


Biuro „Podró¿e-oleola” jest agentem 

najlepszych touroperatorów w Polsce:

Itaka, Rainbow Tours, Afa Star, Exim Tours, 

Wezyr Holidays, BeeFree Holidays, Sun & Fun, 

Comfort Club, Wygoda Travel, ZNP Logostur, Prestige, 

Holidays & Tours, Professjonal, Sigma Travel,

 Logos Travel Marek Œliwka,CT POLAND,

Oasis Tours, Fun Club, ...   

Podró¿e-oleola
Aleksandra Zieliñska
ul. Mickiewicza 8/13b

10-551 Olsztyn

biuro@podrozeoleola.pl

Tel./Fax: 89 522 97 28 

www.podrozeoleola.pl
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REZERWACJA BILETÓW LOTNICZYCH, HOTELI

      I SAMOCHODÓW NA CA£YM ŒWIECIE



www.podroze.olsztyn.pl
email: kontakt@podroze.olsztyn.pl
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WARSZAWA 

Zwiedzanie z przewodnikiem:  Muzeum Po-
wstania  Warszawskiego, spacer warszawsk¹ 
Starówk¹  i  Krakowskim   Przedmieœciem, 
obiad. Wieczorny spektakl w teatrze (aktualny
repertuar  podamy na miesi¹c przed planowa-
nym wyjazdem).Powrót w godzinach wieczo-
rnych (uzale¿niony jest od godziny spektaklu 
w teatrze).

od 165,00 z³/os przy grupie  40 osób 
od 188,00 z³/os przy grupie  30 osób 
od 230,00 z³/os przy grupie  25 osó

 transport, bilety wstêpu zgo -
dnie z programem, obiad,opiekê pilota i prze-
wodnika, ubezpieczenie NNW.

b 

Muzeum Powstania 
Warszawskiego, spektakl w teatrze

 

Cena

Cena zawiera:

SPACER PO STOLICY

Spacer z przewodnikiem po mieœcie,zwiedza-
nie: Kolumna  Zygmunta, Katedra œw.  Jana,
Grób Nieznanego ¯o³nierza,Teatr Wielki,Plac
Bankowy,  Zamek  Królewski  (Apartamenty
Królewskie,  Sala  Balowa)  Park w  £azien -
kach. Przerwa na posi³ek w Mc Donald’s. Se-
ans filmowy  w  systemie  3D w kinie IMAX. 
Powrót w godzinach wieczornych.

od 155,00 z³ /os przy grupie 40 osób
od 168,00 z³/os przy grupie  30 osób
od 186,00 z³/os  przy grupie 25 osób

 transport, bilet wstêpu na Za-
mek  Królewski, posi³ek w Mc Donald’s (ze -
staw), opiekê pilota  i przewodnika, ubezpie -
czenie NNW.

 

Zamek Królewski - £azienki 
Królewskie - KINO IMAX

 
  

 Cena:

Cena zawiera:

UROKI WARSZAWY

Zwiedzanie miasta z  przewodnikiem: ogród
na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej, dziedzi-
niec Zamku Królewskiego z Kolumn¹ Zygmu-
nta III Wazy, Stare Miasto, Barbakan… Lekcja
 historii  na Cmentarzu na  Starych  i  Nowych
Pow¹zkach.Powrót w godzinach wieczornych.

od   89,00 z³/os  przy grupie 40 osób
od 115,00 z³/os  przy grupie 30 osób
od 142,00 z³/os  przy grupie 25 osób

transport, opiekê pilota i prze-
wodnika, ubezpieczenie NNW.

Biblioteka Uniwersytecka, 
Stare Miasto, Pow¹zki 

Cena: 

Cena zawiera:
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PIERNIKOWE MIASTO

TORUÑ: Krzywa Wie¿a, Ratusz, Dwór  Ar -
tusa,  koœció³  NMP, Katedra  œw.  Jana, Pa³ac
Eskenów, Bulwar Filadelfijski, Muzeum Pier-
nika. Rejs statkiem  wycieczkowym po Wiœle.
Zwiedzanie ogrodu botanicznego.

od 139,00 z³/os  przy grupie 40 osób
od 169,00 z³/os  przy grupie 30 osób
od 198,00 z³/os  przy grupie 25 osób

transport, bilety wstêpu, opie-
kê pilota i przewodnika, ubezpieczenie NNW.

 Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia obia-
du za dop³at¹ ok.18z³/os ( jedno danie).

 

Toruñ z rejsem statkiem po Wiœle

Cena:

Cena zawiera:  

Uwaga:

ZAGRODA KURPIOWSKA

Przejazd do KADZID£A, zwiedzanie Zagro-
dy z przewodnikiem.Warsztaty Etnograficzne,
poczêstunek- degustacja potraw kuchni regio-
nalnej. Planowany powrót w godzinach popo-
³udniowych.

od   65,00 z³/os przy grupie 40 osób
od   89,00 z³/os przy grupie 30 osób
od 120,00 z³/os przy grupie 25 osób

transport,  bilety wstêpu, po -
czêstunek, opiekê  pilota i  przewodnika,ubez-
pieczenie NNW .

 

Kadzid³o

Cena:

Cena zawiera: 

PARK DZIKICH ZWIERZ¥T
 I TROPIKANA

 

Wyjazd  do KADZID£OWA, spacer po Par-
ku Dzikich Zwierz¹t. Przejazd do MIKO£A-
JEK - zwiedzanie portu,  rejs  po  jez.  Œniar-
dwy, zabawa na  basenie (1,5 godzinny pobyt 
na kompleksie basenów - hotel Go³êbiewski).

od 115,00 z³/os przy grupie  40 osób
od 137,00 z³/os przy grupie  30 osób
od 155,00 z³/os przy grupie  25 osób

transport, bilety wstêpu, opie-
kê pilota i przewodnika, ubezpieczenie NNW.

Miko³ajki - Kadzid³owo

Cena: 

Cena zawiera: 
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HISTORIA 
I PRAHISTORIA

TORUÑ :  zwiedzanie  miasta  z  przewodni-
kiem:  Bulwar  Filadelfijski,  Krzywa  Wie¿a, 
koœció³  œw. Jakuba, Kêpa  Bazarowa,  Rynek
Staromiejski, Muzeum  Kopernika, Muzeum
Piernika, obiad. SOLEC KUJAWSKI: zwie-
dzanie Jurajskiego  Parku  oraz udzia³ w war-
sztatach  paleontologicznych  (plastycznych). 
Powrót w godzinach wieczornych.

od  155,00 z³ /os przy grupie 40 osób
od  169,00 z³ /os przy grupie 30 osób
od  189,00 z³ /os przy grupie 25 osób

:transport, bilety wstêpu, obiad,
opiekê  pilota  i przewodnika,  ubezpieczenie
 NNW.

