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Karta kolonijna, umowa-zgłoszenie, warunki uczestnictwa znajdą Państwo
na naszej stronie internetowej w wersji do wydruku.
Wypełnione druki należy przesłać pocztą na nasz adres pocztowy
lub zeskanowane na adres e-mail.

USTRONIE MORSKIE

Wczasy z pełnym zakresem usług – dojazd autokarem.

Ustronie Morskie - miejscowość o charakterze typowo turystycznym położona
około 15 km od Kołobrzegu. Czysta plaża, doskonałe warunki wypoczynku.
Ośrodek „KORAL” Ustronie Morskie ul. Wojska Polskiego 13 - położony jest
w samym centrum Ustronia Morskiego, ok. 100 m od morza. Pokoje 2, 3,
4-osobowe z łazienkami i balkonami, TV /SAT/, internet, czajniki elektryczne,
naczynia, wyposażenie plażowe, plac zabaw, miejsce na ognisko i grill, boisko do
siatkówki i koszykówki.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie
Program pobytu:
1 dzień:
Wyjazd z Krakowa, Katowic, Sosnowca, Częstochowy w godzinach 7:00 – 10:00.
Przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, ciepła kolacja, nocleg.
2 -13 dzień:
Wypoczynek i rekreacja, możliwość udziału w wycieczce do Zieleniewa –
dodatkowo płatnej 45 zł/os.
14 dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w godzinach porannych, powrót do
Częstochowy, Sosnowca, Katowic, Krakowa w godz. wieczornych.
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Cena zawiera:
transport autokarem na trasie do i z Ośrodka, 13 noclegów, wyżywienie: 3 posiłki
dziennie w formie bufetu, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: taksy klimatycznej.
TERMIN 10.07. - 23.07.2019
Osoba dorosła
w pokoju 2 os.

dziecko 3-11 lat przy
2 os. dorosłych

dziecko do 3 lat
bez świadczeń

2 030 zł

1905 zł

720 zł

3

Pogorzelica

WCZASY Z PEŁNYM ZAKRESEM USŁUG – dojazd autkokarem

Ośrodek Kolonijno Wczasowy „DZIEJBA LEŚNA” Pogorzelica ul. Słoneczna 2
Do dyspozycji gości:
świetlice ze sprzętem audiowizualnym, boiska sportowe, basen (ratownik na
miejscu), miejsce do organizacji ogniska. Bezpłatna wypożyczalnia rowerów.
Program:
1 dzień:
Wyjazd z Krakowa, Katowic, Sosnowca, Częstochowy w godzinach 7:00 – 10:00.
Przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
2-13 dzień:
Realizacja programu: plażowanie, kąpiele w morzu pod okiem ratownika,
piesze wycieczki, ognisko z pieczeniem kiełbasek. Wycieczka do Muzeum Figur
woskowych w Niechorzu. Wycieczka autokarowa do parku rozrywki Zieleniewo,
3 godzinny program z przewodnikiem, następnie dowolne korzystanie ze
wszystkich atrakcji.
14 dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w godzinach porannych. Powrót do
Częstochowy, Sosnowca, Katowic, Krakowa w godzinach wieczornych.
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Cena zawiera:
13 noclegów, pokoje 2, 3 osobowe z łazienką i balkonem, wyżywienie: 3 posiłki
dziennie, transport komfortowym autokarem na trasie do i z Ośrodka, 1x ognisko
z pieczeniem kiełbasek, realizację programu, ubezpieczenie: NNW SIGNAL IDUNA
POLSKA, podatek VAT,
Cena nie zawiera:
taksy klimatycznej,
wycieczki do Muzeum Figur Woskowych w Niechorzu (25 zł),
wycieczki do parku rozrywki Zieleniewo (45 zł)
TERMIN 08.08. – 21.08.2019
Osoba dorosła
w pokoju 2 os.

dziecko 3-11 lat przy
2 os. dorosłych

dziecko do 3 lat
bez świadczeń

1850 zł

1600 zł

550 zł
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PUSTKOWO

Wczasy z pełnym zakresem usług – dojazd autokarem.

Pustkowo - niewielka nadmorska miejscowość wypoczynkowa, leżąca
pomiędzy Pobierowem, a Trzęsaczem, w gminie Rewal z szeroką, piaszczystą
plażą , czystą wodą i urokiem klifu morskiego.
Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny Zem-Tourist
Pustkowo ul. Słoneczna 25 - posiada pokoje 2,3 osobowe z łazienkami (natrysk,
wc, umywalka), wyposażone w tapczan i wersalkę, szafkę nocną, szafę
wnękową, ławę, foteliki, półkę, telewizor, sprzęt plażowy (wiatrochron, leżaki,
sztućce).Większość pokoi posiada balkon, pokoje 3 osobowe bez balkonów.
W budynku A znajduje się stołówka, bogato wyposażona baza zabiegoworehabilitacyjna, gabinety lekarskie. Na terenie ośrodka znajduje się odkryty
basen pływacki (16 x 13 m)
PROGRAM:
1 dzień:
wyjazd z Krakowa, Katowic, Sosnowca w godzinach porannych, przyjazd do
ośrodka, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
2-7 dzień:
wypoczynek, piesze wycieczki po okolicy, ognisko, spacer do Rewala: platforma
widokowa, rzeźba rybaka, aleja zakochanych, aleja różana, w Trzęsaczu zwiedzanie ruin Kościoła na klifie, spacer do Pobierowa, wieczorek pożegnalny.
8 dzień:
śniadanie, wyjazd do Katowic, Sosnowca, Krakowa, powrót w godzinach
wieczornych.

wczasy
DLA SENIORÓW

Cena zawiera:
7 noclegów,
wyżywienie 3 x dziennie,
transport komfortowym autokarem,
ognisko z pieczeniem kiełbasek,
wycieczkę, wieczorek,
taksę klimatyczną, ubezpieczenie NNW,
opiekę pilota
TERMIN I CENA
17.08 - 24.08.2019 – 1 395,00 zł
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grecja - Paralia

wypoczynek+zwiedzanie

PARALIA - kurort - dobra baza wypadowa do zwiedzania kontynentalnej części Grecji.
Zakwaterowanie: Hotel YAKINTHOS *** w nowej części Paralii, w odległości ok.
200 m od piaszczystej plaży, z łagodnym zejściem do morza (leżaki i parasole na plaży
dodatkowo płatne). Pokoje 2 i 3 osobowe z łazienką (toaleta, prysznic, 1 duży ręcznik
kąpielowy na osobę), aneks kuchenny, balkon, indywidualna klimatyzacja (w cenie)
oraz TV-SAT.
Wyposażenie: restauracja, recepcja, bar, winda, niewielki ogród; bezpłatne Wi-Fi,
w bliskiej odległości od hotelu korty tenisowe, boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci.
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje z deserem. Posiłki serwowane są w formie
bufetu. Do obiadokolacji - woda stołowa. Pozostałe napoje– dodatkowo płatne.
RAMOWY PROGRAM:
Dzień 1: Wyjazd z Katowic w godz. rannych. Przejazd przez Słowację, Węgry i Serbię.
Obiadokolacja, nocleg tranzytowy.
Dzień 2: Po śniadaniu dalszy przejazd. Przyjazd do hotelu w Grecji, zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3-8 : W programie:
- wypoczynek, plażowanie, kąpiele morskie,
- możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych (płatne dodatkowo):
• Meteory – ok. 30 EUR + bilety wstępu do klasztoru, ok. 3 EUR,
• Saloniki – ok. 25 EUR
• Ateny – ok. 50 EUR. + bilet wstępu na Akropol, ok. 12 EUR
• Wieczór Grecki – ok. 25 EUR
• Rejs na Skiathos – ok. 40 EUR
• Waterland – park wodny - ok. 40 EUR
• Mount Athos – ok. 50 EUR
Dzień 9: Śniadanie. Wykwaterowanie do godz. 10:00. Wyjazd w drogę powrotną do
Polski w godzinach popołudniowych. Obiadokolacja i nocleg tranzytowy.
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Dzień 10: Przejazd przez Serbię, Węgry i Słowację, przejazd do Polski w godzinach
nocnych. Przyjazd do Katowic ok. godz. 21:00.
Cena zawiera:
• transport autokarem klasy LUX (klimatyzacja, WC, DVD),
• 9 noclegów (2 noclegi tranzytowe i 7 noclegów w Grecji),
• wyżywienie 2 x dziennie, posiłki na noclegach tranzytowych,
• opłata za klimatyzację w pokoju,
• ubezpieczenie (NW, KL, bagaż),
• opiekę pilota podczas podróży i rezydenta na miejscu,
Cena nie zawiera:
• opłaty klimatycznej
• wycieczek fakultatywnych,
• serwisu plażowego
Termin

cena

05.06 – 14.06.2019

1.799 zł

31.08 – 09.09.2019

1.799 zł

07.09 – 15.09.2019

1.769 zł
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Bułgaria - złote piaski

wypoczynek+zwiedzanie

Złote Piaski – najsłynniejszy kurort Bułgarskiej Riwiery, położony w pobliżu Warny.
Skąpana w słońcu piaszczysta, szeroka plaża, ciepłe morze, piękny stary las, lecznicze
źródła mineralne.
Zakwaterowanie: Hotel ELENA ****nowoczesny obiekt, w cichym i spokojnym
miejscu, 180 m od piaszczystej plaży.Pokoje 2-osobowe z możliwością dostawki. Pokoje
wyposażone są w łazienki, balkony, klimatyzację, lodówki, TV-SAT, telefony, suszarki.

• Neseber – ok. 33 EUR bez obiadu, 38 EUR z obiadem
• Wielkie Tyrnowo i Klasztory ok. 54 EUR
• Bałczyk i Przylądek Kaliakra ok. 49 EUR z wieczorkiem, 32 EUR bez wieczorku
• Party pirackie – ok. 35 EUR,
• Safari – ok. 35 EUR,

Do dyspozycji gości : restauracja z tarasem, lobby bar, coctail bar, pool bar, basen
zewnętrzny (leżaki, parasole), basen wewnętrzny, SPA, sauna, dostęp do Internetu Wi-Fi,
sala konferencyjna.

• Wieczorek Bułgarski -29 EUR,

Wyżywienie: STANDARD ALL Inclusive: śniadania w formie bufetu, lunch w formie
bufetu, kolacja w formie bufetu, bufet wegetariański i bufet dla dzieci na obiad i kolację,
gorące i zimne przekąski w formie bufetu rano oraz po południu, nocne przekąski
w formie bufetu w barze w holu (kanapki, ciasta, owoce, itp.), nieograniczony całodobowy
dostęp do lokalnych napoi alkoholowych, bezalkoholowych oraz koktajli.

10 dzień: Po śniadaniu dalsza podróż przez Rumunię, Węgry, Słowację. Podczas
podróży postój na ciepły posiłek (dla chętnych – płatny dodatkowo ok. 5 EUR). Powrót
w godzinach wieczornych.

Program ramowy:
1 dzień: Wyjazd z Katowic we wczesnych godz. rannych.. Przejazd przez Słowację, Węgry,
Rumunię. Obiadokolacja i nocleg tranzytowy.
2 dzień: Po śniadaniu dalsza podróż przez Rumunię, Bułgarię. W drodze przerwa na
ciepły posiłek (dla chętnych – płatny dodatkowo ok. 5 EUR). Przyjazd do Złotych Piasków
ok. 18.00, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
3-8 dzień: W programie:
• - wypoczynek, plażowanie, kąpiele w morzu,

9 dzień: Wykwaterowanie, śniadanie, wyjazd z Bułgarii. Przejazd do Rumunii,
obiadokolacja, nocleg tranzytowy.

Cena zawiera:
transport autokarem klasy LUX (klimatyzacja, WC, DVD); 7 noclegów w Bułgarii, 2 noclegi
tranzytowe; wyżywienie ALL INCLUSIVE podczas pobytu, obiadokolacja i śniadanie
tranzytowe (według oferty); opieka pilota; ubezpieczenie NNW, KL, bagaż, 2 półdniowe
wycieczki, wieczorek taneczny, animacje.
Cena nie zawiera:
• opłaty klimatycznej płatnej 10 eur/pobyt,
• wycieczek fakultatywnych;

• - wieczorek taneczny
• - półdniowa wycieczka do Warny (bilety wstępu płatne dodatkowo).

Termin

cena

• - półdniowa wycieczka do Klasztoru Aładża (bilet wejścia dodatkowo płatny)

04.09 – 13.09.2019

1 899 zł

• - możliwość uczestnictwa w wycieczkach fakultatywnych (płatnych dodatkowo):

14.09 – 23.09.2019

1 699 zł

• Delfinarium w Warnie – ok.30 EUR,

wczasy
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Węgry - EGER

wypoczynek+zwiedzanie

Eger – miasto, położone nad potokiem Eger, między Górami Bukowymi i górami Mátra.
Stolica komitatu Heves. Znane z wina Egri Bikavér. Uzdrowisko – źródła wód termalnych
Zakwaterowanie: Hotel Hunguest Hotel Flora*** w centrum Egeru, naprzeciwko
łaźni tureckich i źródeł wód mineralnych. Pokoje 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym,
TV, radiem, niektóre z balkonami.
Do dyspozycji gości: restauracja, sala konferencyjna, Zaplecze odnowy biologicznej, kilka
basenów z atrakcjami, sklep z pamiątkami, biliard, darts, piłkarzyki, pokój X-Box.

