzo, Most Złotników. W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną
do kraju. Przejazd nocny przez Austrię i Czechy.
Dzień 7: Powrót do kraju w godzinach popołudniowych.
ŚWIADCZENIA:
– ZAKWATEROWANIE: 4 noclegi w hotelach 2/3*: 1 nocleg w Lido
di Jesolo lub okolicy, 3 noclegi w okolicach Rzymu (pokoje 2-,
3- os. z łazienkami)
– WYŻYWIENIE: 4 śniadania kontynentalne, 4 obiadokolacje
– PRZEJAZD: autokarem (klimatyzacja, WC, DVD)
– OPIEKA: pilota
– UBEZPIECZENIE: NNW (do 10 000 zł) i KL (do 10 000 euro)

TERMINY:

CENA:

02.05-08.05.21
1290 zł/os.
29.05-04.06.21
1290 zł/os.
29.08-04.09.21
1190 zł/os.
03.10-09.10.21
1090 zł/os.
+ obowiązkowa opłata za Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny i Pomocowy: 20 zł/os.

UWAGI:
-Bilety wstępu, lokalni przewodnicy, zestawy Audio Guide, lokalne
opłaty oraz podatek turystyczny płatne we własnym zakresie - ok. 60
euro/os, komunikacja miejska w Rzymie (metro) i Wenecji (tramwaj
wodny) ok. 30 euro/os.
- Cena nie obejmuje napojów do obiadokolacji.
- Dopłata do pokoju 1-osobowego 280 zł.
Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania.
Szczegółowy program ustala pilot. Pilot nie oprowadza wewnątrz
zwiedzanych obiektów.
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LONDYN
LONDYN
Na herbatę do królewskiej rodziny
DZIEŃ 1: Wyjazd z kraju ok. godziny 5:00. Przyjazd do Brukseli. Spacer po mieście: Park Pięćdziesięciolecia, budynki Unii
Europejskiej, Pałac Królewski, Katedra Św. Michała i Św. Guduli, Wzgórze sztuki oraz brukselski rynek. Przyjazd na nocleg tranzytowy.
DZIEŃ 2: Śniadanie. Przyjazd do Calais we Francji - przeprawa Eurotunelem do Anglii. Około południa przyjazd do Londynu.
Zwiedzanie miasta: Park królewski Green Park, Buckingham Palace – rezydencja królewskich monarchów, pomnik Królowej
Wiktorii. Reprezentacyjna aleja The Mall, Trafalgar Square upamiętniający zwycięstwo brytyjskiej Royal Navy w morskiej
bitwie pod Trafalgarem: kolumna Nelsona, obowiązkowy przystanek każdego miłośnika sztuki – National Gallery, London
Eye, Pałac Westminsterski, Opactwo Westminster Abbey – miejsce koronacji, ślubów i pochówku monarchów brytyjskich,
wieża zegarowa Big Ben, White hall, Downing Street, Plac Horse Guards Parade, Waterloo bridge. Powrót do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 3: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta: Miejsca światowego dziedzictwa UNESCO: Greenwich – ze słynnym
obserwatorium astronomicznym oraz domem królowej, oraz średniowieczna twierdza – Tower of London. Spacer po Tower
Bridge z piękną panoramą na Londyn. Katedra św. Pawła z popularnymi galeriami – Stone Gallery oraz Galerią Szeptów,
Chiny w samym centrum Londynu – Chinatown, centrum londyńskiego świata rozrywki i filmów – Leicester Square, plac z
gigantycznymi reklamami i figurką Anterosa – Piccadilly Circus, dżentelmeńska dzielnica St. Jamess. Czas wolny na Victoria
Shopping Centre. Przejazd do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 4: Śniadanie. Zwiedzanie: Galeria Figur Woskowych Madame Tussauds. Spacer po królewskim Hyde Parku. Jedno
z największych muzeów świata z robiącymi wrażenie eksponatami - British Museum. Czas wolny na Oxford Street oraz
Regent Street – najpopularniejsze ulice handlowe w Londynie. W godzinach wieczornych wyjazd do Polski.
DZIEŃ 5: Przyjazd do kraju w godzinach rannych.
ŚWIADCZENIA
• Przejazd autokarem
• Przejazd euro tunelem FRANCJA-ANGLIA- FRANCJA, PARKINGI
• 1 nocleg tranzytowy, 2 noclegi na obrzeżach Londynu
• 3 x śniadania, 2 x obiadokolacje
• Opieka pilota-przewodnika
• Ubezpieczenie KL, NNW
• Opłaty Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• Zestaw słuchawkowy audio Guide

14

TERMINY:

CENA:

oferta dla grup
1680 zł.
według ustaleń
Uwagi: Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Zwiedzanie zabytków z zewnątrz według programu. Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i atrakcji turystycznych wg uznania: London Eye
(22 GBP), Galeria Figur Woskowych Madame Tussauds (35 GBP),
biletów komunikacji miejskiej (25 GBP).