Toruñ – Solec Kujawski 

Cena: 

Cena zawiera

GOTYCKA PRZYGODA

Przyjazd do GNIEWU, zwiedzanie gotyckie-
go zamku  z  przewodnikiem, ¿ywa lekcja hi-
storii,ognisko z pieczeniem kie³basek na pod-
zamczu. Powrót w godzinach wieczornych.

od   96,00 z³ /os przy grupie 40 osób
od 117,00 z³ /os przy grupie 30 osób
od 146,00 z³ /os przy grupie 25 osób

ransport, bilety wstêpu na za-
mek w Gniewie, lekcjê historii,  opiekê pilota
i przewodnika, ubezpieczenie NNW.

t

Gniew

Cena: 

Cena zawiera:

ZAMKI
KRZY¯ACKIE

GIER£O¯ -  zwiedzanie   z  przewodnikiem 
Wilczego  Szañca, wizyta  na  zamku  w KÊ-
TRZYNIE, w Muzeum  Wojciecha Kêtrzyñ-
skiego oraz na zamku w RESZLU - zwiedza-
nie  dziedziñca, wie¿y zamkowej. Powrót 
w godzinach wieczornych.

od   69,00 z³ /os przy grupie 40 osób
od   85,00 z³ /os przy grupie 30 osób
od 124,00 z³ /os przy grupie 25 osób

 transport, bilety wstêpu, opie-
kê pilota - przewodnika, ubezpieczenie NNW.

Gier³o¿ – Kêtrzyn – Reszel

Cena:

Cena zawiera:
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PRZYGODA 
NAD BA£TYKIEM

GDAÑSK - spotkanie z przewodnikiem: rejs 
statkiem (Gdañsk-Westerplatte),spacer po Bul-
warze Nadmorskim oraz po najd³u¿szym mo-
lo w Europie w SOPOCIE. Przerwa na obiad.
Przejazd na spektakl w Teatrze Muzycznym,
(aktualny repertuar podamy na miesi¹c przed 
planowanym wyjazdem).Powrót w godzinach 
wieczornych.

od 178,00 z³/os  przy grupie 40 osób
od 220,00 z³/os  przy grupie 30 osób
od 244,00 z³/ os przy grupie 25 osób

transport, rejs statkiem, bi
let do Teatru Muzycznego,obiad, opiekê pilo
ta oraz przewodnika,ubezpieczenie NNW.

  -
-

Rejs statkiem i wizyta w Teatrze 
Muzycznym

Cena: 

Cena  zawiera: 

BAJKOWE
SPOTKANIE

MALBORK -  zwiedzanie miasta z przewo -
dnikiem z niezapomnian¹ przygod¹ na zamku.
Wizyta w  SZYMBARKU,  w domu do góry
nogami. Powrót  w  godzinach  wieczornych.

od 116,00z³ /os przy grupie 40 osób
od 127,00z³ /os przy grupie 30 osób
od165,00 z³ /os przy grupie 25 osob

transport, bilety  opiekê pi
ta i przewodnika, ubezpieczenie NNW.

Malbork – Szymbark

Cena:

Cena zawiera:   , lo-

  

SPOTKANIE Z NEPTUNEM

GDAÑSK:  Stare Miasto, Droga  Króle-
wska, ¯uraw, Neptun... OLIWA : ZOO - 
przeja¿d¿ka kolejk¹. SOPOT : spacer po
molo,  pobyt w  Aqua  Parku. Planowany
powrót w godzinach wieczornych.

od 155,00z³/os przy grupie 40 osób
od 185,00z³/os przy grupie 30 osób
od 199,00z³/os przy grupie 25 osób

 transport,  bilety wstêpu,
opiekê pilota i przewodnika, ubezpiecze-
nie NNW.

Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia obia-
du za dop³at¹ ok.18 z³/os (jedno danie).

Zoo – Molo – Aquapark

Cena:

Cena zawiera: 

Uwaga:
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S£ODKIE TRÓJMIASTO

  

GDAÑSK- spotkanie z przewodnikiem zwie-
dzanie: Trakt  Królewski, ulica  D³uga, D³ugi
Targ, Z³ota Brama, Katownia, Koœció³ Maria-
cki, ulica Mariacka,Pobrze¿e Mot³awy…SO-
POT - spacer ulic¹ Monte Casino i wypoczy-
nek na najd³u¿szym  w  Europie molo. GDY-
NIA- ORP„B£YSKAWICA”.S³odkie spotka-
nie w  Cuciu  Cukier Artist w  GDAÑSKU.
Powrót  w póŸnych  godzinach  wieczornych.

d 165,00 z³/os przy grupie  40 osób
od 186,00 z³/os przy grupie  30 osób
od 210,00 z³/os przy grupie  25 osób 

 transport,  opiekê  pilota oraz
przewodnika, bilety  wstêpu,  ubezpieczenie 
NNW.

o

Gdañsk - Sopot - Gdynia

Cena:

Cena zawiera:

WARMIÑSKIE TAJEMNICE

Wizyta w OLSZTYNKU, zwiedzanie z prze-
wodnikiem: Park Etnograficzny, udzia³ w wy-
branej lekcji tematycznej, Huta Szk³a Artysty-
cznego,pokaz atrakcyjnych wyrobów ze szk³a.
Obiad w restauracji...
Wyjazd w drogê powrotn¹.

od   88,00 z³/os przy grupie 40 osób
od 110,00 z³/os przy grupie 30 osób 
od 127,00 z³/os przy grupie 25 osób

:transport, bilety wstêpu, obiad
opiekê  pilota  i  przewodnika,  ubezpieczenie 
NNW.

Olsztynek

Cena:  

Cena zawiera

ŒLADAMI  KRÓLA 
JAGIE££Y

Wyjazd z przewodnikiem do GRUNWALDU.
Zwiedzanie: ruiny kaplicy pobitewnej,Kopiec
Jagie³³y, seans  filmowy  w kinie muzealnym. 
Obiad w  restauracji. 
Wyjazd w drogê powrotn¹.

od   89,00 z³/os przy grupie 40 osób 
od 115,00 z³/os przy grupie 30 osób
od 132,00 z³/os przy grupie 25 osób

transport,bilety wstêpu, obiad,
opiekê  pilota  i  przewodnika, ubezpieczenie 
NNW.

Grunwald

Cena:  

Cena zawiera:
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LEKCJA W PLENERZE

DZIEÑ I : CIECHANÓW - spacer po parku
w stylu angielskim, zwiedzanie Zamku Ksi¹-
¿¹t Mazowieckich. OPINOGÓRA - Muzeum
Romantyzmu.GO£OTCZYCE-lekcja w Mu-
zeum  Pozytywizmu. Przejazd do bazy nocle-
gowej, kolacja przy ognisku, nocleg.
DZIEÑ II : œniadanie, PU£TUSK - Dom 
Polonii, Rynek… Powrót wieczorem.

od 164,00 z³/os przy grupie 40 osób
od 199,00 z³/os przy grupie 30 osób
od 225,00 z³/os przy grupie 25 osób

 transport, nocleg (pokoje 2, 3,
4 - osobowe), wy¿ywienie zgodnie z progra -
mem,opiekê pilota i przewodnika,bilety wstê-
pu, ubezpieczenie NNW.

Ciechanów - Pu³tusk

Cena:

Cena zawiera:

SPOTKANIE Z NATUR¥

 

DZIEÑ I: HAJNÓWKA- przeja¿d¿ka kolej-
k¹  w¹skotorow¹. BIA£OWIE¯A - zakwate-
rowanie w hotelu, przejazd bryczkami do Pu-
szczy  Bia³owieskiej,  kolacja  przy  ognisku, 
nocleg.
DZIEÑ II: œniadanie, BIA£OWIE¯A - Park
Pa³acowy,Muzeum Przyrodniczo - Leœne, Re-
zerwat ¯ubrów…, obiad. 
Powrót w godzinach wieczornych.

od 315,00 z³/os  przy grupie 40 osób
od 398,00 z³/os  przy grupie 30 osób
od 427,00 z³/os  przy grupie 25 osób

 transport, nocleg (pokoje 2, 3,
4 - osobowe), wy¿ywienie  zgodnie z progra -
mem,opiekê pilota i przewodnika,bilety wstê-
pu, ubezpieczenie NNW.