Cena zawiera:
• transport autokarem klasy LUX (klimatyzacja, WC, DVD);
• 7 noclegów
• wyżywienie 2 x dziennie (śniadania i obiadokolacje w formie bufetu),
• opieka pilota i rezydenta,
• węgierską opiekę medyczną,
• ubezpieczenie NNW, KL, bagaż,

Wyżywienie: 2 x dziennie (śniadania i obiadokolacje w formie bufetu) – kuchnia
węgierska.

• Wyspę wellnes (basen relaksujący, dziecięcy, zagłębiający, Kneipp – z bieżnikiem
żwirowym, jacuzzi, sauna na podczerwień, fińska aromatyczna i parowa)

Ramowy program:

• wstęp na kąpielisko miejskie,

Dzień 1: Wyjazd z Katowic w godzinach rannych. Przejazd przez Słowację. Przyjazd do
ośrodka w godzinach wieczornych, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Cena nie zawiera:

Dzień 2-7: Pobyt wypoczynkowy w Eger:

• opłaty klimatycznej 1,7 euro/dzień,

• plażowanie i kąpiele w basenach,

• dopłaty do pokoju 1 osobowego 475 zł w Egerze,

• wypoczynek, spacery po okolicy,
• wycieczki fakultatywne dodatkowo płatne:
• Budapeszt ok. 45 EUR
• Wycieczka do Parków Narodowych ok. 40 EUR

Termin

cena

16.06 – 23.06.2019

1780 zł

• Wizyta z degustacją win egerskich ok. 35 EUR
• Wieczór folklorystyczny ok. 35 EUR
• Miszkolc ok. 45 EUR
Dzień 9: Śniadanie. O godz. 9:00 wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd
na miejsce zbiórki w godzinach południowych.
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bułgaria - obzor

Autokar/dojazd własny

OBZOR – miasteczko położone przy długiej, szerokiej plaży ok. 30 km od Warny.
PENSJONAT KERKA położony ok. 10 min spacerem od plaży przy spokojnej ulicy. Pokoje
2-5 osobowe z łazienkami. Każdy pokój posiada klimatyzację, balkon, lodówkę, czajnik
bezprzewodowy i szklanki. Dostępne Wi-Fi przy recepcji. Wyżywienie HB: śniadania
w formie bufetu oraz serwowane obiadokolacje w restauracji pensjonatu. Napoje do
obiadokolacji płatne dodatkowo
HOTEL CASABLANCA**** luksusowy hotel położony niedaleko plaży. Klimatyzowane
pokoje 2-osobowe typu studio z częścią wypoczynkową, łazienką, TV i balkonem
z widokiem na morze. W hotelu basen, siłownia oraz SPA oraz dostęp do Internetu.
Wyżywienie All Inclusive.
Cena imprezy to kwota podana w EUR, przeliczona wg kursu sprzedaży PKO BP
obowiązującego w dniu ostatecznej wpłaty+ kwota w zł.
CENA ZAWIERA:
przejazd autokarem z Krakowa, 9 noclegów, wyżywienie wg oferty, opiekę
rezydenta,ubezpieczenie rozszerzone KL+NNW+choroby przewlekłe+bagaż, TFG,
promocję.
ZNIŻKI:			
Dziecko do 2 lat jako 3 lub 4 osoba w pokoju bez świadczeń 360 zł.
W PENSJONACIE KERKA
1. Dzieci od 2 do 10 lat jako 3 i 4 osoba w pokoju kwota w złotych + 60 % kwoty w EUR,
2. Dzieci od 10 do 16 lat jako 3 i 4 w pokoju kwota w złotych + 80% kwoty w EUR.
W HOTELU CASABLANKA
1. Dziecko od 2 do 10 lat jako 3 osoba w pokoju kwota w złotych + 50 EUR,
2. Osoba powyżej 10 lat jako 3 w pokoju kwota w złotych + 70% kwoty w EUR

wczasy zagranica
DODATEK

CENA NIE ZAWIERA:
1. Obowiązkowej taksy klimatycznej: osoba dorosła 1 EUR/dzień, dzieci 2-12 lat 0,5 EUR/dzień.
2. Dopłaty do przejazdów antenowych.
ŁĄCZENIE TURNUSÓW drugi turnus dopłata: 300 zł + kwota EUR
DOJAZD WŁASNY: 300 zł + równowartość kwoty w EUR.
Cena od osoby z wyżywieniem
TERMINY
19.06.- 30.06
25.06.- 06.07
28.06. - 09.07
04.07 - 15.07
07.07- 18.07
13.07 - 24.07
16.07- 27.07
22.07- 02.08
25.07- 05.08
31.07- 11.08
03.08.- 14.08
09.08- 20.08
12.08- 23.08
18.08- 29.08
21.08- 01.09
27.08- 07.09
30.08 – 10.09
05.09 – 16.09

Kerka
HB

Casablanca
All Inclusive

360 zł + 150 EUR
410 zł + 150 EUR
410 zł + 160 EUR
410 zł + 160 EUR
410 zł + 160 EUR
460 zł + 160 EUR
460 zł + 170 EUR
460 zł + 170 EUR
460 zł + 170 EUR
460 zł + 180 EUR
460 zł + 180 EUR
460 zł + 180 EUR
460 zł + 180 EUR
460 zł + 170 EUR
460 zł + 165 EUR
410 zł + 160 EUR
410 zł + 155 EUR
410 zł + 150 EUR

360 zł + 370 EUR
410 zł + 370 EUR
410 zł + 405 EUR
410 zł + 470 EUR
410 zł + 470 EUR
460 zł + 470 EUR
460 zł + 470 EUR
460 zł + 470 EUR
460 zł + 470 EUR
460 zł + 480 EUR
460 zł + 480 EUR
460 zł + 480 EUR
460 zł + 480 EUR
460 zł + 405 EUR
460 zł + 380 EUR
410 zł + 370 EUR
410 zł + 320 EUR
410 zł + 240 EUR
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chorwacja dalmacja- vodice

apartamenty – Autokar / dojazd własny – 7 lub 14 noclegów

VODICE - miejscowość turystyczna, baza wypadowa do Sibenika, Splitu, Parku Narodowego
Kornati, wodospadów Krka, liczne puby, kawiarnie, restauracje, w sezonie organizowane
koncerty i występy teatralne na świeżym powietrzu. Plaża z nagrodą niebieskiej flagi.

CENA OD OSOBY Z WYŻYWIENIEM
Terminy

Pokoje
Studio Apartament Apartament Apartament
gościnne 2 osobowe 2 osobowy 4 os.obowy 6 osobowy

POKOJE GOŚCINNE skromnie urządzone pokoje 2 osobowe (z możliwością dostawki)
w prywatnych domach, położonych ok. 200-800 m od plaży, usytuowane na piętrach,
składają się z sypialni z dwoma łóżkami, szafy, stołu, krzeseł i łazienki z WC, ręczniki.

31.05-09.06

1260 zł

1 350 zł

1 420 zł

1 175zł

1 155 zł

07.06-16.06

1260 zł

1 350 zł

1 420 zł

1 175 zł

1 155 zł

14.06-23.06

1310 zł

1 400 zł

1 470 zł

1 225 zł

1 205 zł

APARTAMENTY Samodzielne mieszkania w prywatnych willach położonych
ok. 150 - 800 m od morza, z : balkonem lub tarasem, salon - pokój dzienny, przejściowy,
umeblowany w stół, krzesła, kredens, aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem, łazienkę
z WC, ręczniki. Sypialnie - w apartamencie 4-os. 2, w 6-os. 3. WiFi w cenie STUDIO
samodzielne mieszkania w prywatnych domach położonych ok. 200-800 m od morza.
Jedno pomieszczenie sypialnią, jadalnią, i w pełni wyposażonym aneksem kuchennym
oraz łazienką z WC.

21.06-30.06

1470 zł

1 560 zł

1 630 zł

1 385 zł

1 340 zł

28.06-07.07

1470 zł

1 560 zł

1 630 zł

1 385 zł

1 340 zł

05.07-14.07

1555 zł

1 650 zł

1 720 zł

1 450 zł

1 450 zł

12.07-21.07

1610 zł

1 700 zł

1 770 zł

1 500 zł

1 500 zł

19.07-28.07

1650 zł

1 810 zł

1 880 zł

1 590 zł

1 570 zł

26.07-04.08

1650 zł

1 810 zł

1 880 zł

1 590 zł

1 570 zł

CENA ZAWIERA
przejazd autokarem z Krakowa, 7 noclegów, 7 śniadań w formie bufetu, 7 obiadokolacji
w restauracji „POSEJDON” do wyboru z karty. Napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo,
taksa klimatyczna, ubezpieczenie rozszerzone KL+NNW+choroby przewlekłe+bagaż,
opłata na TFG, promocję

02.08-11.08

1690 zł

1 850 zł

1 920 zł

1 640 zł

1 620 zł

09.08-18.08

1690 zł

1 850 zł

1 920 zł

1 640 zł

1 620 zł

16.08-25.08

1610 zł

1 700 zł

1 770 zł

1 500 zł

1 500 zł

23.08-01.09

1470 zł

1 650 zł

1 720 zł

1 450 zł

1 450 zł

30.08-08.09

1360 zł

1 560 zł

1 630 zł

1 385 zł

1 340 zł

06.09-15.09

1360 zł

1560 zł

1 630 zł

1 385 zł

1 340 zł

13.09-22.09

1290 zł

1 400 zł

1 470 zł

1 225 zł

1 205 zł

20.09-29.09

1260 zł

1 350 zł

1 420 zł

1 175 zł

1 155 zł

ZNIŻKI:
• POKOJE GOŚCINNE: dziecko do 2 lat jako 3 osoba w pokoju bez świadczeń - 360 zł.
Dostawka: 1 230 zł.
• APARTAMENTY i STUDIA: dziecko do 7 lat jako dodatkowa osoba bez świadczeń - 360 zł.
Dostawka: 1 230 zł.Przy łączeniu turnusów oraz dojeździe własnym każdorazowo kwota
z tabeli niższa o 200 zł.
CENA NIE ZAWIERA
Dopłaty do klimatyzacji w apartamencie (salon) - 220 zł /7 dni/apartament.
Dopłaty do dojazdu antenowego
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wczasy zagranica
DODATEK

chorwacja - makarska

apartamenty – Autokar / dojazd własny – 7 lub 14
noclegów

MAKARSKA - największy kurort turystyczny Chorwacji. Wspaniałe
krajobrazy, błękitne morze, pasmo Gór Biakovo, interesujące zabytki,
jasne plaże czarują turystów swym pięknem.
APARTAMENTY samodzielne, mieszkania w prywatnych domach
położonych ok. 100 – 700 m od morza. Każdy posiada salon - pokój
dzienny przejściowy, umeblowany w komplet wypoczynkowy, stół,
krzesła, kredens, aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem, łazienkę
z WC oraz sypialnie: w apartamencie 2 os. 1, w 4 os. 2 sypialnie,
w 6 os. 3 sypialnie, w 8 os. 4.
POKOJE GOŚCINNE skromnie urządzone pokoje w prywatnych
domach, położonych ok. 100 - 700 m od morza, usytuowane na
piętrach - z dwoma łóżkami (możliwość 1 dostawki), szafa, stół, krzesła
oraz łazienka z WC.
CENA ZAWIERA przejazd autokarem z Krakowa, 7 noclegów, 7 śniadań,
7 obiadokolacji w restauracji, napoje do obiadokolacji płatne
dodatkowo. taksę klimatyczną, ubezpieczenie rozszerzone KL + NNW +
choroby przewlekłe + bagaż, opłatę na TFG, promocję.
ZNIŻKI
• dziecko do lat 2 jako dodatkowa osoba w pokoju lub apartamencie
bez świadczeń - 360 zł
• dostawka w POKOJACH GOŚCINNYCH 1100 zł
• dostawka w APARTAMENTACH 1 160 zł
• przy łączeniu turnusów oraz dojeździe własnym kwota z tabeli
każdorazowo niższa o 200 zł
CENA NIE ZAWIERA
Dopłaty do klimatyzacji w apartamencie - 200 zł/7 dni/apartament
Dopłaty do dojazdu antenowego

wczasy zagranica
DODATEK

CENA OD OSOBY Z WYŻYWIENIEM
Terminy

Pokoje
Studio Apartament Apartament Apartament Apartament
gościnne 2 osobowe 2 osobowy 4 os.obowy 6 osobowy 8 osobowy

31.05-09.06

1180 zł

1 280 zł

1 475 zł

1 350 zł

1 290 zł

1 290 zł

07.06-16.06

1180 zł

1 280 zł

1 475 zł

1 350 zł

1 290 zł

1 290 zł

14.06-23.06

1260 zł

1 470 zł

1 635 zł

1 500 zł

1 410 zł

1 360 zł

21.06-30.06

1320 zł

1 520 zł

1 685 zł

1 550 zł

1 430 zł

1 400 zł

28.06-07.07

1320 zł

1 600 zł

1 770 zł

1 600 zł

1 500 zł

1 400 zł

05.07-14.07

1370 zł

1 600 zł

1 770 zł

1 600 zł

1 500 zł

1 400 zł

12.07-21.07

1370 zł

1 650 zł

1 810 zł

1 650 zł

1 550 zł

1 450 zł

19.07-28.07

1430 zł

1700 zł

1 810 zł

1 650 zł

1 550 zł

1 450 zł

26.07-04.08

1430 zł

1 700 zł

1 810 zł

1 650 zł

1 550 zł

1 450 zł

02.08-11.08

1450 zł

1 720 zł

1 850 zł

1 720 zł

1 610 zł

1 500 zł

09.08-18.08

1450 zł

1 720 zł

1 850 zł

1 720 zł

1 610 zł

1 500 zł

16.08-25.08

1430 zł

1 700 zł

1 810 zł

1 650 zł

1 550 zł

1 450 zł

23.08-01.09

1370 zł

1 700 zł

1 770 zł

1 600 zł

1 500 zł

1 400 zł

30.08-08.09

1260 zł

1 520 zł

1 685 zł

1 500 zł

1 410 zł

1 360 zł

06.09-15.09

1260 zł

1 520 zł

1 685 zł

1 500 zł

1 410 zł

1 360zł

13.09-22.09

1180 zł

1 380 zł

1 475 zł

1 350 zł

1 290 zł

1 290 zł

20.09-29.09

1180 zł

1 280 zł

1 475 zł

1 350 zł

1 290 zł

1 290 zł
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chorwacja - PODGORA

Autokar / dojazd własny – 7 lub 14 noclegów

PODGORA najpiękniejsza lokalizacja nie tylko na Riwierze Makarskiej lecz w całej
Dalmacji niedaleko Medjugorie, Mostaru i Dubrownika. Położona między plażą, a pasmem
Gór Biokovo. Nadmorska promenada z palmami i licznymi kawiarenkami.