HISZPANIA – FRANCJA

Wypoczynek ze zwiedzaniem 10 dni

AWINION – BARCELONA – MONTSERRAT – BLANES – CARCASSONNE – PILZNO
Impreza bez przejazdów nocnych. Noclegi tranzytowe
DZIEŃ 1: Wyjazd z Wrocławia o godz. 07,00.Przejazd do Pragi – spacer Hradcany przez Most Karola na Staromiejskie Namesti
–Vaclawskie Namesti –trakt królewski .Przejazd do hotelu k/ Rozvadova obiadokolacja ,nocleg .
DZIEŃ 2: Śniadanie. Przyjazd przez Niemcy do Francji . Ciepły posiłek po drodze ,zakwaterowanie ok. 19:00 w hotelu
sieciowym Premier Classe k/ Bezanson , nocleg.
DZIEŃ 3: Śniadanie. Przejazd do Awinionu, miasta nad Rodanem, otoczonego średniowiecznymi murami obronnymi, dawnej
siedziby arcybiskupów i papieży. Zwiedzanie: Pałac Papieży, romańska katedra Notre-Dame, znany z piosenki most Saint
Bénezét. Przejazd do Hiszpanii na Costa Brava do Santa Susanny , do hotelu 4 **** , obiadokolacja z winem, nocleg.
DZIEŃ 4-7 : Pobyt na Costa Brava ,wypoczynek, realizacja wycieczek programowych
1/ do Barcelony 9-17 Zwiedzanie: La Rambla – główny deptak z artystami i sprzedawcami tzw. ulica „Korona Europy”. Katedra
św. Eulalii, z ogrodem otoczonym krużgankami, po którym przechadzają się gęsi. Spacer po Parku Güella , wpisany na Listę
UNESCO. Katedra Sagrada Familia zewnątrz--największe dzieło Gaudiego. Dla chętnych (bilet 26 Euro) wizyta na stadionie
Camp Nou i zwiedzanie muzeum klubu FC Barcelona.
2/ wycieczka 14-23,30 do Montserrat - najświętszego miejsca Katalonii. Zwiedzanie klasztoru Benedyktynów ze słynną figurą
Czarnej Madonny. Na powrocie Fontanny Barcelony - do Barcelony na wieczorny seans „Światło, Woda ,Muzyka”.
3/ do Blanes 14-18– zwiedzimy jeden z największych ogrodów botanicznych Europy - Marimurtra .
Na powierzchni 4 ha zgromadzono kilka tysięcy egzotycznych roślin, pochodzących z różnych zakątków świata. To oaza
zieleni, pełna kolorów i zapierających dech w piersiach widoków. Ogród podzielony jest na trzy części: śródziemnomorską,
umiarkowaną i tropikalną.
DZIEŃ 8: Śniadanie (+ lunch pakiet). Przejazd do Carcassonne. Zamek z 52 bramami i 50 basztami strażniczymi ,dł. murów
obronnych to 3 km. Rocznie Carcassonne odwiedza ponad 3 miliony turystów. Dla porównania Wawel odwiedza rocznie ok. 1
milion. Górny zamek, czyli La Cité stanowi największy w Europie w pełni zachowany średniowieczny kompleks urbanistyczny.
Zamek był kilkukrotnie planem filmowym,nakręcono tiu m.in. „Robin Hood Książę Złodziei” z Kevinem Costnerem. Warownia
znajduje się od 1996 roku na liście UNESCO. Przejazd do hotelu k/ Lyonu, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 9: Śniadanie. Przejazd przez Francję, Niemcy do Czech do Pilzna , obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 10: Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie browaru Pilsner Urquel i degustacja (bilet 200 KCZ). Przejazd przez Czechy,
postój na posiłek ok.17:00. Przyjazd do Wrocławia ok. godz. 21:00.
CENA ZAWIERA:
- przejazd autokarem (barek, video, klimatyzacja)
- 9 noclegów (5 noclegów w Santa Susanna: Hotel Mercury ****
- 2 noclegi we Francji - hotele sieciowe, 2 nocleg w Czechach pensjonat*** lub Hotel *** ). Pokoje 2 osobowe.
- wyżywienie: w Hiszpanii 3 razy dziennie z winem, wodą
do obiadu i kolacji. Francja, Czechy 2 razy dziennie (łącznie 9
śniadań,5 obiadów, 8 obiadokolacji, na czas wycieczek w Hiszpanii
lunch pakiet)
- ubezpieczenie Signal Iduna: KL, NNW, bagaż
- taksa klimatyczna
- opieka pilota na trasie i przewodników (według programu)