Bia³owie¿a Hajnówka

Cena:

Cena zawiera:

-

WYPRAWA NA PODLASIE

 

DZIEÑ I : TYKOCIN - klasztor  Bernardy -
nów, synagoga,  pomnik  Hetmana  Stefana 
Czarnieckiego, ruiny zamku. CHOROSZCZ 
- rezydencja  Branickich. BIA£YSTOK - Pa-
³ac Branickich, Ratusz, cerkiew Œw. Miko³aja,
zakwaterowanie  w  hotelu. BIA£OWIE¯A -
kolacja biesiadna z muzyk¹ - ognisko, nocleg.
DZIEÑ II:œniadanie,BIA£OWIE¯A - rezer- 
wat  z ostoj¹ zwierz¹t.HAJNÓWKA-cerkiew
prawos³awna. Obiad  w BIA£OWIE¯Y. Po-
wrót w godzinach wieczornych.
od 375,00 z³/os  przy grupie 40 osób
od 435,00 z³/os  przy grupie 30 osób
od 515,00 z³/os  przy grupie 25 osób

transport, nocleg (pokoje 2, 3,
4 - osobowe),  wy¿ywienie  zgodnie z progra-
mem,opiekê pilota i przewodnika,bilety wstê-
pu, ubezpieczenie NNW.

Tykocin - Bia³ystok - Bia³owie¿a

Cena zawiera: 
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PRZYGODA 
W CENTRALNEJ POLSCE

 

DZIEÑ I - P£OCK:  Wzgórze  Tumskie, 
TUM : „SZWEDZKA GÓRA” . £ÓD :
zakwaterowanie w hotelu, kolacja. Udzia³ w 
spektaklu teatralnym (zgodnie z repertuarem 
w wybranym  teatrze).
DZIEÑ II - œniadanie,  zwiedzanie z przewo-
dnikiem:£ÓD - SZLAKIEM W£ÓKIEN-
NICTWA,relaks w AQUA PARKU”FALA”.
Obiad na trasie. ¯ELAZOWA WOLA: mu -
zeum Fryderyka Chopina. Planowany powrót 
w godzinach wieczornych.

od 399,00z³/os przy grupie 40 osób
od 455,00z³/os przy grupie 30 osób
od 569,00 z³/osprzy grupie 25 osób

 transport, opiekê pilota i prze-
wodnika, nocleg (pokoje 2, 3, 4 - os.), wy¿y -
wienie, bilety wstêpu - zgodnie z programem,
ubezpieczenie NNW.

:

wypoczynek w AQUA PARKU 
w £ODZI, wizyta w teatrze

Cena:

Cena zawiera

KIELECKIE UROKI

DZIEÑ I - KIELCE : Muzeum  Narodowe,
Bazylika Katedralna, Kadzielnia. Zakwatero-
wanie w hotelu w okolicy Kielc, obiadokola-
cja, nocleg,
DZIEÑ II - œniadanie,zwiedzanie  JASKINI
RAJ. CHÊCINY: ruiny zamku u stóp  Góry
Zamkowej.Przerwa na obiad we w³asnym za-
kresie.Powrót w póŸnych godzinach wieczor-
nych

od 298,00 z³/os  przy grupie 40 osób          
od 333,00 z³/os  przy grupie 30 osób          
od 398,00 z³/os  przy grupie 25 osób      

 transport,bilety wstêpu,nocle-
gi  (pokoje 2, 3, 4 - osobowe) ,  wy¿ywienie, 
opiekê  pilota  i przewodnika,  ubezpieczenie
NNW.

:

Kielce - Jaskinia Raj

Cena

Cena zawiera:
      

SZLAKLIEM 
PIERWSZYCH PIASTÓW

DZIEÑ I - ¯NIN WENECJA - BISKUPIN
 – przejazd  ciuchci¹, zwiedzanie  osady  pra-
s³owiañskiej.  ROGÓW:  zabawa w PARKU
DINOZAURÓW. Zakwaterowanie w okolicy 
¯NINA, obiadokolacja, nocleg.
DZIEÑ II  - œniadanie, GNIEZNO: Muzeum 
Pierwszych Piastów,Drzwi GnieŸnieñskie,Ka-
tedra z  relikwiami  Œw. Wojciecha ...  Powrót 
w póŸnych godzinach wieczornych.

od  235,00 z³/os  przy grupie 40 osób          
od  288,00 z³/os  przy grupie 30 osób          
od  359,00 z³/os  przy grupie 25 osób     

 transport, bilety wstêpu, noc-
leg  (pokoje  2, 3, 4 - osobowe),  wy¿ywienie,
opiekê  pilota  i  przewodnika,  ubezpieczenie 
NNW.

 
 

 -  

 

¯nin - Wenecja  - Biskupin
 - Rogowo - Gniezno
 

Cena:                                                     

Cena zawiera:
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SPOTKANIE 
Z HISTORI¥ I NATUR¥

  

DZIEÑ I - GDAÑSK: spacer  Traktem  Kró-
lewskim. SOPOT:  wypoczynek  na s³ynnym
molo.W£ADYS£AWOWO: wieczorny spa-
cer  alej¹  gwiazd i  brzegiem  morza, kolacja,
nocleg.
DZIEÑ II- œniadanie, £EBA:S³owiñski Park
Narodowy, obiad. Powrót  w póŸnych godzi -
nach wieczornych.

od 210,00 z³/os przy grupie 40 osób
od 289,00 z³/os przy grupie 30 osób 
od 325,00 z³/os przy grupie 25 osób 

 transport, nocleg (pokoje 2,
3, 4-os.), wy¿ywienie, opiekê pilota i przewo-
dnika, bilety wstêpu, ubezpieczenie NNW.

Gdañsk - Sopot - £eba 

Cena:

Cena zawiera:

WIZYTA W
SZWAJCARII KASZUBSKIEJ

DZIEÑ I - KARTUZY:Muzeum Kaszubskie.
CHMIELNO : Muzeum  Ceramiki.  SZYM- 
BARK : dom do góry nogami. Obiadokolacja
nocleg,
DZIEÑ II - œniadanie, WDZYDZE KISZE-
WSKIE:Muzeum Etnograficzne. Przerwa na
 obiad we w³asnym zakresie.Wizyta na farmie
strusi  afrykañskich  w  GARCZYNIE. 
Powrót w godzinach wieczornych.

od 285,00 z³/os przy grupie 40 osób           
od 333,00 z³/os przy grupie 30 osób             
od 389,00 z³/os przy grupie 25 osób      

 transport, bilety wstêpu, noc -
leg  (pokoje 2, 3, 4 - osobowe),  wy¿ywienie,
opiekê  pilota  i  przewodnika,  ubezpieczenie 
NNW.