Cena imprezy to kwota podana w €, przeliczona wg kursu sprzedaży PKO BP
obowiązującego w dniu ostatecznej wpłaty+ kwota w zł.

APARTAMENTY Samodzielne mieszkania w prywatnych domach położonych ok.
50-300 m od morza z balkonem, pokój dzienny, przejściowy, umeblowany w komplet
wypoczynkowy, stół, krzesła, kredens, aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem, łazienkę
z WC. Sypialnie: w apartamencie 2-os.jedna , w 4-os. dwie a w 6-os. dwie + 2 spania w
pokoju dziennym .

CENA OD OSOBY Z WYŻYWIENIEM
Terminy

Pokoje
gościnne

Apartament Apartament Apartament
2 osobowy 4 os.obowy 6 osobowy

31.05-09.06

310 zł + 180 €

310 zł + 220 €

310 zł + 190 €

310 zł + 190 €

POKOJE GOŚCINNE skromnie urządzone pokoje w prywatnych willach położone ok.
50-300 m od morza, usytuowane na piętrach, wyposażone w łóżka małżeńskie, szafę, stół,
krzesła i łazienka z WC..

07.06-16.06

310 zł + 190 €

310 zł + 235 €

310 zł + 210 €

310 zł + 205 €

14.06-23.06

360 zł + 190 €

360 zł + 235 €

360 zł + 210 €

360 zł + 205 €

CENA ZAWIERA: przejazd autokarem, 7 noclegów, wyżywienie w restauracji „CENTAR”
lub „KLEMIČ”, 7 śniadań, 7 obiadokolacji (do wyboru z 3 dań + bufet sałatkowy + deser
), napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo, ubezpieczenie rozszerzone KL + NNW +
choroby przewlekłe + bagaż, opłatę na TFG, promocję.

21.06-30.06

410 zł + 205 €

410 zł + 260 €

410 zł + 220 €

410 zł + 220 €

28.06-07.07

410 zł + 205 €

410 zł + 260 €

410 zł + 220 €

410 zł + 220 €

05.07-14.07

410 zł + 210 €

410 zł + 285 €

410 zł + 240 €

410 zł + 245 €

ZNIŻKI

12.07-21.07

460 zł + 210 €

460 zł + 285 €

460 zł + 240 €

460 zł + 245 €

• dziecko do 2 lat jako dodatkowa osoba w pokoju lub apartamencie bez świadczeń - 360 zł
• APARTAMENTY dostawka do 22.06 i od 01.09 kwota w zł + 165 €, od 23.06 do 31.08
kwota w zł + 185 €.
• POKOJE GOŚCINNE dostawka do 22.06 i od 01.09 kwota w zł + 170 € , od 23.06 do 31.08
kwota w zł + 180 €.
• Dziecko do 10 lat – kwota pomniejszona o 30 €.
• Przy łączeniu turnusów : 2 turnus dopłata 250 zł + kwota w €
• Dojazd własny: 200 zł + kwota w €
CENA NIE ZAWIERA

19.07-28.07

460 zł + 210 €

460 zł + 285 €

460 zł + 240 €

460 zł + 245 €

26.07-04.08

460 zł + 210 €

460 zł + 285 €

460 zł + 240 €

460 zł + 245 €

02.08-11.08

460 zł + 220 €

460 zł + 290 €

460 zł + 245 €

460 zł +250 €

09.08-18.08

460 zł + 220 €

460 zł + 290 €

460 zł + 245 €

460 zł + 250 €

16.08-25.08

460 zł + 210 €

460 zł + 290 €

460 zł + 230 €

460 zł + 240 €

23.08-01.09

410 zł + 200 €

410 zł + 260 €

410 zł + 220 €

410 zł + 220 €

30.08-08.09

410 zł + 190 €

410 zł + 235 €

410 zł + 210 €

410 zł + 205 €

06.09-15.09

410 zł + 190 €

410 zł + 235 €

410 zł + 210 €

410 zł + 205 €

13.09-22.09

360 zł + 180 €

360 zł + 220 €

360 zł + 190 €

360 zł +190 €

20.09-29.09

310 zł + 180 €

310 zł + 220 €

310 zł + 190 €

310 zł +190 €

taksy klimatycznej obowiązkowo płatnej na miejscu: osoba dorosła 1,5 €/doba, dzieci
12-18 lat 50%, dzieci do 12 lat gratis
dopłaty do klimatyzacji w apartamentach (salon) 35 €/7dni/apartament;
dopłaty do klimatyzacji w pokojach gościnnych (2 osobowych) 35 € /7 dni/pokój,
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wczasy zagranica
DODATEK

chorwacja - omiś/duce

autokar / dojazd własny – 7 lub 14 noclegów

Omiś dalmatyńskie miasto z dobrze zachowaną średniowieczną starówką
i zamkiem malowniczo położonym na wysokiej skale. Około. 1 km od centrum
Omiś bogatego w rozrywki miejscowość Duce z czystą piaszczystą plażą.

CENA NIE ZAWIERA

POKOJE GOŚCINNE, skromnie urządzone pokoje w prywatnych domach, położone
ok. 400 m. od morza, usytuowane na piętrach. Sypialnia z dwoma łóżkami
(możliwość dostawki), szafa, stół, krzesła, łazienka z WC

• dopłaty do klimatyzacji w apartamentach (salon) 45 €/ 7 dni/apartament

APARTAMENTY- samodzielne mieszkania mieszczące się w prywatnych willach
położonych ok. 400 metrów od morza z w pełni wyposażonym aneksem
kuchennym, łazienką z WC. Sypialnie: apartament 4-os.: jedna, + 2 miejsca
do spania w pokoju dziennym. apartament 6-os.: dwie + 2 miejsca do spania
w pokoju dziennym, apartament 8- os.: trzy + 2 miejsca do spania w pokoju
dziennym. STUDIO 2-osobowe:jedno pomieszczenie z sypialnią, jadalnią i w pełni
wyposażonym aneksem kuchennym oraz łazienka z WC.
CENA ZAWIERA: przejazd autokarem, 7 noclegów, 7 śniadań , 7 obiadokolacji
w restauracji, napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo, ubezpieczenie
rozszerzone KL + NNW + choroby przewlekłe + bagaż, opłatę TFG, promocję.
ZNIŻKI:
• dziecko do lat 2 jako dodatkowa osoba w pokoju lub w apartamencie bez
świadczeń - 310 zł
• dostawka w apartamencie 2 osobowym kwota w zł + 180 €, dostawka
w apartamencie 4 i 6 osobowym kwota w zł + 230 €.
• dziecko 2-12 lat jako 3 osoba w pokoju gościnnym z łóżkiem, kwotę w zł +
kwota € pomniejszona o 20%,
• dziecko powyżej 12 lat jako 3 osoba w pokoju z łóżkiem, kwota w zł + kwota €
pomniejszona o 10 %.

• taksy klimatycznej obowiązkowo płatnej na miejscu: 1,5 €/doba, dzieci 12-18 lat 50%, dzieci do 12
lat gratis
Cena imprezy to kwota podana w €, przeliczona wg kursu sprzedaży PKO BP obowiązującego w dniu
ostatecznej wpłaty+ kwota w zł.
CENA OD OSOBY Z WYŻYWIENIEM
Terminy

Pokoje
gościnne

Studio
Apartament Apartament Apartament
2 osobowe 4 os.obowy 6 osobowy 8 osobowy

31.05-09.06 310 zł + 200 € 310 zł + 230 € 310 zł + 215 €

310 zł+ 215 €

310 zł + 215 €

07.06-16.06 310 zł + 200 € 310 zł + 245 € 310 zł + 220 €

310 zł + 215 €

310 zł + 220 €

14.06-23.06 360 zł + 210 € 360 zł + 250 € 360 zł + 225 €

360 zł + 225 €

360 zł + 225 €

21.06-30.06 410 zł + 210 € 410 zł + 250 € 410 zł + 225 €

410 zł + 225 €

410 zł + 225 €

28.06-07.07 410 zł + 220 € 410 zł + 260 € 410 zł + 240 €

410 zł + 230 €

410 zł + 230 €

05.07-14.07 410 zł + 240 € 410 zł + 265 € 410 zł + 245 €

410 zł + 235 €

410 zł + 235 €

12.07-21.07 460 zł + 240 € 460 zł + 285 € 460 zł + 255 €

460 zł + 240 €

460 zł + 250 €

19.07-28.07 460 zł + 240 € 460 zł + 285 € 460 zł + 255 €

460 zł + 240 €

460 zł + 250 €

26.07-04.08 460 zł + 240 € 460 zł + 285 € 460 zł + 255 €

460 zł + 240 €

460 zł + 250 €

02.08-11.08 460 zł + 250 € 460 zł + 295 € 460 zł + 260 €

460 zł + 250 €

460 zł + 255 €

09.08-18.08 460 zł + 250 € 460 zł + 295 € 460 zł + 260 €

460 zł + 250 €

460 zł + 255 €

16.08-25.08 460 zł + 240 € 460 zł + 285 € 460 zł + 250 €

460 zł + 240 €

460 zł + 245 €

23.08-01.09 410 zł + 220 € 410 zł + 265 € 410 zł + 240 €

410 zł + 230 €

410 zł + 235 €

• Przy łączeniu turnusów: drugi turnus kwota 250 zł + równowartość kwoty e
kwota €.

30.08-08.09 410 zł + 210 € 410 zł + 250 € 410 zł + 225 €

410 zł + 220 €

410 zł + 225 €

06.09-15.09 410 zł + 200 € 410 zł + 245 € 410 zł + 225 €

410 zł + 220 €

410 zł + 225 €

• Dojazd własny: 200 zł + równowartość kwoty w €

13.09-22.09 360 zł + 200 € 360 zł + 230 € 360 zł + 215 €

360 zł + 215 €

360 zł + 215 €

20.09-29.09 310 zł + 200 € 310 zł + 230 € 310 zł + 215 €

310 zł + 215 €

310 zł + 215 €

wczasy zagranica
DODATEK
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chorwacja - Wyspa Pag

hotel/apartamenty Autokar/dojazd własny - 7/14 noclegów

Miasteczko PAG położone jest na wyspie o tej samej nazwie, nad zatoką z ciepłą
i czystą woda z niewielkimi piaszczystymi plażami. Ze stałym lądem wyspa
połączona jest malowniczym mostem. Turyści poza plażowaniem chętnie
spacerują po zabytkowym starym mieście.
HOTEL MERIDIJAN**** dla osób dorosłych od 16 lat. Luksusowy hotel
położony od plaży ok.10 m, w samym sercu wyspy, niedaleko centrum miasta.
Komfortowe pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, każdy z łazienką,
mini-barem, TV-SAT, telefonem, klimatyzacją i balkonem. Własna piaszczystożwirowa plaża. W hotelu centrum wellness - masaże i jacuzzi. W barze dostęp
do wi-fi. Wyżywienie 2 x dziennie: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.
Napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne.