TERMINY:

CENA:

11.06 -20.06 .2021
23.09 -02.10 .2021

2430 zł + 20 zł
TFG,TFP

UWAGI:
1. Dopłata przy zakwaterowaniu 1 osoby w pokoju + 600 zł
2. Śniadania na terenie Francji kontynentalne: słodki croissant,
dżem, bagietka, kawa, herbata.
3. Sugerujemy posiadanie kwoty 200 KCZ na posiłek w drodze
powrotnej.
4. Napoje do obiadokolacji we Francji i Czechach płatne wg
zamówienia.
5. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Zwiedzanie części
punktów programu odbywa się z zewnątrz.
6. Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach.
7. Bilety wstępu płatne dodatkowo (Avinion, Carcassonn, Ogród
Marimurtra, Browar Pilsner). Całość ok.60 Euro
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GRECJA
11 DNI - WYCIECZKA OBJAZDOWO-POBYTOWA
REJSY PROMAMI PO MORZU ADRIATYCKIM I JOŃSKIM
WROCŁAW - ANCONA ---> PATRA - K.KORYNCKI - TOLO - EPIDAVROS - ATENY - NAFPLIO
- MYKENY - OLIMPIA - PATRA ---> WENECJA - WROCŁAW
Kalhmera Ellada
… „ starożytna cywilizacja grecka stanowiła kolebkę, w której zaczęła kształtować się nasza dzisiejsza tożsamość kulturowa.
Bez jej poznania nie jesteśmy w stanie odnaleźć swoich korzeni historycznych i w pełni zrozumieć własnych tradycji…”
PROGRAM
1 dzień - zbiórka uczestników, Wrocław godz. 12:00, ul. Ślężna (parking przy Wzgórzu Andersa), przejazd przez Polskę,
Czechy i Austrię.
2 dzień - przyjazd do Włoch – do Ancony, zaokrętowanie na promie, rejs po Morzu Adriatyckim do Grecji (nocleg na promie).
3 dzień - rano przypłynięcie promu do Grecji – do Patry, przejazd wzdłuż Zatoki Korynckiej przez słynny Kanał Koryncki
(krótki pobyt) do Tolo położonego nad Zatoką Argolidzką, obiadokolacja (nocleg).
4 dzień - śniadanie, wypoczynek nad morzem, obiadokolacja (nocleg).
5 dzień - śniadanie, przejazd do starożytnego Epidavros, zwiedzanie teatru (IV w. p.n.e. ), oraz terenów archeologicznych
związanych z kultem Asklepiosa, powrót do Tolo, wypoczynek nad morzem, obiadokolacja (nocleg).
6 dzień - śniadanie, wypoczynek nad morzem, obiadokolacja (nocleg).
7 dzień - śniadanie, przejazd wzdłuż Zatoki Sarońskiej do Aten, zwiedzanie centrum miasta – Wzgórze Akropolu, Agora,
Parlament, Pomnik Nieznanego Żołnierza – zmiana warty, świątynia Zeusa Olimpijskiego, Stadion Olimpijski, miejsce Igrzysk
Panatenajskich, Muzeum Akropolu, spacer po Place, powrót do Tolo, obiadokolacja (nocleg).
8 dzień - śniadanie, do Nafplio, pierwszej stolicy niepodległej Grecji, pobyt w mieście, powrót do Tolo, wypoczynek nad
morzem, plażowanie, zakupy, obiadokolacja (nocleg).
9 dzień - śniadanie, przejazd do starożytnych Myken, zwiedzanie starożytnej achajskiej twierdzy, wraz z grobami
Agamemnona i Klitejmestry, przejazd do starożytnej Olimpii, zwiedza-nie miejsca najsłynniejszych Igrzysk Olimpijskich
(od 776 r. p.n.e.), przejazd do Patry, wieczorem zaokrętowanie na promie, rejs do Wenecji po Morzu Jońskim wzdłuż
zachodniego wybrzeża Grecji między wyspami: Lefkadą, Itaką, Kiefalonią, Corfu (nocleg na promie).
10 dzień - rejs po Morzu Adriatyckim, wypoczynek na promie (nocleg na promie).
11 dzień - rano przypłynięcie promu do Włoch – do Wenecji, wyjazd do kraju, przejazd przez Wło-chy, Austrię, Czechy
do Polski – do Wrocławia, zakończenie imprezy.
Cena obejmuje: 6 noclegów, śniadania, obiadokolacje w hotelu,
przejazd autokarem na całej trasie, opieka pilota, ubezpieczenie,
3 noclegi na promie w kabinach 4-osobowych, wjazd do Grecji,
opłaty regionalne , klimatyczne, opłaty portowe, parkingi,
licencjonowani przewodnicy :Akropol, Mykeny, Olimpia, bilety
wstępu do obiektów.