   

 

Kartuzy - Szymbark - Wdzydze

Cena:

Cena zawiera:

                                                      

KASZUBY W MINIATURZE

DZIEÑ I - GDAÑSK:  zwiedzanie miasta  z 
przewodnikiem. SOPOT : spacer po s³ynnym
molo oraz ulic¹ Monte Casino.W£ADYS£A-
WOWO: kolacja, wieczorne rozgrywki spor-
towe na pla¿y, nocleg.
DZIEÑ II - œniadanie, wyjazd do SZYMBA-
RKA, zwiedzanie z przewodnikiem Skansenu 
Kaszubskiego.  Obiad  w KOŒCIERZYNIE.
Powrót w póŸnych godzinach wieczornych. 

od 236,00 z³/os  przy grupie  40 osób
od 278,00 z³/os  przy grupie  30 osób
od 320,00 z³/os  przy grupie  25 osób

transport, nocleg (pokoje 2, 3,
4-osobowe),wy¿ywienie, opiekê pilota i prze-
wodnika, bilety wstêpu, ubezpieczenie NNW.

Gdañsk – Sopot – Szymbark

Cena

Cena zawiera: 
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PODRÓ¯  SENTYMENTALNA

DZIEÑ I - WILNO: Stare Miasto,Ostra Bra-
ma, Plac Ratuszowy, cerkiew œw.Ducha,Dzie-
dziniec Uniwersytetu,  Katedra,  Koœció³  œw.
Piotra i Paw³a na Antokolu, kolacja. WILNO
BY NIGHT, nocleg,
DZIEÑ II - œniadanie, c.d. zwiedzania WIL -
NA:cmentarz na Rossie, Góra Trzech Krzy¿y,
TROKI : gotycki zamek, karaimski obiad re-
gionalny. Powrót póŸnym wieczorem.

od 350,00 z³/os  przy grupie 40 osób 
od 375,00 z³/os  przy grupie 30 osób              
od 499,00 z³/os  przy grupie 25 osób

transport,op³aty drogowe,noc-
leg (pokoje 2-3 osobowe), wy¿ywienie, opie-
kê pilota i przewodnika, ubezpieczenie NNW
i KL.

:

Wilno Troki

Cena:

Cena zawiera

-

UROKI NIEMIEC

DZIEÑ I - CIECHOCINEK : spacer z prze-
wodnikiem. Przejazd  do  hotelu przy granicy
polsko-niemieckiej, kolacja , nocleg.
DZIEÑ II - œniadanie, BERLIN :  Unter den 
Linden, Alexanderplatz, Uniwersytet Humbo-
ldta, zbrojownia,Opera, Muzeum Pergamonu,
rejs   statkiem  po  Sprewie.  Obiadokolacja,
nocleg, 
DZIEÑ III - œniadanie, POCZDAM:  zespó³
pa³acowy Sanssouci.BERLIN : c.d. zwiedza-
nia: zamek  Charlottenburg, Plac Poczdamski,
Reichstag,  Brama   Brandenburska….  Obiad
na  trasie.  Powrót  póŸnym wieczorem.

od 665,00 z³/os dla 40 osób z biletami wstêpu
od 529,00 z³/os dla 40 osób + 38 EURO - bilety
od 786,00 z³/os dla 30 osób z biletami wstêpu
od 642,00 z³/os dla 30 osób +38 EURO - bilety

ransport,  noclegi w  Polsce,  
(pokoje - 2, 3 osobowe), wy¿ywienie,  bilety 
wstêpu, rejs statkiem, opiekê  pilota i przewo-
dnika, ubezpieczenie NNW i KL.

 

                                                      

 

Berlin - Poczdam

Cena:

Cena zawiera:  t

¯AR TROPIKÓW  
W NIEMCZECH

DZIEÑ I -  przejazd  do  hotelu przy granicy
polsko-niemieckiej,   obiadokolacja,   nocleg.
DZIEÑ II -  œniadanie,  wyjazd do  TROPI -
CAL  ISLANDS  w NIEMCZECH,  powrót
do hotelu w POLSCE, obiadokolacja, nocleg.                                             
DZIEÑ III- œniadanie,wyjazd do BERLINA,
zwiedzanie: Wyspa Muzeów - Pergamon, Ka-
tedra  Œw.  Jadwigi,  Brama  Brandenburska. 
Obiad  na  trasie w  POLSCE. Powrót w póŸ-
nych godzinach nocnych.  

od 685,00 z³/os dla 40 osób z biletami wstêpu
od 529,00 z³/os dla 40 osób + 38 EURO - bilety
od 798,00 z³/os dla 30 osób z biletami wstêpu
od 642,00 z³/os dla 30 osób  + 38 EURO - bilety

transport, noclegi w Polsce,
wy¿ywienie zgodnie z programem, opiekê pi-
lota i przewodnika, bilety wstêpu,ubezpiecze-
nie NNW i KL.

                         

Berlin - Tropical  Islands

Cena:

Cena zawiera:

                                                     

 



�

PODKARPACIE I LWÓW

DZIEÑ I - KAZIMIERZ DOLNY zwiedza-
nie miasta z przewodnikiem. SOLINA : inte-
gracyjna kolacja przy ognisku, nocleg.  
DZIEÑ  II - œniadanie, wyjazd do LWOWA,
zwiedzanie:Katedra £aciñska,Rynek G³ówny
Pomnik  Adama  Mickiewicza,  Katedra  Or -
miañska, Cerkiew Greckokatolicka, spacer po 
Cmentarzu £yczakowskim i Orl¹t Lwowskich
Opera Lwowska…Obiad we  LWOWIE, po-
wrót  do SOLINY, nocleg.                                 
DZIEÑ III- œniadanie,SOLINA:rejs statkiem
po jeziorze Soliñskim. MYCZKOWCE:spa-
cer po zaporze.  Obiad w SANDOMIERZU:
spacer po  mieœcie. Powrót w póŸnych godzi-
nach wieczornych. 

od  629,00 z³/os  przy grupie 40 osób           
od  718,00 z³/os  przy grupie 30 osób          
od  788,00 z³/os  przy grupie 25 osób   

 transport , noclegi, wy¿ywie -
ni, zgodnie z programem,bilety wstêpu, opie-
kê  pilota oraz  przewodników, ubezpieczenie
NNW i KL.

:

                                                             

   

Kazimierz Dolny - Lwów - Solina 

Cena:

Cena zawiera:

K¥PIELISKA TERMALNE

DZIEÑ I - KRAKÓW: zwiedzanie- dziedzi- 
niec i Katedra na Wawelu, Trasa  Uniwersyte- 
cka, Koœció³ Mariacki…ZAKOPANE - obia-
dokolacja,  nocleg.
DZIEÑ II - œniadanie,  ZAKOPANE:  Stary 
Koœció³,  cmentarz   na  Pêksowym  Brzysku,
Jaszczurówka,  Ma³a i  Du¿a Krokiew, wjazd 
kolejk¹  na  Guba³ówkê, zjazd z Polany Szy -
moszkowej.  S£OWACJA  -  ORAWICA:
pobyt na basenach (3godziny).Obiadokolacja
nocleg,
DZIEÑ III - œniadanie, S£OWACJA - TA -
TRALANDIA : zabawa w  parku  wodnym, 
MURZASICHLE:spotkanie w Izbie Regio -
nalnej, integracyjna kolacja, nocleg.
DZIEÑ IV - œniadanie,WIELICZKA:  zwie-
dzanie Kopalni Soli,obiad. Powrót w póŸnych
godzinach wieczornych.

od  629,00 z³/os  przy grupie 40 osób
od  718,00 z³/os  przy grupie 30 osób
od  788,00 z³/os  przy grupie 25 osób

transport,noclegi w Polsce,wy-
¿ywienie,zgodnie z programem,bilety wstêpu,
opiekê  pilota i przewodników, ubezpieczenie
NNW i KL.