CENA NIE ZAWIERA
Taksy klimatycznej obowiązkowo płatnej w Chorwacji: osoba dorosła 1,5 EUR /doba, dzieci 12 -18
lat 50 %, dzieci do lat 12 gratis.
Dopłaty do klimatyzacji w apartamencie (salon) - 60 EUR/apartament /7 dni
Dopłaty do dojazdu antenowego.
Cena imprezy to kwota podana w EUR, przeliczona wg kursu sprzedaży PKO BP obowiązującego
w dniu ostatecznej wpłaty+ kwota w zł.
Terminy

MERIDIJAN

Apartament
2 osobowy

Apartament
4 os.obowy

Apartament
6 osobowy

31.05-09.06

310 zł + 285 EUR

310 zł + 90 EUR

310 zł + 80 EUR

310 zł + 75 EUR

APARTAMENTY samodzielne mieszkania w prywatnych willach
położonych 200 - 600 m od morza. Każdy posiada: balkon, aneks kuchenny
z wyposażeniem, łazienkę. Sypialnie: w apartamentach : 2-os. jedna,
w apartamentach 4 os.- dwie, w apartamentach 6 os. - trzy.

07.06-16.06

310 zł + 285 EUR

310 zł + 110 EUR 310 zł + 90 EUR 310 zł + 85 EUR

14.06-23.06

360 zł + 355 EUR

360 zł + 110 EUR 360 zł + 90 EUR

21.06-30.06

410 zł + 355 EUR

410 zł + 130 EUR 410 zł + 110 EUR 410 zł + 85 EUR

Wyżywienie: w restauracji hotelu Meridijan.

28.06-07.07

410 zł + 425 EUR

410 zł + 130 EUR 410 zł + 110 EUR 410 zł + 100 EUR

05.07-14.07

410 zł + 425 EUR

410 zł + 130 EUR 410 zł + 110 EUR 410 zł + 100 EUR

CENA ZAWIERA

12.07-21.07

460 zł + 425 EUR

460 zł + 150 EUR 460 zł + 120 EUR 460 zł + 110 EUR

przejazd autokarem z Krakowa, 7 noclegów, w hotelu Meridijan 7 śniadań i 7
obiadokolacji, , ubezpieczenie rozszerzone KL+NNW+choroby przewlekłe
+ bagaż, opłatę na TFG, promocję.

19.07-28.07

460 zł + 455 EUR

460 zł + 150 EUR 460 zł + 120 EUR 460 zł + 110 EUR

ZNIŻKI

360 zł + 85 EUR

26.07-04.08

460 zł + 495 EUR

460 zł + 180 EUR 460 zł + 130 EUR 460 zł + 125 EUR

02.08-11.08

460 zł + 495 EUR

460 zł + 180 EUR 460 zł + 140 EUR 460 zł + 125 EUR

09.08-18.08

460 zł + 495 EUR

460 zł + 180 EUR 460 zł + 140 EUR 460 zł + 125 EUR

• HOTEL MERIDIJAN 3 osoba w pokoju kwota w zł + 90% kwoty EUR ,

16.08-25.08

460 zł + 495 EUR

460 zł + 150 EUR 460 zł + 120 EUR 460 zł + 110 EUR

• APARTAMENTY dziecko do 2 lat jako dodatkowa osoba w apartamencie bez
świadczeń - 360 zł.

23.08-01.09

410 zł + 425 EUR

410 zł + 110 EUR 410 zł + 100 EUR 410 zł + 90 EUR

30.08-08.09

410 zł + 355 EUR

410 zł + 110 EUR 410 zł + 80 EUR

410 zł + 80 EUR

06.09-15.09

410 zł + 285 EUR

410 zł + 85 EUR

410 zł + 70 EUR

410 zł + 70 EUR

13.09-22.09

360 zł + 225 EUR

360 zł + 85 EUR

360 zł + 70 EUR

360 zł + 70 EUR

20.09-29.09

310 zł + 200 EUR

310 zł + 85 EUR

310 zł + 70 EUR

310 zł + 70 EUR

• Przy łączeniu turnusów: 2 turnus dopłata: 250 zł + kwota EUR
• Dojazd własny: 200 zł + kwota w EUR
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wczasy zagranica
DODATEK

czarnogóra-RAFAJLOVICI

Autokar / dojazd własny – 9 noclegów

Rafajlovici – turystyczna osada obok Budwy – stolicy Czarnogóry – z szeroką
piaszczystą plażą, zabytkowym starym miastrm i licznymi lokalami z muzyką.
PENSJONAT JELENA położony jest blisko plaży. Pokoje 2 osobowe (łóżko podwójne)
i 3 osobowe (2 + 1) z klimatyzacją, łazienką, balkonem, lodówką i czajnikiem. Możliwość
skorzystania z Wi-Fi w Hotelu Obala.
Wyżywienie: 2 x dziennie: śniadania w formie bufetu i serwowane obiadokolacje,
do wyboru z 4 dań w restauracji hotelu Obala położonej nad samym morzem.
Napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo.
CENA ZAWIERA:
przejazd autokarem z Krakowa, 9 noclegów, 9 śniadań, 9 obiadokolacji, opiekę rezydenta,
ubezpieczenie rozszerzone KL +NNW+ choroby przewlekłe +bagaż, taksę klimatyczną,
TFG, promocję.
ZNIŻKI: 		
• pokój 2 osobowy:
dziecko do 2 lat jako 3 osoba w pokoju bez świadczeń - 360 zł
• dziecko od 2 do 10 lat jako 3 osoba w pokoju bez łóżka, kwota w zł + 50% z kwoty
w EUR
• pokój 3 osobowy:
• dziecko do 2 lat jako 4 osoba w pokoju bez świadczeń - 360 zł
• dziecko od 2 do 10 lat jako 3 osoba w pokoju z łóżkiem, kwota w zł + 70 % z kwoty
w EUR jako 4 osoba w pokoju bez łóżka, kwota w zł + 50% kwoty w EUR
Cena imprezy to kwota podana w EUR, przeliczona wg kursu sprzedaży PKO BP
obowiązującego w dniu ostatecznej wpłaty + kwota w zł.

wczasy zagranica
DODATEK

CENA NIE ZAWIERA:
• dopłaty do pokoju 1 osobowego 50% kwoty EUR
• dopłaty za pokój z widokiem na morze 10 EUR / turnus/ pokój
• dopłaty do dojazdu antenowego
Przy łączeniu turnusów - drugi turnus dopłata: 300 zł + kwota EUR
Dojazd własny: 250 zł + równowartość kwoty w EUR.
Możliwość udziału w wycieczkach organizowanych przez lokalne biuro podróży:
• Dubrownik ok. 35 EUR
• Albania ok. 50 EUR
• Medjugorje ok. 60 EUR
Terminy

jelena

04.06 - 15.06
13.06 - 24.06
22.06 - 03.07
01.07 - 12.07
10.07 - 21.07
19.07 - 30.07
28.07 - 08.08
06.08 - 17.08
15.08 - 26.08
24.08 - 04.09
02.09 - 13.09
11.09 - 22.09

310 zł + 200 EUR
360 zł + 210 EUR
410 zł + 215 EUR
410 zł + 220 EUR
460 zł + 225 EUR
460 zł + 225 EUR
460 zł + 225 EUR
460 zł + 235 EUR
460 zł + 235 EUR
410 zł + 220 EUR
410 zł + 215 EUR
360 zł + 210 EUR
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macedonia-albania-grecja

wypoczynek+zwiedzanie

MACEDONIA - OHRYD - miasto leżące nad Jeziorem Ochrydzkim nazywanym „Perłą
Bałkanów” jednym z najczystszych i największych jezior w Europie.
Hotel Lebed*** oddalony o 20 metrów od Jeziora Ochrydzkiego oraz w bliskiej
odległości od zabytkowej części miasta. Pokoje 2,3,4 osobowe z możliwością dostawki,
klimatyzacją, bezpłatne Wi-Fi. W każdym pokoju łazienka z prysznicem i toaletą,
telewizor. Niektóre pokoje z balkonem. Na terenie hotelu restauracja i bar.
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje (bufet). Napoje do śniadania: herbata, kawa, sok,
do obiadokolacji woda, napoje do obiadokolacji płatne. Kuchnia macedońska.
ALBANIA - DURRES - albański kurort, piękna plaża, ciekawe zabytki z przeszłości.
Hotel: Blue Marine Hotel**** położony w Durrës, z prywatną plażą, bezpłatne wi-fi,
winda. Pokoje klimatyzowane z łazienką z bezpłatnym zestawem kosmetyków i suszarką
do włosów.
Wyżywienie: Wyżywienie HB - śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu.
GRECJA - STOMIO - małe miasteczko położone w południowej części Riwiery Olimpijskiej,
przepiękna, szeroka, piaszczysta plaża oraz czysta woda morska.
Hotel Alexiou**+ około 350 m od szerokiej piaszczystej plaży i promenady. Pokoje
2, 3 osobowe z łazienką, balkonami, klimatyzacją, lodówką, ręczniki, WiFi. Restauracja
hotelowa położona jest na tarasie hotelowym.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie: śniadanie, 2-daniowa obiadokolacja: napoje do
posiłków: śniadanie-kawa, herbata, sok: obiadokolacja-woda, kuchnia grecka. Pobyt od
obiadokolacji do śniadania.
RAMOWY PROGRAM POBYTU:
Dzień 1: wyjazd z Krakowa, Katowic. Przejazd przez Słowację i Węgry.
Dzień 2: Dalszy przejazd przez Serbię i Macedonię. Zwiedzanie stolicy Macedonii
SKOPJE- Twierdza Skopsko Kale, cerkiew św. Spasa na terenie Starej Czarsziji, Meczet
Mustafa Paszy, wieża zegarowa, stary Bazar, Kamienny Most na rzece Vardar, Most Sztuki,
Narodowy Teatr Opery i Baletu. Przyjazd do Ochrydu, zakwaterowanie w godzinach
południowych, spacer po okolicy, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3: Po śniadaniu zwiedzanie starego miasta Ochryd: starożytny teatr antyczny,
twierdza cara Samuela, warsztat tradycyjnego czerpania papieru, cerkiew św.
Pantalejmona, na Plaoszniku zwiedzimy wnętrza bazyliki, zajrzymy do cerkwi św. Johana
Kaneo. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4: Śniadanie, wypoczynek, plażowanie, kąpiele, zakupy na lokalnym bazarze,
a także słynnych pereł Ochrydzkich. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd do Albanii, przyjazd do Kruji.
Zwiedzanie miasta: Muzeum Skanderbega ( ok. 5 EUR) oraz turecki, drewniany bazar.
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Przejazd do Durres, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 6: Śniadanie, wypoczynek, plażowanie, kąpiele w morzu Adriatyckim,
obiadokolacja, nocleg.
Dzień 7: Śniadanie, wyjazd do Grecji przez Macedonię, przyjazd w godzinach
popołudniowych, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 8 - 10: Plażowanie, wypoczynek, spacery po Stomio, kąpiele w morzu Egejskim,
możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych.
Dzień 11:Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd przez Grecję-MacedonięSerbię-Węgry-Słowację w kierunku Polski.
Dzień 12: Przyjazd do Krakowa, Katowic w godzinach popołudniowych.
CENA ZAWIERA:
transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, fotele uchylne, wc, ) na trasie:
Katowice-Kraków-Albania – Macedonia-Grecja-Kraków-Katowice, 3 noclegi w Macedonii,
2 noclegi w Albanii, 4 noclegi w Grecji, wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadanie,
obiadokolacja), kuchnia macedońska, albańska i grecka, napoje do śniadania, do
obiadokolacji woda); zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 osobowych z klimatyzacją, opiekę
pilota w czasie przejazdu, realizację ramowego programu pobytu, ubezpieczenie: KL +
NNW + bagaż SIGNAL IDUNA POLSKA, podatek VAT.
CENA NIE ZAWIERA:
ubezpieczenia od chorób przewlekłych oraz od kosztów rezygnacji z imprezy,
opłat za wycieczki fakultatywne
opłaty na TFG 10 zł/os.
biletów wstępu ok. 5 EUR
TERMIN: 01.09 – 12.09.2019 CENA: 2 130 zł
Dzieci 3 – 12 lat –25% zniżki od ceny
Dzieci do 3 lat bez świadczeń – 450 zł (transport i ubezpieczenie)
Dopłata do pokoju 1 osobowego ok. 500 zł
UWAGA: wymagany ważny co najmniej 1-m-c od daty powrotu paszport lub dowód
osobisty.
WYCIECZKI FAKULTATYWNE: odbywają się przy min.20 osobach
GRECJA: Ateny 40 EUR, Meteory 25 EUR, Delfy 35 EUR, Olimp 15 EUR, Skiatos 40 EUR;
Wieczór Grecki 20 EUR; Saloniki 25 EUR, Św. Góra Athos 40 EUR
MACEDONIA: Rejs statkiem po jeziorze Ohryd – ok. 15 EUR/dla chętnych dodatkowo
płatny rejs po Źródłach Czarnego Drinu ok.5 EUR
UWAGA: Ceny wycieczek mogą ulec zmianie. Wycieczki są organizowane przez lokalne
biura podróży.

WYCIECZKI

WŁOCHY Abruzja MARTINSICURO

MAJÓWKA 2019

Martinsicuro to malownicza miejscowość regionu Abruzzo, znana z szerokich,
piaszczystych plaż, krystalicznie czystej wody, promenady nadmorskiej z palmami
i licznymi kafejkami oraz dużego centrum rekreacji.

Spacer po molo. Czas wolny, możliwość zakupów. Powrót do hotelu na kolację. Nocleg.

Jeden z budynków kompleksu HOTELU SAN REMO***

Dzień 5. Śniadanie. Pobranie prowiantu za lunch. Całodzienna wycieczka do Rzymu
(30 EUR). Zwiedzanie Rzymu i Watykanu: Muzea Watykańskie z Kaplicą Sykstyńską, zamek
i most Anioła, Plac Navona, Panteon, fontanna di Trevi. Powrót na kolację. Nocleg.

POŁOŻONE: w miejscowości VILLA ROSA tuż przy pięknej piaszczystej plaży z łagodnym
zejściem do morza.

Dzień 6. Śniadanie. Plażowanie, po lunchu wyjazd autokarem do GROTAMARE
pobliskiego miasteczka na skale. Powrót do hotelu na kolację. Nocleg.

ZAKWATEROWANIE:

Dzień 7. Śniadanie. Czas wolny na plażowanie. Po lunchu plaża, dla chętnych możliwość
wycieczek rowerowych alejami wzdłuż morza. Kolacja, wieczorny spacer po okolicy.
Nocleg.

pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, klimatyzacją, balkonem, TV. W pokojach bezpłatny
dostęp do Wi- Fi , 100 m do plaży .
WYPOSAŻENIE: restauracja, bar, sejf w hotelowej recepcji, winda, bezpłatny parking,
ogród, plac zabaw, bezpłatna wypożyczalnia rowerów, na prywatnej plaży do dyspozycji
gości hotelu bezpłatne leżaki i parasole, przebieralnie i prysznice tylko dla gości
hotelowych.
WYŻYWIENIE: FB śniadanie – bufet, lunch i obiadokolacje serwowane - wybór z karty,
napoje do posiłków, wino do lunchu i kolacji, od godz. 11-23 kawa, herbata, woda
w barze, tradycyjna kuchnia włoska, regionalne kolacje tematyczne.
PROGRAM POBYTU:
Dzień 1. Wyjazd z Krakowa, Katowic w godzinach popołudniowych. Przejazd przez
Czechy, Austrię i Włochy
Dzień 2. Przyjazd do hotelu w godzinach południowych. Zakwaterowanie. Odpoczynek.
Kolacja. Nocleg.
Dzień 3. Śniadanie. Czas wolny na plażowanie. Po lunchu plaża, dla chętnych możliwość
wycieczek rowerowych alejami wzdłuż morza. Kolacja, wieczorny spacer po okolicy.

Dzień 8. Śniadanie. Plażowanie. Po lunchu wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w drogę
powrotną do Polski. Przejazd nocny przez Włochy, Austrię, Czechy.
Dzień 9. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach przedpołudniowych.
Termin: 27.04 – 05.05.2019

Cena: 1 540 zł

CENA ZAWIERA: 6 noclegów, wyżywienie: śniadania, lunch, obiadokolacje, wino i inne
napoje do posiłków, kawa, herbata, woda w barze, serwis plażowy, wypożyczenie
rowerów, ubezpieczenie KL+NNW+ bagaż.
CENA NIE ZAWIERA:
ubezpieczenia od chorób przewlekłych, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy,
świadczeń nie zawartych w ofercie, opłaty TFG 10 zł
Uwaga: wymagany ważny co najmniej 1 m-c od daty powrotu, paszport lub dowód
osobisty

Dzień 4. Śniadanie. Po lunchu wyjazd do San Benedetto del Tronto, pobliskiego
miasteczka słynącego miedzy innymi z pięknej promenady z tysiącami palm i oleandrów.

WYCIECZKI
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BUŁGARIA-RUMUNIA-WĘGRY

WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE

SŁONECZNY BRZEG popularny kurort w Bułgarii, położony w spokojnej zatoce, 40 km na
północ od Burgas. Piękna piaszczysta plaża, liczne bary, tawerny, restauracje i dyskoteki.

na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, powrót na lunch, ciąg dalszy
zwiedzania Słonecznego Brzegu, obiadokolacja.

HOTEL GŁARUS *** 2 budynki hotelowe: 2 i 6-piętrowy o wysokim standardzie,
znajdujące się w starej, zadrzewionej części kurortu, tuż przy plaży, niedaleko od centrum
miasta. Obok hotelu przepiękna promenada spacerowa.

4 dzień: Po śniadaniu przejazd do Pomoria, spacer po półwyspie do Monastyru św.
Jerzego, następnie słone jezioro z którego pozyskuje się leczniczą sól, rejs statkiem do
Sozopolu jednego z najważniejszych niegdyś miast portowych, zwiedzanie urokliwego
starego miasta, powrót na obiadokolację. Nocleg.

Wyposażenie: hol wejściowy z recepcją, windy, przechowalnia bagażu, restauracja
z tarasem przy basenie, punkt wymiany walut, duży basen, 2 bary przy basenie, basen dla
dzieci ze ślizgawką, plac zabaw dla dzieci, jacuzzi, masaże, łaźnia turecka, WIFI dostępne
w holu wejściowym koło recepcji.
Pokoje: 3,4 - osobowe z łazienkami (suszarka do włosów), klimatyzacja, telefon,
telewizor, balkon.
Wyżywienie: 3 x dziennie w restauracji hotelowej :
07.00 – 10.00 – śniadanie w restauracji w formie bufetu
12.00 – 13.00 – obiad w restauracji w formie bufetu
15.00 – 17.00 – lody, słodycze, pizza
18.00 – 20.00 – kolacja w restauracji w formie bufetu
07.00 – 22.00 – ciepłe napoje, woda, napoje – z automatu
11.00 – 23.00 – bułgarskie napoje alkoholowe
Program pobytu
1 dzień: Wyjazd z Polski o godz.7;00 , przejazd przez Słowację, Węgry, do Rumunii ,
nocleg tranzytowy w okolicy Cluj Napoka, wieczorny spacer po stolicy Siedmiogrodu,
pozostałości murów obronnych z basztą Krawców, kwartał uniwersytecki, Rynek Węgierski
z Kościołem św. Michała, dom narodzin króla Macieja, Rynek Rumuński z Operą i Katedrą
Rumuńską.
2 dzień: Po śniadaniu przejazd do Słonecznego Brzegu, przyjazd późnym wieczorem,
obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: Po śniadaniu spacer do Neseberu, miasta leżącego na półwyspie, wpisanego

18

5 – 8 dzień: Śniadanie, lunch. Odpoczynek i plażowanie, obiadokolacja, nocleg, dla
chętnych możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych, Warna, Jeep safari, Istambuł
( obowiązkowy paszport).
9 dzień: Wyjazd po wczesnym śniadaniu, przejazd do Bukaresztu – krótkie zwiedzanie
stolicy Rumunii, dalej przejazd do Sighisoary, krótkie zwiedzanie: Stare Miasto, Kościół
Dominikanów, Wieża zegarowa, Dom Drakuli, przejazd na nocleg w okolicy Medias,
obiadokolacja.
10 dzień: Po śniadaniu, przejazd do Hajduszoboszlo, odpoczynek, (dla chętnych
możliwość kąpieli w basenach leczniczych), obiadokolacja, nocleg
11 dzień: Śniadanie, wyjazd w godz. południowych ( dla chętnych możliwość kąpieli
w basenach leczniczych) przejazd przez Słowację, przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach
popołudniowych.
Cena: 1 988 zł Termin: 14-24.09.2019
Cena zawiera:
Transport, zakwaterowanie: 1 nocleg Węgry, 7 noclegów w Bułgarii, 2 noclegi w Rumunii,
1 nocleg Węgry, wyżywienie zgodnie z ofertą, ubezpieczenie, opiekę pilota.
Cena nie zawiera: opłat za wycieczki fakultatywne, rejsu statkiem ok. 19 EUR, wstępu
na baseny termalne ok. 2100 HUF, biletów wstępu ok. 10 EUR, dopłaty do pokoju

WYCIECZKI

SŁOWACJA - RAJECKIE TEPLICE

KOMPLEKS SPA&WELLNESS

RAJECKIE TEPLICE - uzdrowisko położone w malowniczej dolinie rzeki k/Żylina z bogatą
ofertą leczniczą i wypoczynkową Specjalizują się w leczeniu chorób: układu ruchu,
kobiecych, zawodowych, chronicznego zapalenia oskrzeli, astmy, chronicznego zapalenia
zatok. Wody lecznicze zawierają rzadkie pierwiastki w tym lit wpływające kojąco na
system nerwowy.
HOTELE I WILLE:
Mała Fatra***- położona w parku zdrojowym. W obiekcie recepcja, restauracja, winda.
Pokoje 1, 2-osobowe (+dostawki) z łazienkami ( ręczniki), tv-sat, telefon, radio, lodówka,
wifi.
Villa Margareta***- pensjonat. Pokoje 1, 2 osobowe (+dostawka), z łazienkami i
aneksem kuchennym, tv sat, radio.
Willa Flora - znajduje się w przyjemnym otoczeniu uzdrowiskowego jeziorka, restauracja
Rybacka Baszta. Pokoje 1, 2, 3 osobowe (+dostawki) z łazienkami, tv-sat, radiem,
aneksem kuchennym.
Hotel Aphrodyta****-posiada pokoje 2, 3 osobowe, główny budynek kompleksu
uzdrowiskowego i w nim znajdują się baseny wewnętrzne i zewnętrzne z hydromasażami,
sauny, jacuzzi, sale relaksacyjne, restauracje, kawiarnie, siłownia oraz cała baza lecznicza
i kosmetyczna.
PROGRAM POBYTU:
1 dzień: Wyjazd z Krakowa/Katowic w godz. rannych, przyjazd do ośrodka,
zakwaterowanie, spacer po okolicy, obiadokolacja, wieczorne korzystanie z basenów, nocleg.
2-7 dzień: wypoczynek: korzystanie ze wszystkich atrakcji Wodnego Świata. Dodatkowo
dla chętnych baza zabiegowa, kosmetyczna (płatna). Piesze wycieczki do Słonecznych
Skałek, Doliną Rajcanki oraz po okolicy.
8 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie do godz.11:00, złożenie bagażu w recepcji Mała
Fatra, korzystanie z ” Wodnego Świata” do godz.12:30.Wyjazd o godz.13:00 w kierunku
Polski. Po drodze zakupy na granicy (w euro lub złotówkach). Przyjazd do Katowic/
Krakowa w godzinach wieczornych.

WYCIECZKI

CENA ZAWIERA:
7 noclegów w pokojach 1, 2 osobowych,
Wyżywienie: 2 x dziennie w Małej Fatrze, śniadanie bufet szwedzki, obiadokolacja
serwowana –wybór z karty: 1 danie z trzech + woda, 1 x uroczysta kolacja,
Transport: autokar lub bus na trasie Kraków – Katowice - Rajeckie Teplice - Katowice –
Kraków
Całodzienne korzystanie z Wodnego Świata (baseny + sauny + sale relaksacyjne z
muzyką), Siłownia, 3 x masaże klasyczne, taksę klimatyczną, ubezpieczenie KL + NNW +
bagaż, opiekę pilota-rezydenta, podatek VAT
CENA NIE ZAWIERA:
świadczeń nie wymienionych w ofercie, ubezpieczenia od chorób przewlekłych,
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy, dopłat do połączeń antenowych.
TERMIN: 17.03. - 24.03.2019, 02.11. - 09.11.2019
CENA od osoby:
Willa Flora, Margaritta, Mała Fatra: 1 750 zł
Hotel AFRODYTA: 2 650 zł
Dopłata do pok.1 osobowego 300 zł, a w hotelu Afrodite 450 zł
WODNY ŚWIAT:
4 baseny wewnętrzne. 6 basenów zewnętrznych
SAUNY wewnętrzne: fińska/sucha/parowa
Sauny zewnętrzne suche: fińska
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smaki bałkanów

BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW

PARACIN-PRIZREN-TIRANA-KRUJE-BUDVA-DUBROWNIK
-FOTO SAFARI na rzece NERETWA-MOSTAR-MEDJUGORJE-SARAJEVO
1 dzień: Wyjazd z Krakowa w godzinach porannych, przejazd przez Słowację (dla chętnych
posiłek w cenie ok. 8 EUR) i Węgry. Przyjazd do hotelu w Serbii, zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień: Śniadanie, zwiedzanie prawosławnej Cerkwi św. Trójcy w PARACINIE. Przejazd
przez Kosowo, krótkie zwiedzanie PRIZRENU - najpiękniejszego miasta w Kosowie, w którym,
jako jedynym, widać tłumy turystów. Miasto ze wspaniałą bałkańską atmosferą i mnogością
zabytków takich jak np. Twierdza Prizren, Dzielnica Podkalaja, kościółek sv. Nedelje, Cerkiew
sv. Spasa. Przejazd do Albanii, obiadokolacja i nocleg w Durres.

8 dzień: Śniadanie, wyjazd do MOSTARU, zwiedzanie wizytówki miasta: XVI w. kamiennego
mostu wpisanego na listę UNESCO oraz Dzielnicy Stara Carsija pełnej tradycyjnych
warsztatów rzemieślniczych i restauracji z lokalną kuchnią. Przejazd do MEDJUGORJE
słynnego centrum pielgrzymkowego, m.inn: Kościół św. Jakuba, Figura Pana Jezusa
Ukrzyżowanego. Przejazd do SARAJEWA: stary zabytkowy rynek Baszczarszija z palarniami
fajek oraz lokalnymi specjałami, w tym słynny napój „boza”, meczet, most na którym
dokonano zamachu na Arcyksięcia Ferdynanda, dzielnica bazarów. Obiadokolacja i nocleg.

3 dzień: Śniadanie, odpoczynek, plażowanie, obiadokolacja, wieczorem SPOTKANIE PRZY
MUZYCE, nocleg.

9 dzień: Śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski, przejazd przez Węgry, Słowację
(dla chętnych posiłek za dopłatą ok. 8 EUR). Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

4 dzień: Śniadanie, przejazd do TIRANY, zwiedzanie: centrum miasta, Plac Skanderberga
z meczetem Ethem Beja i wieżą zegarową, piramida Hodży, spacer głównym bulwarem
miejskim, przez dawną dzielnicę prominentów z domem Envera Hodży do Uniwersytetu na
placu św. Matki Teresy. Przejazd do KRUJE, zwiedzanie: zamek oraz zabytkowa starówka,
gdzie będzie się można oddać atmosferze zakupów w bazarowym osmańskim klimacie.
Przejazd do Czarnogóry przez SZKODRĘ: ruiny średniowiecznej twierdzy na skalnym wzgórzu.
Obiadokolacja i nocleg w Czarnogórze.

TERMINY: 27.04 – 05.05.2019, 28.09–06.10.2019 CENA: 1700 zł

5 dzień: Po śniadaniu wycieczka stateczkiem do BUDVY, miasteczka położonego na
malowniczym, wysuniętym w morze cyplu, którego starówkę otacza zwarty pierścień
murów obronnych. Zobaczymy tu Cytadelę, Katedrę św. Jana, Cerkiew św. Trójcy i najstarszy
Kościół św. Marii in Punta. Obiadokolacja i nocleg.
6 dzień: Śniadanie, przejazd do DUBROWNIKA, zwanego Perłą Adriatyku, zwiedzanie:
Brama Pile, Zespół Klasztorny Franciszkanów, XVII w. Katedra, Zespół Średniowiecznych
Obwarowań Miejskich, gotycka Studnia Miejska, spacer słynną ulicą Stradun. Przejazd na
obiadokolację i nocleg do Neum.
7 dzień: Śniadanie, wycieczka łodziami po Dolinie Neretwy: FOTO SAFARI połączone
z degustacja lokalnych potraw oraz trunków. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
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W/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od
warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów , oraz lokalnych
zarządzeń.
CENA ZAWIERA:
przejazd autokarem z Krakowa, 8 noclegów (pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami), 8 śniadań,
7 obiadokolacji, rejs stateczkiem, wycieczka łodziami po Neretwie, obsługę pilota przewodnika, ubezpieczenie rozszerzone KL+ NNW+choroby przewlekłe + bagaż, opłatę na
turystyczny fundusz gwarancyjny.
CENA NIE ZAWIERA:
1. Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i systemu TOUR GUIDE ok. 30 EUR
2. Dopłaty do pokoju 1 osobowego 570 zł.
3. Dopłaty za dojazd antenowy, Katowice – 30 zł/os, Częstochowa – 60 zł/os, Bielsko-Biała
– 30 zł/os
• Pilot nie oprowadza po muzeach i wnętrzach zwiedzanych obiektów.
• Na wyjazd wystarczy DOWÓD OSOBISTY !

WYCIECZKI

kraje nadbałtyckie

NOCNE PRZEJAZDY TAM i POWRÓT

1 dzień: Wyjazd z Krakowa w godzinach wieczornych, nocny przejazd.
2 dzień: Przyjazd rano do TROK, zwiedzanie: malowniczy Średniowieczny Zamek
Gotycki położony na wyspie jeziora Gelwe, Cerkiew Prawosławna Narodzenia Przeczystej
Bogurodzicy ze słynącym łaskami obrazem Matki Boskiej Trockiej, Kościół Farny pod
wezwaniem Nawiedzenia Najświetniejszej Maryi Panny, ruiny drugiego zamku tzw.
lądowego: Zamek na Półwyspie, następnie degustacja lokalnych specjałów. Przejazd do
WILNA i zwiedzanie: Kościół Św. Piotra i Pawła oraz Wojskowy Cmentarz na Antokolu.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
3 dzień: Śniadanie. Wilno (Ostra Brama, Cerkiew św. Ducha, Klasztor Bazylianów, Plac
Ratuszowy, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego z pierwszym obrazem namalowanym wg
wizji św. Faustyny, kościół św. Ducha, Uniwersytet (Dziedzińce), Katedra Wileńska, Zamek
Górny, kościół św. Piotra i Pawła, cmentarz na Rossie, Muzeum Mickiewicza i zakątek
Gotycki z kościołem św. Anny, Góra Trzech Krzyży. Przejazd do Rygi, zakwaterowanie w
hotelu, obiadokolacja i nocleg.
4 dzień: Przejazd do TARTU, drugiego co do znaczenia miasta w Estonii, zwiedzanie: Plac
Ratuszowy, Ratusz, Krzywa Wieża, Luterański Kościół św. Jana, Uspienski Sobór z XVIII w.,
Katedra, Most Anielski i Most Diabelski, Fontanna Studenckiego Pocałunku. Przejazd do
Tallina, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
5 dzień: Śniadanie, przejazd do TALLINA, zwiedzanie: Górne Miasto, wzgórze Toompea,
Sobór Aleksandra Newskiego, budynek parlamentu Estonii, Kościół Luterański NMP, tarasy
widokowe, kilka spośród 20 średniowiecznych baszt obronnych m.inn. Wysoki Herman
i Gruba Małgorzata. Dolne Miasto. Średniowieczne ulice: Długa i Krótka Noga, Ratusz
Miejski z 1404 roku, Apteka z 1422 r. Dom Wielkiej Gildii, Dom Bractwa Czarnogłowych,
Kościół św. Olafa. Przejazd do Rygi na obiadokolację i nocleg.
6 dzień: Po śniadaniu zwiedzanie RYGI: Stare Miasto, Dom Bractwa Czarnogłowych z
Domem Wagi, zespół średnio - wiecznych kamieniczek tzw. „Trzej Bracia”, Ratusz, Mała
i Wielka Gildia, Koci Dom, Katedra Domska, Kościół Św. Jakuba, Budynek Parlamentu,
Pomnik Wolności, degustacja balsamu. Panorama ryskiej starówki z drugiego brzegu
Dźwiny. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

WYCIECZKI

7 dzień: Po śniadaniu przejazd do RUDNALE, zwiedzanie Pałacu Barkowego
porównywalnego z francuskim Wersalem, spacer po ogrodzie. Przejazd na GÓRĘ KRZYŻY
k. Szawli, następnie przejazd do KOWNA i zwiedzanie: Ratusz, Bazylika Św. Piotra i Pawła,
Ruiny Zamku, Kościół Św. Jerzego, Klasztor Bernardynów. Wyjazd w drogę powrotną,
nocny przejazd.
8 dzień: Przyjazd do Polski w godz. przedpołudniowych.
W/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od
warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów , oraz lokalnych
zarządzeń.
TERMINY: 27.04 – 04.05.2019 CENA: 1680 zł
CENA ZAWIERA:
przejazd autokarem z Krakowa, 5 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2, 3 osobowe
z łazienkami), degustacja w Trokach, 5 śniadań, 5 obiadokolacji, obsługa pilotaprzewodnika, ubezpieczenie rozszerzone KL+NNW+choroby przewlekłe+bagaż, TFG .
CENA NIE ZAWIERA:
1. Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i systemu TOUR GUIDE ok. 80 EUR
2. Dopłaty do pokoju 1 osobowego 450 zł.
3. Dopłaty do dojazdu antenowego z Katowic – 30 zł/ os
UWAGI:
1. Pilot nie oprowadza po muzeach i wnętrzach zwiedzanych obiektów.
2. Na wyjazd wystarczy DOWÓD OSOBISTY !
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PRaga WycIEczKa ObjazdOWa

BEZ NoCNYCh PRZEjAZdÓW. SPotKANiE ZE SZWEjKiEM i NiE tYlKo...

1 dzień:

cena zaWiera:

Wyjazd z Krakowa godz. 7:00, z Katowic godz. 8:30. Przyjazd do Pragi, zwiedzanie
wzgórza Vyšehrad: jednego z najbardziej malowniczych miejsc Pragi: Zamek
Wyszehradzki, Rotunda św. Marcina, Kościół św. Piotra i Pawła oraz Pomnik
najpopularniejszego Czecha w Polsce św. Jana Nepomuka. Obiadokolacja w restauracji w
Pradze, nocleg.

przejazd autokarem z Krakowa, Katowic, 2 noclegi w hotelu (pokoje 2, 3 osobowe z
łazienkami), 2 śniadania, 2 obiadokolacje, obsługę pilota-przewodnika, ubezpieczenie
rozszerzone KL + NNW + choroby przewlekłe + bagaż.

2 dzień:
Po śniadaniu zwiedzanie: Stare Miasto, Pomnik Jana Husa, Zegar Orloj, Kościół Marii
Panny, Plac Wacława, Lucerna, czas wolny. Dalsze zwiedzanie: Jezulatek, spacer
po Hradczanach, Katedra św. Wita (z zewnątrz), Złota Uliczka, wizyta u sikających
Młodzieńców, Most Karola. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień:
Śniadanie, spacer Dzielnicą Żydowską. Wyjazd do Konopiszte: Zamku Arcyksięcia
Ferdynanda zamordowanego 100 lat temu w Sarajewie, zakupy. W drodze powrotnej
możliwość posiłku, przyjazd do Polski w godz. nocnych.
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2. Dopłaty do pokoju 1 osobowego 250 zł.
UWaGi:
1. W/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejności zwiedzania w zależności
od warunków atmosferycznych oraz godzin otwarcia zwiedzanych obiektów i lokalnych
zarządzeń.
2. Pilot nie oprowadza po muzeach i wnętrzach zwiedzanych obiektów.
3. Na wyjazd potrzebny jest aktualny DOWÓD OSOBISTY lub PASZPORT (dotyczy dorosłych
i dzieci).

CENA: 650 zł
TERMINY: 21.06. – 23.06.2019

cena nie zaWiera:
1. Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i systemu TOUR GUIDE ok. 200 CZK + 5 EUR.

11.10. – 13.10.2019

WYCIECZKI

UROKI WęgIER WycIEczKa ObjazdOWa

BEZ NoCNYCh PRZEjAZdÓW

TOKAJ – EGER – BUDAPESZT – SZANTENDRE - ESTERGOM
1 dzień

cena zaWiera:

Wyjazd z Katowic godz. 6:30, z Krakowa godz.8:00. Przejazd przez Słowację (dla chętnych
posiłek w cenie ok. 5 EUR), przyjazd do TOKAJU: degustacja słynnych białych win
w zabytkowej Piwnicy, następnie przejazd do EGER, krótkie zwiedzanie: Zamek, Rynek,
Kościół Minorytów, Katedra. Wieczorem przy muzyce cygańskiej obiadokolacja w Csardzie.
Nocleg.

przejazd autokarem z Katowic, Krakowa, 3 noclegi (pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami),
3 śniadania, 1 obiadokolacja z winem przy muzyce, 2 obiadokolacje w hotelu, opiekę
pilota -przewodnika, ubezpieczenie rozszerzone KL+ NNW + choroby przewlekłe +
bagaż, TFG.
cena nie zaWiera:

2 dzień
Po śniadaniu kąpiel w basenach termalnych, degustacja win w Dolinie Pięknej
Pani. Przejazd do BUDAPESZTU, zwiedzanie: Plac Bohaterów, Zamek Vajdahunyad.
Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień
Śniadanie, dalsze zwiedzanie BUDAPESZTU: Parlament ( z zewnątrz), Katedra Św. Stefana,
Ul. Vaci – Hala Targowa, Most Szechenyiego, Baszty Rybackie, Góra Zamkowa, Góra
Gellerta. Obiadokolacja i nocleg.

Po śniadaniu przejazd do SZENTENDRE – spacer ulicami miasteczka: Kolumna morowa,
Muzeum Marcepana. Przejazd do ESTERGOM, siedziby węgierskiego Prymasa, zwiedzanie
Katedry. Wyjazd w drogę powrotną, po drodze na Słowacji przerwa na ciepły posiłek
w cenie ok. 5 EUR. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

WYCIECZKI

2. Dopłaty do pokoju 1 osobowego 250 zł
3. Dopłaty do przejazdu z Katowic 30 zł
UWaGi
1. W/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejności zwiedzania w zależności
od warunków atmosferycznych oraz godzin otwarcia zwiedzanych obiektów i lokalnych
zarządzeń.
2. Pilot nie oprowadza po muzeach i wnętrzach zwiedzanych obiektów.

4 dzień

CENA: 760 zł TERMINY: 09.05 – 12.05.2019

1. Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, na baseny termalne oraz systemu TOUR
GUIDE ok. 20 EUR.

3. Na wyjazd potrzebny jest aktualny DOWÓD OSOBISTY lub PASZPORT (dotyczy dorosłych
i dzieci).

17.10 – 20.10.2019
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GRECJA KLASYCZNA - wycieczka objazdowa

BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW/7 dni autokarem

SALONIKI - METEORY - WĄWÓZ TEMBI - ATENY - DELFY - TERMOPILE
1 dzień Wyjazd Katowic godz. 5:30, z Krakowa godz. 7:00, przejazd przez Słowację (dla
chętnych posiłek za dopłatą
ok. 5 EUR) i Węgry. Obiadokolacja i nocleg tranzytowy
w Serbii.
2 dzień Śniadanie, przejazd przez Macedonię. Przyjazd do Grecji, zwiedzanie SALONIK:
Biała Wieża, bazylika
św. Demetriusza - największy kościół w Grecji, kompleks
pałacowy Galeriusza, Łuk Triumfalny, Rotunda, kościół Hagia Sofia. Obiadokolacja i nocleg
na Riwierze Olimpijskiej.
3 dzień Po śniadaniu wyjazd do Kalambaki, zwiedzanie METEORÓW, fantastycznych,
bizantyjskich klasztorów zbudowanych przez mnichów na niedostępnych skałach, wizyta
w wytwórni ikon i pamiątek, możliwość spożycia posiłku. Po drodze postój w WĄWOZIE
TEMBI - zwiedzanie sanktuarium św. Paraskewi, patronki kolejarzy oraz słynącego z
uzdrowień źródełka w grocie. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Aten.
4 dzień Śniadanie, zwiedzanie ATEN: wzgórze Akropolu (oprowadza przewodnik
grecki), w tym: Partenon, Propyleje, Świątynia Nike, Erechtejon z Kariatydami, następnie
Wieża Wiatrów, skała Aeropagu, marmurowy stadion olimpijski, zmiana warty przed
Parlamentem. W trakcie zwiedzania możliwa przerwa na lunch. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień Śniadanie, przejazd do DELF, zwiedzanie świętego miejsca starożytnych
Greków, w tym Święty Okrąg, gdzie słynna Pytia dwuznacznie przewidywała przyszłość,
Tolos, muzeum. Krótki postój w TERMOPILACH (pomnik króla spartańskiego Leonidasa,
który wg legendy na czele 300 Spartan zatrzymał perską armię), z gorącym potokiem, od
którego nazwa miejscowości. Wieczorem w tawernie w miasteczku Amaliapoli nad zatoką
Pagasitikos spotkanie z GREKIEM ZORBĄ przy kolacji złożonej z ryb, kalmarów, ośmiornic i
słynnego greckiego wina retsina. Nocleg na Riwierze Olimpijskiej.
6 dzień Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną, przejazd przez Macedonię, do
serbskiego PARACINA – spacer po mieście, zakupy. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i
nocleg.

TERMINY: 28.04. - 04.05.2019 29.09. – 05.10.2019
		
CENA: 790 zł + 150 EUR
CENA ZAWIERA:
przejazd autokarem z Krakowa, 6 noclegów w hotelach lub apartamentach (pokoje 2 i
3 osobowe z łazienkami), 6 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 kolacja U Zorby, obsługa pilota przewodnika, ubezpieczenie rozszerzone KL+NNW+choroby przewlekłe + bagaż, TFG.
CENA NIE ZAWIERA:
1.Dopłaty do przejazdów z Katowic 30 zl
2.Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników i systemu TOUR
GUIDE ok. 50 EUR.
3.Dopłaty do pokoju 1 osobowego 350 zł
UWAGI:
1. W/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od
warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów , oraz lokalnych
zarządzeń.
2. Pilot nie oprowadza po muzeach i wnętrzach zwiedzanych obiektów.
3. Na wyjazd potrzebny jest DOWÓD OSOBISTY lub PASZPORT (dotyczy dorosłych i dzieci).

7 dzień Śniadanie, przejazd przez Węgry i Słowację (dla chętnych posiłek za dopłatą
ok. 5 EUR). Przyjazd do Krakowa i Katowic w godz. wieczornych.
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WYCIECZKI

hiszpania-francja-włochy

WYCIECZKA OBJAZDOWA 9 dni autokarem

PILZNO-AVIGNON-CARCASSONNE- LOURDES - ANDORRA
– MONTSERRAT- BARCELONA- MONACO
1 dzień Wyjazd z Krakowa godz. 7:00 Katowic godz. 8:30, przejazd przez Czechy.
Przyjazd do PILZNA - miasta słynącego z browaru Prazdroj, w którym warzone jest
znane czeskie piwo Pilsner Urquell. Spacer po starym mieście, którego ozdobą są kościół
św. Bartłomieja, renesansowy ratusz oraz synagoga. Zwiedzanie browaru i Muzeum
Piwowarstwa połączone z degustacją piwa. Obiadokolacja i nocleg.
2 dzień Po śniadaniu wczesny wyjazd z hotelu, przejazd przez Niemcy i środkową Francję
na nocleg (kolacja we własnym zakresie) w okolicach Montelimar.
3 dzień Śniadanie, przejazd do AVIGNION. Krotka wizyta w XIV wiecznej stolicy
papiestwa: pałac papieski, najbardziej okazały zabytek światowej architektury
romańskogotyckiej (z zewnątrz), katedra Notre Dame des Doms, Petit Palais, most st.
Benezet, ogrody przykatedralne. Przejazd do Carcassonne przez Langwedocję-Roussillon
najlepiej zachowanego na świecie kompleksu warowno - obronnego Katarów, zwiedzanie
La Cite. Przejazd do LOURDES - najpiękniejszego sanktuarium Maryjnego na świecie.
Krótkie zwiedzanie kompleksu bazyliki NMP Niepokalanego Poczęcia, bazyliki Różańcowej
oraz groty objawień ze źródełkiem uzdrawiającej wody. Dla chętnych możliwy udział w
procesji światła. Obiadokolacja, nocleg w hotelu w Lourdes.
4 dzień Wczesne śniadanie, wyjazd z hotelu, przejazd przepiękną trasą do księstwa
ANDORRY. Możliwością tanich zakupów w stolicy Andora la Vella. Przejazd do
MONTSERRAT- zwiedzanie opactwa benedyktynów położonego wśród grzbietów skalnych
formacji skalnej Montserrat – bazylika Marii Panny z Figurą Czarnej Madonny patronki
Katalonii i całej Hiszpani. Przyjazd do Hotelu na Costa Brava lub Costa del Maresme.
Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień Śniadanie, czas wolny na plażowanie, dla chetnych wyjście do „Bodegi”.
Obiadokolacja. Wieczorem wyjazd na regionalny Wieczór Flamenco: tańce, muzyka i
śpiew, degustacja trunków lokalnych - cavy i sangrii. Nocleg.
6 dzień Śniadanie, zwiedzanie BARCELONY stolicy Katalonii: plac Kataloński, bario
gotico-dzielnica gotycka z katedrą św. Eulalii, spacer Las Ramblas- najpiękniejszej
promenady Europy do stoczni królewskiej i portu. Przejazd na wzgórze Montjuic ze
stadionem olimpijskim, plac Hiszpański Palacio National, świetliste fontany, przejazd na
Nou Camp – Stadion FC Barcelona, Sagrada Familia – fenomenalne dzieło secesjonisty
Antonia Gaudiego (z zewnątrz), Park Guell. Obiadokolacja i nocleg.
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7 dzień Wczesny wyjazd do Francji (suchy prowiant za śniadanie i lunch). Jazda przez
Langwedocje-Roussillon i Prowansję na Lazurowe Wybrzeże. Wizyta w stolicy Ksiestwa
Monaco – MONACO, krótki spacer po półwyspie: oceanarium (z zewnatrz), Katedra św.
Mikołaja z kryptami członków rodu Grimaldich, pałac Książęcy, ogrody św. Marcina.
Nocleg na Lazurowym Wybrzeżu.
8 dzień Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. Jazda przez Francję, Włochy, Austrię i
Czechy – przerwa na posiłek
w cenie ok. 5-8 EUR
9 dzień Przyjazd do Katowic i Krakowa we wczesnych godzinach rannych..
TERMINY: 27.04. – 05.05.2019 28.09. – 06.10.2019 CENA: 1 860 zł
CENA ZAWIERA: Przejazd autokarem z Krakowa i Katowic, 1 nocleg z obiadokolacją i
sniadaniem w Czechach w hotelu **/***, 1 nocleg z śniadaniem we Francji w hotelu
sieciowym, 1 nocleg z obiadokolacją i śniadaniem w Lourdes w hotelu ***, 3 noclegi w
Hiszpanii w hotelu *** z wyżywieniem 3x dziennie: śniadania i obiadokolacje w formie
bufetu szwedzkiego+ lunch w formie suchego prowiantu, obsługę pilota - przewodnika,
ubezpieczenie rozszerzone KL+ NNW+choroby przewlekłe + bagaż, TFG.
CENA NIE ZAWIERA:
1. Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i systemu TOUR GUIDE ok. 120 EUR.
2. Dopłaty do pokoju 1 osobowego 800 zł
UWAGI:
1. W/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od
warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów , oraz lokalnych
zarządzeń.
2. Pilot nie oprowadza po muzeach i wnętrzach zwiedzanych obiektów.
3. Na wyjazd potrzebny jest aktualny DOWÓD OSOBISTY lub PASZPORT (dotyczy dorosłych
i dzieci).
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Tylko we

LWOWIE

WYCIECZKA OBJAZDOWA - 3 dni autokarem

1 dzień Wyjazd z Katowic godz. 5:30, z Krakowa 7:00, przyjazd do LWOWA: krótki
spacer po lwowskiej starówce, m.in. Mury Obronne, Arsenał, Dzielnica Żydowska, Rynek
Główny. obiadokolacja, nocleg.
2 dzień Po śniadaniu zwiedzanie LWOWA: m. in. Kamienica Królewska, Kościoły
Karmelitów, Ormiański, Prawosławny i Katedra Łacińska, Wały Hetmańskie, Rynek. Czas
wolny. Obiadokolacja w hotelu, występ kabaretu „Lwowska Fala”, nocleg.
3 dzień Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd na Łyczaków: zwiedzanie
Cmentarz Łyczakowskiego
i Cmentarza Obrońców Lwowa (Orląt Lwowskich). Zakupy
w ukraińskim markecie. Przyjazd do Krakowa i Katowic w późnych godz. wieczornych.
CENA: 540 zł
TERMIN: 17.05-19.05.2019, 14.06.-16.06.2019, 20.09. – 22.09.2019, 25.10.-27.10.2019

CENA NIE ZAWIERA
1. Dopłaty do przejazdu z Katowic 30 zł
2. Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników i systemu Tour
Guide ok. 30 zł.
3. Dopłaty do pokoju 1 osobowego 100 zł.
UWAGI:
1. W/w program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od
warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów , oraz lokalnych
zarządzeń.
2. Pilot nie oprowadza po muzeach i wnętrzach zwiedzanych obiektów.
3. Na wyjazd potrzebny jest aktualny PASZPORT (dotyczy dorosłych i dzieci).

CENA ZAWIERA:
przejazd autokarem z Krakowa, 2 noclegi w hotelu ***, 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
występ kabaretu „Lwowska Fala”, obsługa pilota-przewodnika, ubezpieczenie rozszerzone
KL + NNW + choroby przewlekłe + bagaż.
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WYCIECZKI

DARŁÓWKO
Czerwiec nad Bałtykiem
Darłówko - znany ośrodek wczasowy i port rybacki przy ujściu Wieprzy do Bałtyku.. Szeroka plaża o jasnym
drobnym piasku, piękne lasy sosnowe i wspaniały mikroklimat sprawiają, że wypoczywa tu wielu turystów. Dużą
atrakcja miasta jest jedyny tego typu w Polsce rozsuwany most zwodzony, latarnia morska, a także Park Wodny
Jan. Do starego średniowiecznego miasta Darłowa z Zamkiem Książąt Pomorskich można popłynąć tramwajem
wodnym. Bogata ofertę rozrywek w mieście dopełniają organizowane cyklicznie imprezy.

Wczasy z pełnym zakresem usług - dojazd autokarem
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek KAMA - trzypiętrowy budynek położony ok. 300 m w linii prostej od plaży i
mostu rozsuwanego łączącego Darłówko Wschodnie z Zachodnim oraz od centrum miasta. Pokoje 2,3,4osobowe z łazienkami, wyposażone w pojedyncze łóżka, szafę, stół, krzesła, parawan, leżaki. Na parterze
tarasy, na pozostałych piętrach balkony. Ośrodek posiada windę. Cały teren jest ogrodzony i monitorowany
oraz wyposażony m.in. w miejsce na ognisko i boisko do siatkówki.……………………………………………..
RAMOWY PROGRAM:

1 dzień – wyjazd autokarem/busem z poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka (pierwszy
posiłek – kolacja), zakwaterowanie, nocleg.
2 – 10 dzień – wypoczynek, realizacja program pobytu w Darłówku, w nim:

wieczorek taneczny przy muzyce mechanicznej ze słodkim poczęstunkiem,

ognisko z pieczeniem kiełbasek,

rejs tramwajem wodnym do Darłowa,

zwiedzanie Darłowa z przewodnikiem,

.. a także: korzystanie z infrastruktury ośrodka, plażowanie, spacery po plaży i mieście ,
11 dzień – śniadanie, pobranie suchego prowiantu, wyjazd z ośrodka około godziny 09:00, powrót do
poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

Termin:
Wyjazdy :




1.06. – 11.06.2019

Katowice ul. Przemysłowa 3, parking obok CH BELG
Częstochowa, ul. Wojska Polskiego Mc Donalds

CENA

1 495 zł

CENA ZAWIERA:



zakwaterowanie - 10 noclegów – w pokojach 2,3,4 osobowych z łazienkami,







wyżywienie - trzy posiłki w formie bufetu,
suchy prowiant na drogę powrotną,
transport autokarem/busem,
realizację programu,

ubezpieczenie NNW TUiR AXA S.A. – NNW 5000/2500 zł.

FIRMA TURYSTYCZNA „OLGA II”
WPIS DO REJESTRU NR 28
43-602 JAWORZNO ul: Wolności 5
BIURO ul: Piastowska 17
Tel/fax (032) 617 78 20, 0607 074 864
www.olga2.pl
biuro@olga2.pl

POGORZELICA
ZŁOTA JESIEŃ NAD BAŁTYKIEM
Pogorzelica - urokliwa miejscowość wypoczynkowa z letnim kąpieliskiem, położona w
malowniczym regionie Wybrzeża Rewalskiego, nad Morzem Bałtyckim. Czyste, piaszczyste plaże
ciągną się tutaj przez 200 m linii brzegowej, wielokrotnie otrzymywały odznaczenie Błękitnej
Flagi. Pogorzelica to jednak nie tylko plaża, bowiem swój specyficzny, zdrowotny mikroklimat,
miejscowość zawdzięcza pięknym i rzadkim, sosnowym borom bażynowym. W tutejsze zielone
pejzaże wpisują się również jeziora Konarzewo i Liwia Łuża.

Wczasy z pełnym zakresem usług – dojazd autokarem
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wypoczynkowy KOMANDOR - położony w okolicy otoczonej
lasem sosnowym ok. 500 m od morza, zajmuje powierzchnię ok. 3,2 ha. Teren jest ogrodzony i
chroniony. Na terenie ośrodka znajdują się: miejsce na ognisko, grille, sale TV, Video-DVD,
internet bezprzewodowy WiFi, sala dyskotekowa, specjalnie wydzielone i zagospodarowane
boisko do siatkówki, koszykówki i kometki, plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnia rowerów oraz
sprzętu sportowego. Zakwaterowanie w domkach, niezależne wejście do każdego pokoju, pokoje
2-3 osobowe z łazienkami i telewizorami – z tarasem lub trawnikiem..
RAMOWY PROGRAM:
1 dzień – wyjazd autokarem/busem z poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. Przyjazd do
ośrodka (pierwszy posiłek – kolacja), zakwaterowanie, nocleg.
2 – 11 dzień – wypoczynek, realizacja program pobytu w Pogorzelicy, a w nim:

wieczorek taneczny z muzyką na żywo,

wieczór przy ognisku lub grill z pieczeniem kiełbasek,

przejażdżka Koleją Wąskotorową,

zwiedzanie Niechorza – Latarnia Morska i motylarnia,

opieka profesjonalnego animatora, który wypełni wolny czas ciekawymi konkursami,
zabawami,

.. a także: korzystanie z infrastruktury ośrodka, plażowanie, spacery po plaży i mieście.
12 dzień – śniadanie, pobranie suchego prowiantu, wyjazd z ośrodka około godziny 09:00,
powrót do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

TERMIN:
WYJAZDY:


CENA:

07.09. – 18.09.2019 r.
Katowice ul. Przemysłowa 3, parking obok CH BELG
1 318 zł

CENA ZAWIERA:
 zakwaterowanie - 11 noclegów – w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami,

wyżywienie - trzy posiłki dziennie - śniadanie i kolacja w formie bufetu, obiad: dwie zupy
do wyboru - bez ograniczeń, trzy rodzaje napoi - bez ograniczeń, jeden zestaw drugiego
dania do wyboru z trzech,

suchy prowiant na drogę powrotną,

transport autokarem/busem,

realizację programu,
ubezpieczenie NNW TUiR AXA S.A. – NNW 5000/2500 zł.

FIRMA TURYSTYCZNA „OLGA II”
WPIS DO REJESTRU NR 28
43-602 JAWORZNO ul: Wolności 5
BIURO ul: Piastowska 17
Tel/fax (032) 617 78 20, 0607 074 864
www.olga2.pl
biuro@olga2.pl

MIĘDZYWODZIE

URLOP NA WYSPIE WOLIN

Międzywodzie - niewielkie nadmorskie letnisko na Wyspie Wolin, na mierzei, między Morzem
Bałtyckim, a Zalewem Kamieńskim, temperatura morskich fal jest tu zazwyczaj wyższa niż w
innych rejonach polskiego wybrzeża. Atrakcje znajdują tu zarówno miłośnicy morza i złotych plaż,
jak i sportów wodnych, wędkarstwa i czystych jezior. Bliskość Wolińskiego Parku Narodowego
zapewnia piękną przyrodę i kryształowe powietrze.

Wczasy z pełnym zakresem usług – dojazd autokarem
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wczasowy „W Sosnowym Lesie” - w spokojnej okolicy, blisko
morza (120 metrów, łagodne zejście na plażę), niedaleko centrum miejscowości. Ośrodek
dysponuje 150 miejscami noclegowymi w budynkach murowanych. Na parterze znajdują się 4
pokoje 3 osobowe (z wejściem bezpośrednio z zewnątrz, przed wejściem do pokoi mały taras z
meblami zewnętrznymi oraz rozkładanym parasolem), na piętrze –
4 pokoje 2-osobowe,
wejście do pokoju z tarasu łączącego pokoje, przed wejściem do pokoi meble zewnętrzne.
Wszystkie pokoje posiadają łazienki. Na wyposażeniu pokoju: telewizor, czajnik elektryczny,
podstawowa zastawa stołowa, leżak, parawan. Do Państwa dyspozycji oddajemy budynek
świetlicy (90 m2). Na terenie ośrodka istnieje możliwość zagrania w ping-ponga czy w piłkarzyki.
W
centrum
ośrodka
znajduje się plac zabaw dla dzieci.
RAMOWY PROGRAM:
1 dzień – wyjazd autokarem/busem z poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. Przyjazd do
ośrodka (pierwszy posiłek – kolacja), zakwaterowanie, nocleg.
2 – 10 dzień – wypoczynek, realizacja program pobytu w Międzywodziu, a w nim:

wieczorek taneczny ze słodkim poczęstunkiem,

kolacja grillowa - na zewnętrz - zamiast kolacji,

wycieczka autokarowa do Międzyzdrojów,

.. a także: korzystanie z infrastruktury ośrodka, plażowanie, spacery po plaży i mieście,
11 dzień – śniadanie, pobranie suchego prowiantu, wyjazd z ośrodka około godziny 09:00,
powrót do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

TERMIN:
WYJAZDY:



CENA:

07.06. – 17.06.2019 r.
Katowice ul. Przemysłowa 3 parking obok CH BELG
1 390 zł

CENA ZAWIERA:

zakwaterowanie - 10 noclegów – w pokojach 2,3 osobowych z łazienkami,

wyżywienie - trzy posiłki dziennie - serwowane,

suchy prowiant na drogę powrotną,

transport autokarem/busem,

realizację programu,
ubezpieczenie NNW TUiR AXA S.A. – NNW 5000/2500 zł.

FIRMA TURYSTYCZNA „OLGA II”
WPIS DO REJESTRU NR 28
43-602 JAWORZNO ul: Wolności 5
BIURO ul: Piastowska 17
Tel/fax (032) 617 78 20, 0607 074 864
www.olga2.pl
biuro@olga2.pl

ŁEBA
KRÓLESTWO ZŁOTYCH PLAŻ
ŁEBA - położona na obrzeżach Słowińskiego Parku Narodowego, który może poszczycić się
jednymi z najpiękniejszych w Polsce, szerokimi, piaszczystymi plażami, jeziorami w sąsiedztwie
lasów oraz unikalnymi ruchomymi wydmami.

Wczasy z pełnym zakresem usług – dojazd autokarem
ZAKWATEROWANIE: OKW Słoneczko - kompleks trzech ogrzewanych budynków, położonych
ok. 350 m od plaży, na ogrodzonym, monitorowanym, zagospodarowanym terenie. Pokoje 2,3,4
osobowe z łazienkami i TV. Bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne, m.in.: sala gimnastyczna, 5
boisk (koszykówka, siatkówka, piłka plażowa), mini golf, trampolina 4 stanowiskowa, siłownia
plenerowa, krąg ogniskowy, rowery, plac zabaw, TrickBoard, Wi-Fi.
RAMOWY PROGRAM:
1 dzień – wyjazd autokarem/busem z poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. Przyjazd do
ośrodka (pierwszy posiłek – kolacja), zakwaterowanie, nocleg.
2 – 11 dzień – wypoczynek, realizacja program pobytu w Łebie, a w nim:

2 wieczorki taneczne z poczęstunkiem,





wieczorek grillowy,
wycieczka meleksami na Ruchome Wydmy, rejs statkiem po jeziorze,
.. a także: korzystanie z infrastruktury ośrodka, plażowanie, spacery po plaży i mieście

12 dzień – śniadanie, pobranie suchego prowiantu, wyjazd z ośrodka około godziny 09:00,
powrót do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

TERMIN:

27.08. – 07.09.2019

WYJAZDY:



CENA

Katowice ul. Przemysłowa 3 parking obok CH BELG
Częstochowa ul. Wojska Polskiego Mc Donalds
1 399 zł

CENA ZAWIERA:
 zakwaterowanie - 11 noclegów – w pokojach 2,3,4 osobowych z łazienkami,






wyżywienie - trzy posiłki dziennie - śniadania i kolacje bufet, obiady serwowane,
suchy prowiant na drogę powrotną,
transport autokarem/busem,
realizację programu,

FIRMA TURYSTYCZNA „OLGA II”
WPIS DO REJESTRU NR 28
43-602 JAWORZNO ul: Wolności 5
BIURO ul: Piastowska 17
Tel/fax (032) 617 78 20, 0607 074 864
www.olga2.pl
biuro@olga2.pl

ŁAZY
ZAKOŃCZENIE WAKACJI NAD BAŁTYKIEM
Łazy - jeden z najatrakcyjniejszych terenów na polskim wybrzeżu. Występuje tu specyficzny
mikroklimat, bogate w jod powietrze oraz lasy sosnowo - świerkowe. Utworzony tu został rezerwat
przyrody "Łazy", rozciągający się od jeziora Jamno aż po jezioro Bukowo. Czysta, szeroka plaża,
doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych, stanowiska do połowu ryb na Jeziorze
Jamno oraz malownicze trasy spacerowe i rowerowe, to niewątpliwe atuty, które zapewniają
doskonały i pełen atrakcji wypoczynek.

Wczasy z pełnym zakresem usług – dojazd autokarem
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Bryza - kompleks położony ok.
150 m od morza. Część wczasowa to pięć jednopiętrowych budynków murowanych. Pokoje 2
osobowe z łazienką i balkonem lub tarasem. Na terenie ośrodka: stołówka, boiska sportowe, plac
zabaw dla dzieci, miejsca na grill i ognisko.
RAMOWY PROGRAM:
1 dzień – wyjazd autokarem/busem z poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. Przyjazd do
ośrodka (pierwszy posiłek – kolacja), zakwaterowanie, nocleg.
2 – 11 dzień – wypoczynek, realizacja program pobytu w Łazach, a w nim:

wieczorek taneczny przy muzyce mechanicznej ze słodkim poczęstunkiem,

ognisko z pieczeniem kiełbasek,

zwiedzanie Koszalina z przewodnikiem,

zwiedzanie Muzeum - Pałac Młynarza,

.. a także: korzystanie z infrastruktury ośrodka, plażowanie, spacery po plaży i mieście.
12 dzień – śniadanie, pobranie suchego prowiantu, wyjazd z ośrodka około godziny 09:00,
powrót do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

TERMIN:
WYJAZDY:



CENA

22.08. – 02.09.2019
Katowice ul. Przemysłowa 3 parking obok CH BELG
Częstochowa ul. Wojska Polskiego Mc Donalds
1 495 zł

CENA ZAWIERA:





zakwaterowanie - 11 noclegów – w pokojach 2 osobowych z łazienkami,

wyżywienie - trzy posiłki dziennie w formie bufetu,

suchy prowiant na drogę powrotną,

transport autokarem/busem,

realizację programu,
ubezpieczenie NNW TUiR AXA S.A. – NNW 5000/2500 zł.

FIRMA TURYSTYCZNA „OLGA II”
WPIS DO REJESTRU NR 28
43-602 JAWORZNO ul: Wolności 5
BIURO ul: Piastowska 17
Tel/fax (032) 617 78 20, 0607 074 864
www.olga2.pl
biuro@olga2.pl