16

TERMINY:

CENA:

oferta dla grup
według ustaleń

od 1950 zł + 150
Euro

HOLANDIA – NIEMCY – BENELUX
DREZNO – TREWIR - LUKSEMBURG - BRUKSELA - BRUGIA
ANTWERPIA - KINDERIJK – ROTTERDAM - HAGA - AMSTERDAM
PROGRAM RAMOWY
1 DZIEŃ: Wyjazd z Wrocławia o godz. 5:00. Przyjazd do Drezna, spacer: Zwinger, Opera Sempera, Hofkirche (największy
kościół w Dreźnie), Zamek Królewski z Geogenbau, Fürstenzug, Stallhof. Przyjazd do hotelu przy granicy Niemcy/ Holandia,
zakwaterowanie, nocleg.
2 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do Trewiru zwiedzanie: Porta Nigra, Dom Trzech Króli, Rynek Główny, Katedra św. Piotra, Aula
Konstantyna i ruiny łaźni rzymskich. Przejazd do Luksemburga. Przejazd przez Dzielnicę Europejską, Pałac Książęcy, pl. Armii, de la Corniche tzw. „balkon” Europy. Przejazd do Brukseli. Przejazd przez dzielnicę Unii Europejskiej, spacer po starówce:
Grand Place, Ratusz, Dom Króla i barokowe kamieniczki. Dwie brukselskie atrakcje: Manneken i Janneke Pis. Zakwaterowanie
w hotelu, nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do Brugii. To historyczna stolica Flandrii Zachodniej, nazywana Wenecją Północy. Zwiedzanie:
jezioro Minnewater, Begijnhof, Szpital św. Jana, kościół NMP, pl. Burg z gotyckim ratuszem i bazyliką Najświętszej Krwi oraz
Rynek Główny (Grote Markt) z dzwonnicą Belfort i sukiennicami. Przejazd w kierunku Holandii. Po drodze pobyt w Antwerpii. Rynek Główny z fontanną Brabo i ratuszem - uważanym za jeden z najważniejszych zabytków renesansowych Belgii,
5-nawowa Katedra NMP z najwyższą wieżą w Niderlandach; Plac z pomnikiem Rubensa. Czas wolny. Przejazd do Kinderdijk
w Holandii. Stoi tu 19 wiatraków wpisanych na listę UNESCO. Zbudowane w 1740 roku, by pompować wodę z polderu.
Przejazd do Rotterdamu, objazd głównymi ulicami i wjazd na Euromast – najwyższa platforma widokowa w Holandii, skąd
rozciąga się widok na miasto i port. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
4 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd i wizyta na aukcji kwiatowej Holland, tu w czasie kilku godzin, miliony kwiatów zmienia
właściciela. Przejazd do Delft - miasta słynącego z wytwarzanej tu porcelany. Zwiedzanie: stary rynek z ratuszem, Nieuwe
Kerk, Prinsenhof. Przejazd do Hagi, historycznej stolicy Holandii: Binnenhof z Ridderzaal (Domy Parlamentu), Pałac Pokoju –
siedziba Trybunału Sprawiedliwości i wizyta w Madurodam (Holandia w miniaturze). Przejazd do Scheveningen,
zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
5 DZIEŃ: Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd na farmę serową i fabrykę chodaków. Przejazd do Amsterdamu (pobyt 9
godz.). Zwiedzanie: Szlifiernia diamentów, dla chętnych ( odpłatnie dodatkowe + 15 Euro ) Rijksmuseum – Muzeum z obrazami Rembrandta; lub Heineken Experience(browar i muzeum), rejs statkiem po kanałach, targ kwiatowy na kanale Singel,
Pl. Dam z Pałacem Królewskim, spacer po Dzielnicy Czerwonych Latarni. Ciepły posiłek w restauracji.w Amsterdamie Wyjazd
ok. godz. 22:00. Przejazd nocny, postoje co 4 godziny.
6 DZIEŃ: Przyjazd do Wrocławia ok. godz. 10:00 -11:00.
ŚWIADCZENIA:
- transport autokarem (video, barek)
- 4 noclegi (1 w Niemczech , 1 w Brukseli, 2 w okolicach Rotterdamu).
Hotele***, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami.
- 4 śniadania (bufet), 1 obiadokolacja w Amsterdamie.
- wizyta w Szlifierni Diamentów w Amsterdamie.
- opieka pilota, przewodnika
- ubezpieczenie: KL, NNW -SIGNAL IDUNA