     
 

  

Zakopane Kraków - Wieliczka -
S³owacja

Cena:

Cena zawiera:

-
-

TRADYCJE UKRAINY

DZIEÑ I : KAZIMIERZ DOLNY zwiedza-
nie z przewodnikiem. Obiadokolacja na trasie
w Polsce. LWÓW BY NIGHT,  nocleg.
DZIEÑ II -  œniadanie, LWÓW - zwiedzanie
z przewodnikiem,obiadokolacja w restauracji,
nocleg.
DZIEÑ III- œniadanie, cd zwiedzanie LWO -
WA,wyjazd do POLSKI, SOLINA - integra-
cyjna kolacja, nocleg.
DZIEÑ IV-  œniadanie,  BARANÓW  SAN -
DOMIERSKI: zwiedzanie zamku. SANDO-
MIERZ - obiad. Powrót póŸnym wieczorem.

od 780,00 z³/os  przy grupie  40 osób
od 899,00 z³/os przy grupie   30 osób
od 1089,00z³/os  przy grupie 25 osób

:transport,noclegi i wy¿ywienie
zgodnie z programem,  bilety wstêpu,  opiekê 
pilota i przewodnika,ubezpieczenie NNWiKL

 :

 Kazimierz - Lwów - Baranów 
Sandomierski

Cena:  

Cena zawiera



 �

BIESZCZADY  INACZEJ

DZIEÑ I - RZESZÓW:wieczorny spacer po
 mieœcie, obiadokolacja, nocleg,
DZIEÑ II- £AÑCUT:pa³ac, Muzeum Powo-
zów, Oran¿eria.PRZEMYŒL: Kompleks Sta-
rego Miasta,Zamek,Pa³ac Lubomirskich.Obia-
dokolacja i nocleg.
DZIEÑ III- œniadanie, zwiedzanie - na trasie:
KRASICZYN - BIRCZA - USTRZYKI 
DOLNE - LESKO - SANOK - SOLINA. 
Obiadokolacja , nocleg .
DZIEÑ IV- œniadanie, obiad na trasie.Powrót 
w godzinach wieczornych.

od  599,00 z³/os przy grupie 40 osób
od  640,00 z³/os przy grupie 30 osób
od  755,00 z³/os przy grupie 25 osó

  transport, noclegi, wy¿ywie-
nie, bilety wstêpu, opiekê pilota i przewodni -
ka, ubezpieczenie NNW.

b

   

 

Rzeszów - £añcut - Przemyœl - Solina

Cena:

Cena zawiera:

KOTLINA  K£ODZKA   

DZIEÑ I - WROC£AW:Ostrów Tumski, ko-
lacja i nocleg,
DZIEÑ II - œniadanie, cd. zwiedzania WRO-
C£AWIA z przewodnikiem: Katedra, Rynek,
 Panorama Rac³awicka. K£ODZKO: twier -
dza spacer po mieœcie, obiadokolacja, nocleg,
DZIEÑ III -  œniadanie, WAMBIERZYCE -
KUDOWA- DUSZNIKI ZDRÓJ, obiadoko-
lacja, nocleg.
DZIEÑ IV- œniadanie, obiad na trasie.Powrót 
w godzinach wieczornych.

od 499,00 z³/os przy grupie 40 osób
od 570,00 z³/os przy grupie 30 osób
od 650,00 z³/os przy grupie 25 osób

transport, noclegi, wy¿ywie-
nie zgodnie z programem, bilety wstêpu,opie-
kê pilota i przewodnika, ubezpieczenie NNW.

Wroc³aw - K³odzko

Cena:

Cena zawiera:  

HYDE PARK- NIEMIECKI 
PARK ROZRYWKI

  

DZIEÑ I - KO£OBRZEG:  Ratusz,  Baszta 
Prochowa,Latarnia Morska,Fortyfikacje,obia-
dokolacja, nocleg,
DZIEÑ II - œniadanie, ŒWINOUJŒCIE: je -
zioro Turkusowe, spotkanie z fauna i flor¹  na
wyspie WOLIN i UZNAM, spacer  do  portu 
i centrum  wypoczynkowego miasta, obiado -
kolacja, nocleg,
DZIEÑ III - œniadanie (+ suchy prowiant za 
obiadokolacjê), wycieczka do  HYDE PARK,
póŸny  powrót  do  ŒWINOUJŒCIA, nocleg.
DZIEÑ IV-œniadanie,wyjazd w drogê powro-
tn¹, obiad  na trasie.Powrót w póŸnych godzi-
nach wieczornych.

od  580,00 z³/os przy grupie  40 osób
od  625,00 z³/os przy grupie  30 osób
od  687,00 z³/os przy grupie  25 osób

:transport,noclegi, wy¿ywienie,
bilety  wstêpu,  opiekê  pilota i  przewodnika, 
ubezpieczenie NNW i KL.

Ko³obrzeg - Œwinoujœcie - Hyde Park

Cena:

Cena zawiera

CENA NIE ZAWIERA BILETU WSTEPU DO
HYDE PARKU !





PRZYGODA NAD DUNAJEM

  

DZIEÑ I  - PSZCZYNA: wieczorny spacer 
po magicznym mieœcie, nocleg.
DZIEÑ II - œniadanie,BUDAPESZT: Wzgó-
rze Gellerta  -  panorama miasta, spacer  po 
Vaci Ucta, obiadokolacja, BUDAPESZT BY
NIGHT, nocleg,
DZIEÑ III- œniadanie,cd zwiedzania BUDA-
PESZTU: Baszta  Rybacka,  neogotycki Ko -
œció³  Œw. Macieja,  Brama Wiedeñska,  Pa³ac
 Królewski…K¹pielisko Szechenyi-wypoczy-
nek,  kolacja  w  SZENTENDRE,  BUDA-
PESZT - nocleg,
DZIEÑ IV - œniadanie,zwiedzania cd.rejs sta-
tkiem po Dunaju,Wêgierska Akademia  Nauk
oraz Parlament, objazd  Wyspy  Ma³gorzaty.
PSZCZYNA: obiadokolacja, nocleg,
DZIEÑ V- OJCÓW:  Ruiny  Zamku,  Grota 
£okietka,  Brama Krakowska …Obiad na tra-
sie. Powrót  póŸnym wieczorem.

 
od  899,00  z³/os przy grupie 40 osób
od  999,00  z³/os przy grupie 30 osób
od 1150,00 z³/os przy grupie 25 osób

transport, nocleg,wy¿ywienie,
bilety  wstêpu,  opiekê  pilota  i przewodnika,
ubezpieczenie KL i NNW.

 

Pszczyna - Budapeszt - Ojców

Cena:

Cena zawiera:

CENA NIE OBEJMUJE BILETÓW WSTÊPU
W BUDAPESZCIE !!