TERMINY:

CENA:

20.04-25.04.2021

1599 zł + 20 zł
TFG,TFP

UWAGI 1. Bilety wstępu do zwiedzanych dodatkowo obiektów
muzealnych uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Koszt
wstępów 90 Euro. Zbierane w autokarze przez pilota.( realizacja
programu ,parkingi, rejs statkiem, skansen wiatraków ,Madurodam,taxa klimatyczna , zestaw audio –guide, wjazdy do miast )
2. Program zwiedzania może ulec zmianie. Zwiedzanie części
punktów programu odbywa się z zewnątrz.
3. Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach. W trakcie
programu planowany czas na spożycie posiłku.
4. Koszt dodatkowego ciepłego posiłku w Brukseli i w Holandii ok.
17-19 Euro (bez napoi)
5. Przy zamówieniu grupowym min 40 os. termin dowolny
do ustalenia.
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BIAŁORUŚ
KLASYCZNA BIAŁORUŚ

PROGRAM WYCIECZKI:
DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski wg. rozkładu jazdy, nocny przejazd przez Polskę.
DZIEŃ 2
Przyjazd do GRODNA, spacer - stary i nowy zamek, Katedra, Pałac Chreptowiczów, Kościół Zwiastowania NMP i klasztor Brygidek, Synagoga Chóralna, apteka, zespół zabudowań miejskich, dom Elizy Orzeszkowej. Przejazd do LIDY, spacer po mieście
- zamek książąt litewskich zbudowany przez księcia Giedymina na planie czworoboku z dwiema wieżami w stylu gotyckim,
barokowy kościół farny z bogato wyposażonym wnętrzem (rzeźby, freski, ornamenty stiukowe), kościół i klasztor Pijarów.
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie, przejazd do NOWOGRÓDKA, Muzeum Adama Mickiewicza, Kopiec i pomnik Adama Mickiewicza, Kościół Farny,
Ruiny średniowiecznego zamku. Przejazd nad jezioro ŚWITEŹ - krótki pobyt nad jeziorem. Przejazd do miejscowości MIR,
zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym
kompleksem zamkowym na Białorusi,który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO. Przejazd do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 4
Śniadanie, spacer po MIŃSKU - monumentalny Plac Priwaksalnaja z wieżami miejskimi, Plac Niepodległości, Czerwony Kościół, Pałac Republiki, Plac Zwycięstwa, cerkiew Aleksandra Newskiego, Przedmieście Troickie. Następnie udamy się na obrzeża Mińska, gdzie zobaczymy UROCZYSKO KUROPATY, gdzie znajdują się masowe groby ludzi rozstrzelanych przez NKWD
w latach 1937–1941. Przejazd na tereny dawnej granicy II RP. Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 5
Śniadanie, przejazd do NIEŚWIEŻA – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego
Ciała - pierwszego barokowego kościoła na terenie ziem Polskich. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko
100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Następnie zwiedzanie zamku Radziwiłłów, w którym zobaczymy m.in salę kominkową,
salę hetmańską, salę łowiecką, bawialnie i sypialnię. Przejazd do BRZEŚCIA, zwiedzanie twierdzy Brzeskiej - zespół fortyfikacji wzniesionych przez Imperium Rosyjskie w 1. połowie XIX wieku, w skład której wchodzą cytadela, bramy obronne oraz
Pomnik radzieckich obrońców Twierdzy. Wyjazd w drogę powrotną, przekroczenie granicy Polsko-Białoruskiej.
DZIEŃ 6
Powrót do Wrocławia w godzinach nocnych/porannych
WAŻNE INFORMACJE:
1. Do poruszania się po krajach poza UE potrzebny jest paszport
ważny jeszcze minimum 6 miesięcy od momentu przekraczania
granicy w drodze powrotnej. Przy wyjeździe na Białoruś potrzebna
dodatkowo jest wiza - koszt wizy to 70 zł. Osoby posiadające paszporty wydane przez inne kraje niż Polska zobowiązane są do sprawdzenia
przepisów wizowych oraz ewentualnego wyrobienia wizy.
2. Program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych oraz innych czynników niezależnych od biura. Pilot
nie oprowadza po wnętrzach obiektów. Ceny biletów wstępu mogą
ulec zmianie o czym biuro będzie niezwłocznie informować.
3. Minimalna ilość uczestników do realizacji wycieczki - 30 osób.
W przypadku nieuzbierania wymaganej minimalnej liczby uczestników termin odwołania wycieczki to 14 dni przed terminem wyjazdu.
4. Wycieczka z intensywnym zwiedzaniem, niedostosowana
do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
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TERMINY:

CENA:

oferta dla grup
według ustaleń

od 990 zł

Cena zawiera:
• Przejazd autokarem lub busem klasy turystycznej • Program
turystyczny • 3 noclegi ze śniadaniami w hotelach lub
pensjonatach **/*** • Opiekę pilota-przewodnika
• TFG • Ubezpieczenie Signal Iduna
Dodatkowe opcje i ubezpieczenia możliwe do dokupienia/
ceny za jedna osobę/:
- Dopłata do pokoju 1-osobowego - 200 zł
- Dopłata do 3 obiadokolacji - 100-120 zł /uwaga!!! - napoje
do obiadokolacji są dodatkowo płatne/

WŁOCHY
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 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

TERMINY:

CENA:

dla grup od 20
osób

od 1190 zł + bilet
lotniczy

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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MAGICZNY LWÓW
LWÓW - ZŁOCZÓW –PODCHORCE- OLESKO
Lwów miasto-symbol. Trudno wyobrazić sobie miejsce bardziej związane z polskością: z polską historią, kulturą i tożsamością. Zapraszamy w intrygującą podróż, podczas której zapoznamy się z teraźniejszym Lwowem. 5 dni pozwoli nam z łezką
w oku wspomnieć naszych zasłużonych Polaków na szlaku Złotej Podkowy Olesko –Podhorce i Złoczów .
RAMOWY PROGRAM
1 dzień: Odprawa na lotnisku we Wrocławiu .Wylot do Lwowa. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny lub zwiedzanie indywidualnie ,nocleg.
2 - 3 -4 dzień: Zwiedzanie z przewodnikiem miejscowym busem od 18-25 osób. Będzie to czas na poznanie atmosfery miasta
oraz najważniejszych miejsc - Katedra Ormiańska uważana za najbardziej niezwykłą świątynię Lwowa - Wzgórze Wysokiego Zamku -skąd roztacza się wspaniały widok na miasto - Cmentarz Łyczakowski z Cmentarzem Orląt Lwowskich z przepięknymi grobami Polaków obrońców Lwowa - Sobór Św. Jura- z imponującymi rzeźbami i figurami świętych oraz unikalną siedemnastowieczną ikoną Matki Boskiej Trembowelskiej - Prospekt Swobody- zwany także Aleją Wolności i uznawany
za serce Lwowa - Plac i Pomnik Mickiewicza- najpiękniejszy pomnik naszego narodowego wieszcza - Katedra Łacińska
-z łaskami słynącymi obrazem Matki Boskiej, przed którym król Jan Kazimierz łożył uroczyste śluby i powierzył Rzeczpospolitą
opiece Maryi - Kwartał Ormiański – jedna z najstarszych dzielnic Lwowa z unikalną architekturą i niepowtarzalnym duchem
oryginalnej najstarszej wschodniej kultury - Jeden dzień ZŁOTA PODKOWA – autokarem miejscowym z pilotem zwiedzimy;
OLESKO- PODHORCE –ZLOCZOW. Ponadto Lwów oferuje bogaty wachlarz atrakcji dodatkowych, realizowanych fakultatywnie w czasie wolnym. Każdy znajdzie coś dla siebie. - Muzeum Apteka, gdzie można zobaczyć przeróżne narzędzia do wyrobu lekarstw, dawne wyposażenie aptek, stare dokumenty (ok. 15 UAH/os.) - Fabryka Czekolady-gdzie można skosztować
słynnej lwowskiej czekolady ( 20 UAH/os) - Opera Lwowska – zapraszamy na przedstawienie w słynnej Operze Lwowskiej (ok.
50-300 UAH/os., wymagana wcześniejsza rezerwacja)
5 dzień: śniadanie – zwolnienie pokoi –bagaż zostaje w hotelu. Czas do dyspozycji własnej ( od 11,50 transfer na lotnisko.
Odprawa od 12,20 wylot o 14,10 .We Wrocławia o 14,20)
Zakwaterowanie: Hotel lub pensjonat blisko centrum .Pokoje 2-3 osobowe z łazienką, TV
Wyżywienie: 4 śniadania bufet , 4x obiadokolacje w restauracji koło Rynku
Informacje dodatkowe: - Spotkanie z pilotem nastąpi na lotnisku
we Wrocławiu .
- Transfery z/na lotnisko są realizowane busem/autokarem lub
komunikacją miejską w zależności od wielkości grupy, natomiast
przejazdy podczas zwiedzania komunikacją miejską
- przewodnik miejscowy we Lwowie na czas pobytu
- Linia lotnicza i godziny przelotów mogą ulec zmianie.
- „Single” - bez dopłaty, przy dokwaterowaniu do pokoju 2 lub 3 os.
(opcja na zapytanie)
WAŻNE: PASZPORT KONIECZNY Bardzo prosimy o dokładne
podania pełnego nazwiska i imienia zgodnego z paszportem
(nie ma możliwości wjazdu na terytorium Ukrainy na podstawie
dowodu osobistego), daty urodzenia oraz obywatelstwa. Prosimy
też o sprawdzenie ważności paszportu ( ważność 6 miesięcy
od daty powrotu).
Cena zawiera:
- 4 noclegi w hotelu 3* - zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym
- 4 śniadania na bufecie ,3x obiadokolacje ( napoje płatne wg
zamówienia )
- opiekę polskojęzycznego pilota lub przedstawiciela organizatora
- podstawowe ubezpieczenie KL, NNW, bagażu Signal Iduna
Cena nie zawiera:
- przelotu samolotem WROCŁAW- LWÓW-WROCŁAW - opłaty
i podatki lotniskowe
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TERMINY:

CENA:

dla grup od 18 osób

od 890 zł +bilet
lotniczy

Inne terminy do ustalenia przy zamówieniu grupowym od min 18 osób

- koszt przewozu bagażu podręcznego: WIZZAIR – wymiary:
55x40x23cm, waga do 10 kg i bagażu podręcznego ( plecak ,mała
torba ) Koszt od 350 zł -500 zł
- Orientacyjnego kosztu uczestnictwa w programie ramowym,
na który należy przeznaczyć dodatkowo ok. 1600 UAH/osoba= ok.
60 Euro zbierane we Lwowie przez pilota
Kwota ta obejmuje: transfery z/na lotnisko, opłatę za podatek
turystyczny, bilety wstępów do zwiedzanych atrakcji, bilety komunikacji miejskiej lub busem ukraińskim podczas realizacji programu
zwiedzania oraz usługi lokalnych przewodników,
-Nie obejmuje ‘Kosztu wycieczek fakultatywnych i atrakcji poza
programowych.
- Kosztu posiłków dodatkowych np. obiadu ( koszt ok. -100- 110
UAH obiad – 18 zł
Kurs 1 Euro = ok.30 UAH . 1 zł = ok. 6,10 UAH

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.
HOTEL FUENGIROLA PARK**** lub inny w tym samym standardzie. Zlokalizowany w kurorcie wczasowym Fuengirola (30
min od lotniska), 200 m od plaży miejskiej. W pobliżu również inne plaże: Plaża Las Gaviotas, Plaża Fuengirola. Komfortowy
hotel z 390 pokojami, Jest SPA, która oferuje odpłatnie masaże i zabiegi na ciało. Dostępne udogodnienia rekreacyjne to dwa
baseny odkryte i wypożyczalnia rowerów .Bezpłatny dostęp do Internetu, recepcja całodobowa. W pokoju TV satelitarna,
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
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,
UWAGI
1. Cena nie zawiera: kosztów wycieczek fakultatywnych na miejscu: do Malagi (20 €), Sevilli (60 €), Granady
(80 €) i Gibraltaru (60 €). W cenie wycieczki:
przejazd autokarem, bilety wstępu,
przewodnik w j. polskim.
Cena przy grupie
min. 20 os. chętnych
3. Dopłata 10 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.
TERMINY:

CENA:

dla grup od 20
osób

1499 zł
+ bilet lotniczy
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HISZPANIA

COSTA BLANCA –ALICANTE
Hiszpańskie Wybrzeże - Costa Blanca. Wypoczynek w znanym kurorcie Benidorm- (50 km od Alicante ) Benidorm to rozrywka i zabawa przez 24 godziny na dobę. Na kąpiele słoneczne zapraszają dwie wspaniałe piaszczyste plaże.
PROGRAM RAMOWY
1 DZIEŃ: Zbiórka na lotnisku godz. 16,25 odprawa , wylot, 18,25 do ALICANTE .Przylot o 21,30 Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Zapoznanie się z atrakcjami hotelu i okolicy. Odpoczynek. Obiadokolacja z napojami ( wino, woda stołowa ) .
2 -7 DZIEŃ : Pobyt na Costa Blanca – wypoczynek ,plażowanie ,spacery po okolicy. Korzystanie z atrakcji hotelu . Ze względu
na dobrą lokalizację można zwiedzić :
Walencja —trzecie co do wielkości miasto Hiszpanii. Zwiedzanie starego miasta i zabytków; Katedra ( bilet wstępu w cenie),bazylika, Wieże Serranos czy dawna Giełda Jedwabiu, wpisana na Listę Dziedzictwa UNESCO. Czas wolny (ok. 1 godz.).
Przejazd do nowoczesnej części Walencji - słynnego kompleksu Miasta Nauki i Sztuki (zwiedzanie z zewnątrz) Cena 65 Euro
Guadalest — miasteczko to jedna z największych atrakcji w regionie Alicante. Ma 200 mieszkańców i zostało zbudowane
przez Arabów w VIII w. na wysokości 700 m. Miejscowość ta to ukryty skarb regionu Costa Blanca. W programie zwiedzanie
domu rodziny Orduńa, która zarządzała miejscowoscia od XVI w – bilet wstępu w cenie. Czas wolny (ok. 1 godz.) , Cena 45
euro
Alicante — wycieczka do stolicy prowincji. W programie wizyta w słynnym zamku św. Barbary - ( bilet wstępu w cenie) ,
Muzeum Hogueras, które przedstawia historię słynnych fiest organizowanych z okazji „Święta Ognia” , katedra św. Mikołaja,
zabytkowy rynek i spektakularna promenada Explanada otoczona pięknymi palmami. Autokary nie mogą wjeżdzać do zamku – można podejść pieszo, lub wjechać winda – bilet 3 € dodatkowo płatny Cena 45 euro
W trakcie wycieczek całodziennych – lunch pakietu za obiad.
8 DZIEŃ: Śniadanie- pożegnanie z morzem . Obiad + lunch pakiet .Przejazd na lotnisko 18,30,odprawa - Wylot 20.15. Wrocław przylot ;23,20
ZAKWATEROWANIE: GRAN BALI****BENIDORM leży w spokojnej dzielnicy Benidorm - La Cala 5 minut od plaży Poniente.
Ma 42 piętra i jest najwyższym hotelem w Europie. Posiada kilka basenów i spa .Pokoje klimatyzowane z balkonem, z telewizją satelitarną oraz minibarem. Za opłatą dostęp do internetu. Do dyspozycji Gości dyskoteka z barem. Hotel oferuje występy rozrywkowe. Spa w hotelu dysponuje sauną, siłownią oraz wanną z hydromasażem. Wstęp do spa i zabiegi –odpłatnie.
WYŻYWIENIE: Trzy razy dziennie. Posiłki w formie bufetu w 2 restauracjach.
Do dyspozycji Gości dyskoteka z barem. Hotel oferuje występy rozrywkowe. Spa w hotelu dysponuje sauną, siłownią oraz
wanną z hydromasażem. Wstęp do spa i zabiegi –odpłatnie.
ŚWIADCZENIA : 7 noclegów w hotelu Gran Bali ****
- wyżywienie: 3x dziennie. Do obiadu i kolacji wino, woda stołowa,
wszystkie posiłki na bazie bufetu.
- transfer : lotnisko Alicante - hotel - lotnisko Alicante
-opieka pilota i rezydenta na miejscu
-realizacja wycieczek fakultatywnych z pilotem przy min 20 osobach chętnych
- ubezpieczenie Signal Iduna: NNW, KL,
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TERMINY:
dla grup od 18 osób

CENA:
od 1399 zł + bilet
lotniczy

Inne terminy do ustalenia przy zamówieniu grupowym od min 18 osób

UWAGI :
1. Cena nie zawiera: kosztów wycieczek fakultatywnych. Opłata
na miejscu: wg oferty
2. Każdy pasażer może wnieść na pokład samolotu ;1 torebkę o wymiarach 35 x 20 x 20 cm( plecak lub torebka ) i torbę podręczną
do 10 kg o wymiarach 55 x 40 x 20 cm
3. Dopłata 10 zł TFG - płatne w dniu podpisania umowy.

U nas kupisz oferty
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