Z WIZYT¥ U S¥SIADÓW

DZIEÑ I- Wroc³aw:Ostrów Tumski oraz Pa-
norama Rac³awicka. SZKLARSKA PORÊ -
BA, JAKUSZYCE, obiadokolacja, nocleg.
DZIEÑ II - œniadanie,SZWAJCARIA SAK- 
SOÑSKA:  Dolina £aby,  BASTEI STOL -
PEN, KÖNIGSTEIN, obiadokolacja, nocleg
DZIEÑ III - SKALNE  MIASTO  W CZE -
CHACH,  SZKLARSKA  PORÊBA: obia -
dokolacja, spotkanie  w  CHACIE WALOÑ-
SKIEJ, nocleg.
DZIEÑ IV - œniadanie + prowiant  PRAGA:
Ma³a Strana, Koœció³ œw. Miko³aja, Most Ka-
rola,  Josefow,  Ratusza  ze  zegarem "Orloj”,
Plac Wac³awa, rejs  statkiem po We³tawie (2
godziny) z  posi³kiem, Kri¿ikowe  Fontanny.
PóŸny powrót do hotelu,  nocleg. 
DZIEÑ V - œniadanie, obiad na trasie.Powrót
póŸnym wieczorem.       

od   889,00  z³/os przy grupie 40 osób
od 1099,00 z³/os przy grupie  30 osób
od 1189,00 z³/os przy grupie  25 osób

 transport noclegi  i wy¿ywie-
nie zgodnie z programem, bilety wstêpu,opie-
kê pilota  i  przewodnika,  ubezpieczenie KL
i  NNW

      

Wroc³aw - Szklarska Porêba -
- Szwajcaria Saksoñska - 
- Skalne Miasto - Karpacz

 
 

Cena:

Cena zawiera:

SENTYMENTALNA WYPRAWA 

DZIEÑ I - KAZIMIERZ DOLNY:staromie-
jski rynek z  renesansowymi  kamieniczkami.
ZAMOŒÆ: Pa³ac Zamoyskich  z  XVIwieku
Brama  Lwowska … Obiadokolacja  przejazd 
na nocleg 
DZIEÑ II -œniadanie ¯Ó£KIEW:z zewn¹trz
-zamek, fara, LWÓW: Rynek Starego Miasta
katedra £aciñska,  cerkiew  Wo³oska,  katedra
 Ormiañska,Wa³y Hetmañskie, Opera….Obia-
dokolacja, nocleg
DZIEÑ III -œniadanie, cd. zwiedzania LWO-
WA  :£yczaków z  Cmentarzem  Orl¹t  Lwo -
wskich, , Uniwersytet Lwowski Park Stryjski,
obiadokolacja w SOLINIE,  nocleg. 
DZIEÑ IV -œniadanie, wyjazd na ca³odniow¹
 wycieczkê  DU¯¥  PÊTL¥  BIESZCZA -
DZK¥:SOLINA –rejs statkiem …Biesiadna 
obiadokolacja nocleg,
DZIEÑ V- œniadanie, £AÑCUT - trasa tury-
styczna, obiad. Powrót  póŸnym wieczorem. 

od   875,00 z³/os przy grupie 40 osób         
od   998,00 z³/os przy grupie 30 osób     

transport noclegi  i wy¿ywie
nie  zgodnie  z  programem,  bilety wstêpu,
opiekê pilota przewodnika, ubezpieczenie KL
i  NNW.

             

  -
   

,

Kazimierz Wielki -  Lwów - £añcut

Cena:

Cena zawiera:

  



 �

TRADYCJE UKRAINY

Kazimierz - Lwów - 
Baranów Sandomierski

 

Cena:

Cena zawiera:

DZIEÑ I -  wizyta w KAZIMIERZU DOL-
NYM: zwiedzanie z przewodnikiem. Obiado-
kolacja na trasie w Polsce. Przejazd do LWO-
WA, zakwaterowanie w hotelu, LWÓW BY 
NIGHT, nocleg.
DZIEÑ II - œniadanie,  zwiedzanie LWOWA
z przewodnikiem, obiadokolacja w restauracji,
przejazd do hotelu, nocleg.
DZIEÑ III - œniadanie,cd. zwiedzania LWO-
WA  wyjazd  do Polski,  integracyjna  kolacja 
przy ognisku w okolicy SOLINY, nocleg.
DZIEÑ IV- œniadanie, wizyta  w BARANO-
WIE SANDOMIERSKIM.Przejazd na obiad 
w SANDOMIERZU. Powrót wieczorem.

transport noclegi i wy¿ywie-
nie zgodnie z programem, bilety wstêpu,opie-
ka pilota i przewodnika, ubezpieczenie NNW
i KL.

od  780,00 z³/os przy grupie  40 osób
od  899,00 z³/os przy grupie  30 osób
od 1089,00z³/os przy grupie  25 osób

  , 

CZECHY W PIGU£CE

 
DZIEÑ I - PRAGA: obiadokolacja na trasie,
PRAGA NOC¥, nocleg.
DZIEÑ II - œniadanie, PRAGA : Plac Wac³a-
wa,Stare Miasto,Most Karola...Obiadokolacja
KRI¯IKOWE FONTANNY, nocleg.
DZIEÑ III- œniadanie,cd zwiedzania PRAGI
Hradczany, Z³ota Uliczka, Katedra  Œw. Wita,
Jozefów…, obiadokolacja, nocleg.
DZIEÑ IV- œniadanie, wyjazd do zamku Ka-
rola IVw KARLSTEJN,kolacja w restauracji
w PRADZE, nocleg. 
DZIEÑ V - œniadanie, wyjazd  do  Polski, 
obiad na trasie. Powrót póŸnym wieczorem.

od 1050,00 z³/os przy grupie 40 osób
od 1190,00 z³/os przy grupie 30 osób
od 1285,00 z³/os przy grupie 25 osób

:transport,noclegi, wy¿ywienie
opiekê pilota oraz przewodnika,bilety wstêpu,
ubezpieczenie NNW i KL.

Praga - Karlstejn 

Cena 

Cena zawiera

WINNY SZLAK W MA£YCH
 KARPATACH

DZIEÑ I - przejazd  non-stop do WIEDNIA, 
zakwaterowanie i nocleg.
DZIEÑ II- œniadanie, zwiedzanie WIEDNIA
z przewodnikiem : Belweder,  objazd  Ring -
strasse autokarem, Kahlenberg , Grinzing ….
obiadokolacja, nocleg,
DZIEÑ III - œniadanie, dalsze zwiedzanie 
WIEDNIA: pa³acu Schoenbrunn, spacer po 
Mariahilferstrasse i Karntnerstrasse. BRATY-
S£AWA: regionalna kolacja z degustacj¹ win 
(w wersji dla doros³ych), nocleg.
DZIEÑ IV- œniadanie, BRATYS£AWA: 
zwiedzanie  miasta, wejœcie na wzgórze  zam-
kowe,spacer deptakiem nad Dunajem,obiado-
kolacja, nocleg w hotelu,
DZIEÑ V-œniadanie,wyjazd do Polski. Obiad 
na trasie. Powrót póŸnym wieczorem

od 1099,00 z³/os przy grupie 40 osób
od 1299,00 z³/os przy grupie 30 osób
od 1399,00 z³/os przy grupie 25 osób

: transport,  noclegi,  wy¿ywie- 
nie, opiekê  pilota i przewodnika, ubezpiecze-
nie NNW i KL.

 Wiedeñ - Bratys³awa

 Cena

Cena zawiera

Koszty dodatkowe biletów wstêpu:
Wiedeñ - ok. 44 EURO
Bratys³awa -  ok. 24,50 EURO





Kielce - Chêciny - Kazimierz Dolny

Cena:

Cena zawiera:

  

DZIEÑ I  -  KIELCE:   zwiedzanie  miasta 
z  przewodnikiem, obiadokolacja,  nocleg.
DZIEÑ II -  œniadanie, CHÊCINY,  Jaskinia
Raj, OBLÊGORK: Muzeum  Henryka Sien-
kiewicza, D¹b Bartek, obiadokolacja, nocleg.
DZIEÑ III -  œniadanie, wyprawa z przewod-
nikiem: Œw. Krzy¿,  Muzeum Klasztorne, Œw.
Katarzyna-wejœcie na £ysicê,klasztor, Ÿróde³-
ko, kapliczka…, obiadokolacja, nocleg.
DZIEÑ IV-œniadanie,cd zwiedzania KIELC:
Wzgórze  Zamkowe z  Katedr¹,  Muzeum. St. 
¯eromskiego,  Pa³ac Biskupów Krakowskich,
rezerwat geologiczny Kadzielnia…,obiadoko-
lacja, nocleg.
DZIEÑ V- œniadanie,KAZIMIERZ DOLNY:
ruiny  zamku, Góra  Trzech Krzy¿y, Muzeum 
Sztuki Z³otniczej.Planowany powrót w godzi-
nach wieczornych.

od 630,00 z³/os przy grupie 40 osób
od 690,00 z³/os przy grupie 30 osób
od 740,00 z³/os przy grupie 25 osób

transport, noclegi,wy¿ywienie,
opiekê  pilota i  przewodnika, bilety  wstêpu,
ubezpieczenie NNW.

    

                  
                                    

           
                                 

Londyn

Cena dla  grupy 40 osób:

Cena dla  grupy 30 osób:

Cena zawiera:

DZIEÑ I-II: wyjazd na  trasê  do  CALLE
(przejazd  nocny),  prom  do DOVER, LON-
DYN:  Leicester  square, Piccadilly Cirrus,
Oxford Street, zakwaterowanie , nocleg, 
DZIEÑ III-IV: LONDYN-Hyde Park,Green
Park,  Buckingham  Palace, Trafalgar Square,
Downing Street, Dzielnica Westminster - Par-
lament,  Big Ben, London Eye, British Muse-
um, Piccadilly, nocleg.
DZIEÑ V- LONDYN:  Park Greenwich, Ca-
naryWharf, Madame Tussauds ... 
DZIEÑ VI - przyjazd do Polski w  godzinach 
wieczornych.

od 1390,00 z³/ os nocleg  w hotelu,  
od 1249,00 z³/ os. nocleg w hostelu  

od 1490,00 z³/os. nocleg  w hotelu                   
od1349,00 z³/os. nocleg w hostelu

transport autokarem,  noclegi,
wy¿ywienie  (œniadania), opiekê pilota i prze-
wodnika,   ubezpieczenie  NNW i KL.  Koszt 
obiadokolacji ok. 260 z³ os. 

Koszty programowe: ok. 50-60 GBP/os 

 

CARSKIE CUDEÑKA 

DZIEÑ I - RYGA:  Stare  Miasto, Dom Bra-
ctwa  Czarnog³owych,  Ma³a i Wielka  Gildia 
Kupiecka,katedra luterañska…,obiadokolacja
nocleg
DZIEÑ II - œniadanie,SANKT PETERSBU-
RG: cerkiew œw.Trójcy, Kreml...,obiadokola-
cja i nocleg.
DZIEÑ III - œniadanie,  SANKT  PETERS-
URG: Pa³ac Zimowy, cerkiew, klasztor Smo-
lny, Pa³ac Marmurowy, Cypel Wyspy Wasile-
wskiej, obiadokolacja.             
DZIEÑ IV -  œniadanie, CARSKIE  SIO£O, 
obiadokolacja, nocleg.                          
DZIEÑ V -  œniadanie,  SANKT  PETERS -
BURG:Twierdza Pietropaw³owska, rejs state-
czkiem obiadokolacja, nocleg.                            
DZIEÑ VI -œniadanie,wyjazd do Daugavpils,
kolacja i nocleg.         
DZIEÑ VII  -  œniadanie, KOWNO - Stare 
Miasto.Powrót do Polski póŸnym wieczorem.

od 1499  z³/os dla 40 uczestników
            od 1575  z³/os dla 30 uczestników

transport, noclegi,wy¿ywienie
zgodnie z programem, opiekê pilota i przewo-
dnika, ubezpieczenie NNW i KL

wizy rosyjskiej(ok.230z³)
biletów wstêpu ok.90 EUR,wieczoru folklory-
stycznego ok15EUR,rejsu statkiem ok15EUR

: 

Sankt  Petersburg 

Cena : 

Cena zawiera:

Cena nie zawiera

PRZYGODA NA WYSPIEGÓRY ŒWIÊTOKRZYSKIE



 �

SZWECJA  

DZIEÑ I - spotkanie z pilotem, wyjazd auto-
karem  do GDYNI, zbiórka  na  Terminalu w
GDYNI,  odprawa  biletowa,  zaokrêtowanie
na promie, wyp³yniêcie  promu do  KARLS-
KRONY, uroczysta obiadokolacja, DYSKO-
TEKA, KARAOKE, MUZYKA NA ¯YWO.
DZIEÑ II-œniadanie bufet szwedzki,przyp³y-
niêcie   promu do KARLSKRONY,  spotka-
nie  z  przewodnikiem,  przejazd   autokarem 
do KALMARU,zwiedzanie miasta,lunch,wy-
spa OLANDIA,KARLSKRONA: spacer po
mieœcie,  odprawa   pasa¿erska,  wyp³yniêcie 
promu,kolacja na promie bufet szwedzki,wie-
czór rozrywki dla ka¿dego.
DZIEÑ III -  œniadanie bufet szwedzki, przy-
p³yniêcie promu do  Gdyni, odprawa  baga¿o-
wa, transfer autokarem, zakoñczenie imprezy.                         

od 680,00 z³/os dla 40 osób                   
od 770,00 z³/os dla 30 osób  

 transport, przejazd  promem,
miejsce w  kabinie  2 osobowej,  wy¿ywienie
na promie zgodnie z programem, zwiedzanie
z przewodnikiem, pilota  na ca³ej trasie, ubez-
pieczenie NNW i KL.

 

                   

Karlskrona - Kalmar - Wyspa Oland

Cena:                                                       

Cena zawiera: 

 

BAWARIA  

DZIEÑ I  -  HODONIN  (Czechy),  kolacja 
z degustacj¹ wina lub piwa, nocleg. 
DZIEÑ II - SALZBURG:Dom Mozarta, Ka-
tedra, zamek, twierdza ... , kolacja, nocleg.
DZIEÑ III -  trasa widokowa - Romantische-
strasse,zamek Neuschwanstein z mostem Ma-
rienbrucke, Linderhof..., kolacja, nocleg.  
DZIEÑ IV  - MONACHIUM:  Marienplatz,
Katedra,  Koœció³  Œw. Micha³a, Residenzmu- 
seum,  degustacja  w  piwiarni  Hofbrauhaus,
jazda non stop  do  POLSKI (posi³ek na trasie
we w³asnym zakresie).
DZIEÑ V- powrót w godzinach wieczornych.

ok.1050,00 z³ /os dla 40 osób
transport,noclegi, wy¿ywienie

(3 œniadania, 3 kolacje), pilota , przewodnika,
przewodnika  w Salzburgu i Monachium (2x3 
godziny), ubezpieczenie NNW i KL.

                 

: 

Salzburg Monachium

Cena

Cena zawiera:

- 

 

Uwaga!!!  Uczestnik powinien posiadaæ: ok.
65 EURO/os.  na bilety wstêpu.  Cena uzale¿-
niona jest  od  terminu  z³o¿enia  zamówienia.

S¥SIEDZKA WIZYTA 

DZIEÑ I - przyjazd do ŒWINOUJŒCIA, za-
kwaterowanie, obiadokolacja w restauracji.                                                                      
DZIEÑ II - wyjazd z przewodnikiem: ALH-
BECK,  HERINGSDORFG – cesarskie  ku-
rorty, obiadokolacja.                                 
DZIEÑ III - ROSTOK:  zaokrêtowanie  na 
promie,  przeprawa promowa do portu w GE-
DSER  (DANIA).  Zwiedzanie z przewodni-
kiem:  WYSPY  FALSTER,  ZELANDIA,
KOPENHAGA:rejs kana³ami,spacer po mie-
œcie, lunch w restauracji chiñskiej,browar Ca-
rlsberg - degustacja, GEDSER, ROSTOCK,
ŒWINOUJŒCIE.                                         
DZIEÑ IV - Woliñski Park Narodowy - 
MIÊDZYZDROJE - obiad, Muzeum Figur 
Woskowych. Powrót póŸnym wieczorem.

od  745 z³/os – przy grupie min. 40 osób        
od   927 z³/os – przy grupie min. 30 osób      
od 1125 z³/os – przy grupie min. 25 osób

transport, noclegi (pokoje 2,3
- osobowe) wy¿ywienie,  suchy  prowiant  na
dzieñ  wyjazdu  do  Kopenhagi, opiekê pilot i 
przewodnika lokalnego, ubezpieczenie NNW
i KL.

- kosztów biletów  wstêpu 
ok. 45 EURO

Œwinoujœcie - Niemcy - Dania   

 

:                                                                            
 

Cena zawiera  

Cena nie zawiera

 
  

  

Cena                                                                

: 

                                                  
   





CHORWACJA 

DZIEÑ I: przejazd przez CZECHY, AUSTRIÊ, S£OWENIÊ w kie-
runku CHORWACJI (przejazd nocny).
DZIEÑ II: Plitwickie Jeziora - VODICE. Wypoczynek nad morzem.
Obiadokolacja, nocleg. 
DZIEÑ III: œniadanie -VODICE-ŠIBENIK-WODOSPADY KRKA
- TROGIR - RIWIERA MAKARSKA. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEÑ IV: œniadanie - RIWIERA MAKARSKA - DUBROWNIK- 
-RIWIERA MAKARSKA. Obiadokolacja , nocleg.
DZIEÑ V: œniadanie - ca³odzienny wypoczynek na RIWIERZE MA-
KARSKIEJ, dla chêtnych wyjazd do MEDJUGORIE -miejsca kultu
religijnego. Obiadokolacja, nocleg .
DZIEÑ VI:œniadanie -wypoczynek na RIWIERZE MAKARSKIEJ.
W godzinach popo³udniowych przejazd do SPLITU,zwiedzanie:Pa³ac
Dioklecjana, Katedra...W godzinach wieczornych wyjazd w drogê po-
wrotn¹. Przejazd  nocny  przez  S£OWENIÊ, AUSTRIÊ,  CZECHY 
w kierunku POLSKI.
DZIEÑ VII : powrót w godzinach popo³udniowych.

 ok. 1599,00 z³/os dla 40 osób 
 transport, noclegi, wy¿ywienie,opiekê pilota i przewo-

dnika, ubezpieczenie KL i NW.
 napojów,  biletów wstêpu i lokalnych  przewodni-

ków oko³o 60 EURO.
 

 
:

:

Per³a Adriatyku

Cena:
Cena zawiera

Cena nie zawiera

 
PRAGA - WIEDEÑ – BUDAPESZT

DZIEÑ I: Wyjazd w godzinach  rannych. Przerwa  na posi³ek w drodze
do PRAGI, zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 
DZIEÑ II: œniadaniu,zwiedzanie PRAGI z przewodnikiem:Zamek Pra-
ski, katedra  œw. Wita,  Pa³ac  Królewski, spacer Z³ot¹  Uliczk¹, Loreta, 
Most Karola, rejs statkiem z obiadem, nocleg. 
DZIEÑ III: œniadanie, c.d zwiedzania - Plac Wac³awa, spacer po Rynku
Starego Miasta,  Parlament,  Muzeum  Narodowe,  Ratusz  Staromiejski
ze s³ynnym zegarem  "Orloj" … Przejazd do WIEDNIA - objazd  Ring
Strasse autokarem. Spacer po Starówce.Kolacja (fakultatywnie), nocleg. 
DZIEÑ IV: œniadanie, zwiedzanie pa³acu  Schoenbrunn - dawnej letniej 
rezydencji cesarskiej, Kahlenberg - koœcio³a œw.Józefa, przejazd do BU-
DAPESZTU. Kolacja z winem i muzyk¹ cygañsk¹, nocleg. 
DZIEÑ V: œniadanie, zwiedzanie (komunikacj¹  miejsk¹) z  przewodni-
kiem:  Starówka,  Wzgórze  Zamkowe,  Zamek Królewski (z zewn¹trz). 
Wjazd na Wzgórze Gellerta,Parlament(z zewn¹trz),Plac Bohaterów,Mu-
zeum Sztuk…  Kolacja  (fakultatywnie). Nocny przejazd  do  POLSKI 
przez S£OWACJÊ i CZECHY. 
DZIEÑ VI - Przyjazd do kraju. 

od 790,00 z³/os dla 45 osób (uzale¿niona od terminu z³o¿enia zamówienia)

transport . noclegi, (pokoje 2, 3 - os.),4 œniadania, ubez-
pieczenie NNW i KL,przewodnika w:Pradze (4godz.),Wiedniu (3godz.)
i Budapeszcie(4 godz.), opiekê pilota. 

biletów wstêpu do zwiedzanych obiektów i kolacji - koszt ok. 60 EURO.
Dop³aty za rejs statkiem po We³tawie z obiadem: koszt ok. 95,00 z³ 
Dop³aty za kolacjê z winem i muzyk¹ cygañsk¹: koszt ok. 96,00 z³.

Trzy stolice

Cena zawiera: 

Cena nie zawiera:

Cena: 



- Wyjazd z OLSZTYNA o godz.11:00 Przejazd tranzytowy przez 
NIEMCY w kierunku HOLANDII.

- przyjazd do HOLANDII w godzinach porannych. 

muzeum van Gogha. Spacer po dzielnicy Czerwonych Latarni.

Centrum Georgesa Pompidou, Place des Vosges otoczony 36 

Cena zawiera:

Cena nie zawiera:

przystawka + danie

Cena:

Stolica zakochanych





ZAKWATEROWANIE:


