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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 
zabiegowo-rehabilitacyjna, 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.

                                       

 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                      

22.08 - 29.08.2020 1 530,00 zł

Wczasy z pełnym zakresem usług – dojazd autokarem
PUSTKOWO
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MIELNO-atrakcyjna  miejscowość położona w środkowej części 
wybrzeża, z wyjątkowym mikroklimatem o silnych właściwościach 
leczniczych, z dużą zawartością jodu. Piaszczysta plaża, zadbane 
wybrzeże oraz unikalna fauna i flora.

OŚRODEK WCZASOWY BAŁTYK- Mielno ul. Pogodna 12 położony tuż za 
wydmami obok wejścia na plażę, w bardzo spokojnej okolicy, ale blisko 
rozrywek i atrakcji. Teren ogrodzony i monitorowany.

Do dyspozycji gości

Pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami i balkonami, 

TV/SAT , 

Wyposażenie plażowe,

Plac zabaw, miejsce na ognisko, grill,

Plac taneczny, 

Boisko do siatkówki plażowej, stoły do ping-ponga

Tereny wypoczynkowo-spacerowe

Kryty basen, sauna, jacuzzi

WYŻYWIENIE: 

3 posiłki  dziennie : śniadania i kolacje – bufet, obiady serwowane

CENA ZAWIERA:

14 noclegów

Wyżywienie 3x dziennie

4 x 1 godzinne wejście na basen kryty

Przejazd autokarem

TERMIN:    03.08. - 17.08.20     

 CENA wraz z dojazdem: 2 390 zł.

Turnus rozpoczyna się kolacją a kończy śniadaniem.

Opłata klimatyczna płatna na miejscu.

Wczasy z pełnym zakresem usług – dojazd autokarem
MielnO
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Nowęcin – wieś nad Jeziorem Sarbsko, ok. 3 km do Łeby, znajduje 
się tu stadnina koni, doskonałe warunki do uprawiania na jeziorze 
windsurfingu.

4 domki letniskowe w otoczeniu zieleni,  wspaniałe miejsce na 
wypoczynek dla osób pragnących ciszy i spokoju 

W każdym domku: 2 sypialnie, pościel; salon z częścią wypoczynkową 
i jadalną, TV z dostępem do kanałów cyfrowych; w pełni wyposażona 
kuchnia - lodówka, mikrofalówka, płyta kuchenna, naczynia i nakrycia, 
środki czystości; łazienka – toaleta, natrysk, umywalka środki czystości. 
Do dyspozycji gości:

taras, grill, miejsce na ognisko, plac zabaw, ogród, bezpłatny parking, 
bezpłatne wi-fi.

Zwierzęta są akceptowane bez dodatkowych opłat.

W okolicy:

Wypożyczalnia sprzętu pływającego nad jeziorem, doskonałe warunki 
do uprawiania windsurfingu, stadnina koni „Senny”, Pałac w Nowęcinie 
z restauracją i kawiarnią w otoczeniu pięknego starodrzewia, Karczma 
„Myśliwska” z wyjątkowo smaczną dziczyzną. Piękne lasy obfitujące 
w jagody i grzyby. Sklep w pobliżu.

Terminy pobytu do uzgodnienia – minimum 3 doby.

Ceny:

Miesiąc  Cena dla 4 osób  Cena dla 6 osób

Maj i wrzesień 250 zł/doba 310 zł/doba

Czerwiec  270 zł/doba 350 zł/doba

Lipiec – Sierpień 370 zł/doba 450 zł/doba

Domki u Irka – wczasy bez wyżywienia, dojazd własny
Łeba - nOWęcin
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Darłówko – jedna z najbardziej urokliwych miejscowości polskiego 
wybrzeża z szeroką piaszczystą plażą, uzdrowisko ze swoistym 
mikroklimatem.

Dom Gościnny FREGATA – położony ok. 250 m od morza w zachodniej 
części Darłówka

Do dyspozycji gości:

Pokoje 2, 3, 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, w każdym 
pokoju TV, czajnik, naczynia

Jadalnia, miejsce do grillowania

Miejsce zabaw  dla dzieci

Możliwość bezpłatnego wypożyczenia leżaków, parawanów

TERMIN  16.08 – 30.08.2020 cena 1 898 zł

Świadczenie rozpoczyna się obiadokolacją pierwszego dnia turnusu, 
a kończy się śniadaniem ostatniego dnia turnusu + suchy prowiant na 
drogę powrotną.

W cenie pobytu    

14 noclegów w Ośrodku

Wyżywienie 3 x dziennie (śniadanie, obiad z deserem, kolacja)

Suchy prowiant na drogę powrotną

Wieczorek taneczny przy muzyce mechanicznej

Ognisko z pieczeniem kiełbasek

Wycieczka tramwajem wodnym do Darłowa

Transport autokarem      
  

Opłata klimatyczna płatna na miejscu

15 dni autokarem
DaRŁÓWKO
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4 dni autokarem
bUDaPeSzT, SzenTenDRe, egeR

1 dzień - odjazd autokaru z Krakowa o godz. 6:00. Pozostałe miejscowości wg trasy nr 3 za dopłatą. Przejazd przez terytorium Słowacji do Budapesztu. 
Po drodze pobyt w Szentendre - miasteczku artystów, znanego z wielu małych galerii, a także wyrobów marcepanowych. Spacer wąskimi i krętymi 
uliczkami, wśród nastrojowej i urokliwej zabudowy. Przyjazd do Budapesztu. Obiadokolacja*. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. (ok. 450 km)

2 dzień - śniadanie. Zwiedzanie stolicy Węgier: Wzgórze Gellerta (panorama miasta), Dzielnica Zamkowa (Baszta Rybacka, Kościół św. Macieja, Zamek 
Królewski), Śródmieście Pesztu - bulwary, uliczki z zabudową secesyjną i neoklasycystyczną, Bazylika św. Stefana, Parlament oraz Plac Millenium (Plac 
Bohaterów). Czas wolny. Obiadokolacja*. Rejs stateczkiem po Dunaju. Powrót do hotelu. Nocleg. (ok.50 km)  

3 dzień -  śniadanie. Przejazd do Egeru -  słynącego z uprawy winnej latorośli i produkcji wina Egri Bikaver . Spacer po jednym z najładniejszych miast 
Węgier – zobaczymy z zewnątrz - zamek, Bazylikę św. Jana, kościół Minorytów, ratusz. Czas wolny – możliwość skorzystania z kąpieli w basenach 
termalnych. Wizyta w Dolinie Pięknych Pań – miejscu składowania najlepszych win Egeru.  Obiadokolacja z degustacją wina*. Powrót do Polski przez 
Słowację. (ok.230 km)

4 dzień - przyjazd do Polski. Planowany powrót do Krakowa około godz. 5:00. (ok. 350 km)

KOD  TERMINY   CENA     

BUD 05  30.04 – 03.05.2020  700 zł

BUD 07  09.07 – 12.07.2020  550 zł 

BUD 08  27.08 – 30.08.2020  550 zł      

BUD 09  17.09 – 20.09.2020  550 zł     

  

*dopłata do 3 obiadokolacji, w tym jedna z degustacją wina: 190 zł

Dopłata do pokoju 1-osob.: 200 zł

Opłata na TFG: 10 zł

Cena zawiera: 2 noclegi w hotelu**/ ***w Budapeszcie (pokoje 2, 3-osob. z łazienkami),2 śniadania, autokar komfortowy, opiekę pilota, ubezpieczenie 
KL, NNW, bagażu.

Cena nie zawiera: kosztów biletów wstępu, rejsu, zestawu tour guide i obligatoryjnego przewodnika miejskiego - ok. 10 500 forintów.

 - 
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bUDaPeSzT, SzenTenDRe, egeR
 Kutna Hora, Praga 4 dni autokarem

PRaga – zŁOTe MiaSTO

1 dzień - odjazd z Krakowa o godz. 6.00. Pozostałe miejscowości wg trasy nr 1 za dopłatą. Przejazd przez terytorium Polski i Czech. W godzinach 
popołudniowych przyjazd do Kutnej Hory - spacer po średniowiecznym miasteczku słynącym z kopalni srebra i jednego z najpiękniejszych kościołów 
gotyckich w Czechach. Przyjazd do Pragi. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 550 km)

2 dzień - śniadanie. Zwiedzanie Pragi – klasztor Strachowski, kompleks Hradczan (zamek, katedra  św. Wita, Złota Uliczka), praska Loreta, dzielnica 
bogatych kupców niemieckich Mała Strana, kościół św. Mikołaja, Most Karola, Josefov (żydowska dzielnica Pragi, zawdzięczająca nazwę cesarzowi 
Józefowi II. Czas wolny. Obiadokolacja*. Powrót do hotelu. Nocleg. 

(ok. 100 km)

3 dzień - śniadanie. Dalsze zwiedzanie Pragi, spacer: Nowe Miasto, Rynek Starego Miasta, Ratusz Staromiejski ze słynnym zegarem astronomicznym 
Orloj, Uniwersytet Karola, Brama Prochowa – jeden z symboli Pragi, Pl. Wacława - centralny punkt miasta. Rejs statkiem wycieczkowym po Wełtawie. 
Obiadokolacja*. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną do kraju. Przejazd przez terytorium Czech i Polski. 

4 dzień –Powrót do Krakowa około godziny 05.00 (ok. 550 km)

KOD     TERMINY     CENA

PRG 03   26.03 – 29.03.2020    500 zł    

PRG 06   11.06 – 14.06.2020    650 zł  

PRG 07   09.07 – 12.07.2020    550 zł    

PRG 08   20.08 – 23.08.2020    550 zł     

PRG 09   17.09 – 20.09.2020    550 zł

PRG 10   15.10 – 18.10.2020    550 zl 

PRG 11   08.11 – 11.11.2020    550 zl   

PRG 12   05.12 – 08.12.2020    550 zł   

*Dopłata do 3 obiadokolacji:  150  zł

 Dopłata do pokoju 1-osob.: 100  zł

Cena zawiera: 2 noclegi w hotelu**/*** w Pradze (pokoje 2, 3-os. z łazienkami),                   2 śniadania, autokar komfortowy, opiekę pilota, ubezpieczenie 
KL, NNW, bagażu.

Cena nie zawiera: kosztów biletów wstępu, rejsu i obligatoryjnego przewodnika miejskiego - ok. 1200 KCZ.
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4 dni autokarem
WieDeń, MelK, DURnSTein, KeRMS

1 dzień - odjazd z Krakowa o godz. 6.00. Pozostałe miejscowości wg trasy nr 1za dopłatą. Podróż przez Czechy. Przyjazd do Wiednia na Wzgórze Kahlenberg 
w Lesie Wiedeńskim - malownicza panorama miasta i okolic, kościółek związany z pobytem króla Jana Sobieskiego. Spacer po wspaniałym ogrodzie 
Belweder w stylu francuskim z fontannami, basenami i wodospadami. Krótki postój przy ciekawym architektonicznie budynku Hundertwasserhaus. 
Obiadokolacja*. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg. 

2 dzień - śniadanie. Przejazd autokarem do Melku , barokowego opactwa benedyktynów, zwiedzanie wnętrz m. in.Sala Marmurowa, kościół, muzeum 
i biblioteka. Spacer po mieście. Przepłynięcie statkiem wzdłuż Doliny Wachau do Durnstein – spacer zachwycającą uliczką pełną kolorowych i bogato 
zdobionych kamieniczek, Ratusz, Kolegiata WNMP. Przejazd do Krems - spacer po miejscowości wpisanej na Listę Dziedzictwa UNESCO - brama Steiner Tor, 
barokowe i renesansowe kamieniczki. Obiadokolacja*. Powrót do hotelu. Nocleg.

3 dzień - śniadanie. Przejazd autokarem do centrum Wiednia, objazd Ringiem. Spacer po Starym Mieście: Hofburg - zimowa rezydencja Habsburgów, 
pomnik Marii Teresy stojący między budynkami Muzeum Sztuk Pięknych (jedne z najbogatszych na świecie zbiory dzieł sztuki) i Muzeum Przyrodniczego, 
Kohlmarkt, Opera, ulice Graben i jedna z najelegantszych ulic Wiednia - Kärtnerstrasse, późnogotycka Katedra św. Szczepana. Czas wolny. Przejazd 
autokarem na Prater – park o charakterze sportowo wypoczynkowym i rozrywkowym. Obiadokolacja* na Grinzingu. Nocleg. 

4 dzień – śniadanie. Przejazd do Schönbrunn – dawnej letniej rezydencji cesarskiej, zwiedzanie Pałacu Schönbrunn, położonego w otoczeniu Ogrodu 
Botanicznego i Zoologicznego oraz Ogrodów Pałacowych, przejście na Wzgórze Gloriette . Wyjazd z Wiednia w kierunku Polski około godz.13:00.  
Powrót do Krakowa ok. godz.21:00.

KOD  TERMINY   CENA  

WIN 06  11.06 - 14.06.2020  750 zł    

WIN 08  06.08 - 09.08.2020  750 zł   

WIN 09  17.09 - 20.09.2020  750 zł   

WIN 11  08.11 - 11.11.2020  650 zł  

*Dopłata do 3 obiadokolacji, w tym jedna z muzyką i winem na Grinzingu: 210 zł
Dopłata do pokoju 1-osob.: 300 zł
Podatek na TFG: 10 zł

Cena zawiera: 2 noclegi w hotelu**/*** w Wiedniu (pokoje 2, 3-osob. z łazienkami), 2 śniadania, autokar komfortowy, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, 
NNW i bagażu.
Cena nie zawiera: kosztów biletów wstępu, rejsu statkiem, zestawu tour guide oraz obligatoryjnego przewodnika miejskiego - ok. 85 EUR  .
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 5 dni samolot Malaga, Gibraltar, Ronda, Sevilla, Kordoba, Granada
HiSzPania – anDalUzja

1 dzień - spotkanie z pilotem na lotnisku Kraków-Balice na 2 godziny przed odlotem. Odprawa. Przelot do Malagi. Spacer po mieście: Alkazaba - pałac 
mauretański, centrum miasta z Katedrą. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg.

2 dzień  - śniadanie. Przejazd na Gibraltar, spacer po enklawie angielskiej na Półwyspie Iberyjskim (Skała Gibraltarska, rezerwat magotów - jedynych 
żyjących na wolności na kontynencie europejskim małp, fortyfikacje, jaskinie St. Michel). Przejazd do Rondy - dawnej osady obronnej na skraju wąwozu 
(specyficzne kamienice, monumentalny most Puento Nuevo, kolegiata Santa María la Mayor, legendarny pałac de Mandragón, najstarsza arena corridy). 
Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.

3 dzień - śniadanie. Całodniowa wycieczka do Sewilli (Katedra i Wieża La Giralda, Królewski Alcazar)  
i Kordoby (unikatowy meczet, Juderia, ogrody pałacowe). Obiadokolacja*. Powrót do hotelu. Nocleg 

4 dzień - śniadanie. Przejazd do Granady, zwiedzanie zespołu pałacowego władców mauretańskich Alhambry i ich letniej siedziby Generalife. Spacer po 
dzielnicach: Katedralnej  
i arabskiej Albayzin. Czas wolny. Obiadokolacja*. Powrót do hotelu. Nocleg 

5 dzień – śniadanie.  Transfer na lotnisko. Odlot do Polski . Przylot do Krakowa.

WYLOTY z KRAKOWA                

KOD                  TERMIN              CENA    

HASc 05          25.04 - 29.04.2020             2.690 zł

HASc 06             06.06 - 10.06.2020  2.690 zł

HASc 07              11.07 - 15.07.2020  2.890 zł

HASc 08             22.08 - 26.08.2020  2.890 zł

HASc 09             26.09 - 30.09.2020  2.690 zł

HASc 10   17.10 - 21.10.2020  2.490 zł

Dopłata do pokoju 1 os.: 400 zł

Opłata na TFG: 15 zł

Cena zawiera: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, bagaż podręczny o wym.40x25x20 cm, lokalny bus komfortowy (wycieczki 2 - 4 dzień), 4 noclegi 
w hotelu*** (pokoje 2, 3-os. z łazienkami), 4 śniadania, 4 obiadokolacje, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

Cena nie zawiera: kosztów biletów wstępu, komunikacji miejskiej, transferu lotnisko - hotel - lotnisko, opłat lokalnych i obligatoryjnych przewodników, 
około 220 EUR

GODZINY WYLOTÓW / czas lotu ca 3:40 h/

Kraków Balice, wylot godz.06.45, Malaga przylot godz.10:30

Malaga wylot godz.10.35, Kraków Balice przylot godz.14:10  

Dopłata za bagaż: rejestrowany do 10 kg o wymiarach 55x40x20 cm, z pierwszeństwem wejścia na pokład: 120 zł,  rejestrowany do 20 kg: 350 zł
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5 dni autokarem 
liTWa

Litewska przygoda
Kowno, Kiejdany, Kłajpeda, Pałanga, Szawle - Góra Krzyży, Troki, Wilno

1 dzień - odjazd autokaru z Krakowa o godz.6.00. Pozostałe miejscowości wg trasy nr 4 za dopłatą. Przejazd przez terytorium Polski. Przekroczenie 
granicy polsko - litewskiej. Przyjazd do Kowna - zwiedzanie: rynek Starego Miasta, Bazylika Katedralna, Dom Perkuna, Ratusz zwany Białym Łabędziem.  
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 800 km) 

2 dzień - śniadanie. Przejazd do Kiejdan - zwiedzanie: kościół luterański, kościół kalwiński, zespół zabudowy rynku i przyległych ulic Starego Miasta z 
ratuszem.  Przejazd do Kłajpedy - spacer ulicami Starego miasta z unikalnymi średniowiecznymi domami mieszczan i rybaków, ratusz, ruiny zamku z XVI 
wieku. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 400 km)

3 dzień - śniadanie. Przejazd do Pałangi - zwiedzanie pałacu Tyszkiewiczów, w którym mieści się Muzeum Bursztynu.  Przejazd do Szawle - zwiedzanie 
słynnej Góry Krzyży unikalnego miejsca z tysiącami krzyży. Obiadokolacja*. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg. (ok. 400 km)

4 dzień - śniadanie. Przejazd do Trok, zwiedzanie zamku z pocz. XV wieku, rezydencji Wielkich Książąt Litewskich. Przejazd do Wilna - zwiedzanie - 
wileński cmentarz na Rossie, Ostra Brama, kościoły: św. Teresy, św. Kazimierza, cerkwie  św. Ducha i św. Mikołaja, budynek ratusza, Uniwersytet, kościół 
św. Jana, muzeum Adama Mickiewicza, kościół św. Ducha, Katedra, kościół św. Piotra i Pawła.  Przejazd przez terytorium Litwy i Polski. (ok. 350 km)

5 dzień - podróż przez terytorium Polski. Planowany powrót do Krakowa ok. godz. 9.00. (ok. 550 km) 

NUMER IMPREZY  TERMIN   CENA

LTW 07   01.07 – 05.07.2020  900 zł

LTW 08   19.08 – 23.08.2020               900 zł   

*Dopłata do 3 obiadokolacji: 120 zł

 Dopłata do pokoju 1-osob.: 300 zł

Cena zawiera: 3 noclegi w hotelach*** (pokoje 2, 3-osob. z łazienkami), 3 śniadania, autokar komfortowy, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW i 
bagażu. 

Cena nie zawiera: kosztów  biletów wstępu, obligatoryjnych przewodników, zestawu tour guide, innych opłat lokalnych - ok. 40 EUR .
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 5 dni autokarem
lWÓW - KReSy WScHODnie

Lwów, Olesko, Poczajów, Krzemieniec, Zbaraż, Tarnopol, Kamieniec Podolski, Chocim, Stanisławów

1 dzień - odjazd autokaru z Krakowa o godz. 6.00. Pozostałe miejscowości wg trasy nr 5 za dopłatą. Przejazd przez terytorium Polski i Ukrainy. Przyjazd 
do Lwowa w godzinach popołudniowych. Pobyt na Kopcu Unii Lubelskiej – skąd można podziwiać panoramę Lwowa. Spacer po Starym Mieście - 
Rynek, Ratusz, katedra Ormiańska, cerkiew św. Jura, kaplica Boimów, katedra Wniebowzięcia NMP. Obiadokolacja*. Występ kabaretu lwowskiego. 
Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. (ok.350 km)

2 dzień - śniadanie. Przejazd do Oleska - zwiedzanie rezydencji Sobieskich. Przejazd do Poczajowa - zwiedzanie Poczajowskiej Ławry - jednego z 
najpiękniejszych zabytków na ziemi ukraińskiej. Pobyt w Krzemieńcu - zwiedzanie domu, w którym mieszkał Juliusz Słowacki. Przejazd przez Zbaraż do 
hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 300 km) 

3 dzień - śniadanie. Zwiedzanie Tarnopola - kościół Dominikanów, cerkiew Narodzenia Pańskiego z płaczącą ikoną. Przyjazd do Kamieńca Podolskiego, 
zwiedzanie miasta - ratusz, katedra łacińska, kościół Dominikanów, synagoga, twierdza kamieniecka. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 250 km)

4 dzień - śniadanie. Przejazd do Chocimia, po drodze pobyt na skalnym cyplu u zbiegu Dniestru i Zbrucza, gdzie leżą Okopy Św. Trójcy. Przyjazd do 
Chocimia - zwiedzanie jednej z największych w tej części Europy, strategicznych twierdz. Przyjazd do Stanisławowa - zwiedzanie barokowej kolegiaty, 
kościołaormiańskiego obecnie cerkwi prawosławnej. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok.450 km)

5 dzień - śniadanie. Zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Cmentarza Orląt Lwowskich. Przekroczenie granicy ukraińsko - polskiej. Powrót do Krakowa 
ok. godz. 22.00. (ok.350 km)

NUMER IMPREZY  TERMIN   CENA

ULK 06   10.06 – 14.06.2020  1000 zł

ULK 07   22.07 – 26.07.2020      900 zł

ULK 09   16.09 – 20.09.2020    900 zł

*Dopłata do 4 obiadokolacji: 200 zł,  Dopłata do pokoju 1-osob.: 350 zł

Cena zawiera: 4 noclegi w hotelach*** (pokoje 2-os. z łazienkami), 4 śniadania,  autokar komfortowy, opiekę pilota , ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

Cena nie zawiera:  kosztów  biletów wstępu,  obligatoryjnego przewodnika, zestaw u tour guide   i innych opłat lokalnych - ok. 25 EUR . 
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6 dni autokarem
baWaRia

Pilzno, Norymberga, Augsburg, Monachium, zamki Ludwika Bawarskiego, Garmisch Partenkirchen (Alpy), Chiemsee, Regensburg

1 dzień - odjazd z Krakowa o godz. 6.00. Pozostałe miejscowości wg trasy nr 6 za dopłatą. Przejazd przez Polskę i Czechy. Spacer po Pilznie oraz wizyta 
w browarze z degustacją piwa. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 550 km)

2 dzień - wczesne śniadanie. Przejazd do Norymbergi - zwiedzanie miasta (kościół św. Wawrzyńca, stare mosty, Hauptmark z kościołem Frauenkirche 
i „Piękną Fontanną”, Stary Ratusz, Kościół św. Sebalda z rzeźbami Wita Stwosza, Dom - Muzeum Albrechta Dürera, zamek Keiserburg). Przejazd do 
Augsburga - spacer po Starym Mieście wzdłuż Maximilianstrasse (Fugger Palais, Rathaus, Katedra) do Fuggerei. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie.              
Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 490 km)

3 dzień - śniadanie. Przejazd do Monachium - objazd miasta (m.in. Nymphenburg - letnia rezydencja Wittelsbachów, stadion) oraz przejście wzdłuż 
Maximilianstrasse do Theatinerkirche  
i Residenz (zwiedzanie Skarbca oraz Komnat). Po południu spacer po centrum - Marienplatz, Viktualienmarkt, panorama miasta z wieży kościoła św. 
Piotra, Kaufingerstrasse, Frauenkirche - symbol miasta, kościół św. Michała, Hofbrauhaus - jedna z największych monachijskich piwiarni. Późnym 
wieczorem powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 250 km)

4 dzień - śniadanie. Przejazd do Füssen - zwiedzanie zamków Ludwika Bawarskiego Neuschwanstein i Hohenschwangau. Przejazd do Garmisch 
Partenkirchen - czas wolny ok. 2 godz. (w miarę możliwości wyjazd kolejką na Zugspitze). Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg. 
(ok. 250 km)

5 dzień - śniadanie. Przejazd nad „bawarskie morze” jezioro Chiemsee: rejs stateczkiem                   i zwiedzanie „bawarskiego Wersalu” Ludwika II. Przejazd 
do Regensburga - spacer: Steinerne Brucke, Porta Praetoria - pozostałości fortyfikacji rzymskich, Katedra, Haidplatz z domami bogatych kupców, Ratusz. 
Wieczorem wyjazd do Polski. (ok. 450 km)

6 dzień - przejazd do Polski. Powrót do Krakowa około godz. 9.00. (ok. 850 km)

KOD  TERMINY   CENA

BAW 05  26.05 – 31.05.2020  1.240 zł  

BAW 08  04.08 - 09.08.2020  1.240 zł

BAW 09  22.09 – 27.09.2020  1.450 zł

    

*Dopłata do 4 obiadokolacji: 280 zł,  Dopłata do pokoju 1-osob.: 370 zł

 Cena zawiera: 4 noclegi w hotelach**/***, z tego 1 w Czechach i 3 w Niemczech (pokoje 2, 3-os. z łazienkami), 4 śniadania, autokar komfortowy, opiekę 
pilota, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu

Cena nie zawiera: kosztów biletów wstępu, rejsów, zestawu tour guide i przewodników lokalnych ok. 120 EUR oraz 40 EUR na wyjazd kolejką.
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6 dni autokarem
KRaje benelUxU

Luksemburg, Bruksela, Antwerpia, Gandawa, Brugia, Rotterdam, Haga, Amsterdam oraz Kinderdijk, Keukenhof / Delft, Waterloo.

1 dzień - odjazd autokaru z Krakowa o godz. 6.00. Pozostałe miejscowości  wg trasy nr 6 za dopłatą.   Przejazd przez Polskę i Niemcy. Zakwaterowanie w hotelu 
w Niemczech. Nocleg. (ok. 1100 km)

2 dzień - wczesne śniadanie.  Przejazd do Luksemburga - zwiedzanie miasta: Pałac Książęcy, Katedra Notre Dame, fragmenty fortyfikacji i cytadeli. Przejazd do 
Brukseli, objazd miasta autokarem m.in. Dzielnica Królewska, Mini Europa .. oraz zwiedzanie: Grand Place, Ratusz, Domy Cechowe, Pałac Królewski, Katedra św. 
Mikołaja, Manneken Pis. Obiadokolacja*. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. (ok. 410 km)

3 dzień - śniadanie. Przejazd do Antwerpii – zwiedzanie miasta Rubensa (Wielki Plac, Fontanna Brabo, Domy Cechowe, Ratusz, Katedra Notre-Dame, Dom 
Rubensa, Kościół św. Jakuba). Przejazd do Brugii, zwiedzanie: Bazylika Najświętszej Krwi Chrystusowej, Pałac Sprawiedliwości, Markt Hale i Dzwonnica z XII-XV 
w., Kościół Notre Dame. Rejs łodzią po kanałach miasta. Obiadokolacja*. Przejazd do Gandawy  - spacer po starówce. Powrót do hotelu. Nocleg. (ok. 260 km)

4 dzień - śniadanie. Przejazd do Kinderdijk (spacer po „wsi wiatraków”) oraz do Rotterdamu (wyjazd na Euromaszt - panorama miasta, objazd po nowoczesnym 
centrum). Pobyt w ogrodach kwiatowych w Keukenhof (termin 21-26.04.2020 - lub spacer po Delft (termin 08). Zwiedzanie Hagi: Binnehof, Pałac Królewski, 
Grote Kerk, Madurodam - Holandia w miniaturze. Obiadokolacja*. Krótki pobyt nad Morzem Północnym. Przejazd do hotelu. Nocleg. (ok. 250 km)

5 dzień - śniadanie. Przejazd do Amsterdamu z krótkim postojem w wytwórni sera i sabotów . Zwiedzanie Amsterdamu: Rijksmuseum i Muzeum van Gogha, 
Szlifiernia Diamentów (możliwość zakupów), wizyta z degustacją w Browarze Heineken,  jednogodzinny rejs tramwajem wodnym po kanałach Amsterdamu, 
spacer po starym centrum (m.in. Targ Kwiatowy, Plac Dam, Pałac Królewski, Plac Mennicy, Nieuwmarkt, Dzielnica Czerwonych Świateł). Obiadokolacja*.            
Wieczorem wyjazd z Holandii. Nocna podróż przez Niemcy. (ok. 200 km),

6 dzień - przejazd przez terytorium Polski. Powrót do Krakowa ok. godz. 15.00 (ok. 1100 km)

KOD  TERMINY   CENA

BHL 04**  21.04 - 26.04.2020  1.690 zł    

BHL 08  29.07 - 03.08.2020  1.590 zł          

*Dopłata do 4 obiadokolacji*  : 290 zł;  Dopłata do pokoju 1-osob.:  550 zł; Opłata na TFG   10 zł.

W terminie 21-26.04.2020 odbywa się Wielka Parada Kwiatów, pobyt w ogrodach Keukenhof (wstęp 18 EUR), nie zwiedzamy Delf.

Cena zawiera: 

Dla terminu 21-26.04.2020: 1 nocleg w hotelu*+ w Niemczech i 4 noclegi w hotelach **/*** w Beneluksie (pokoje 2, 3-os. z łazienkami), 5 śniadań 
(częściowo bufet), komfortowy autokar, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu

Dla terminu 29.07.-03.08.2020: 1 nocleg w hotelu*+ w Niemczech i 3 noclegi w hotelach **/*** w Beneluksie (pokoje 2, 3-os. z łazienkami), 4 śniadania 
(częściowo bufet), komfortowy autokar, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu

Cena nie zawiera: kosztów biletów wstępu, zestawu tour guide i rejsów - ok. 150 EUR (**168 EUR )  .
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6 dni autokarem
SŁOWenia - MięDzy gÓRaMi, a MORzeM      

Maribor, Lublana, Planica, Bled, Postojna, Triest, Piran, Portoroż, Koper

1 dzień - odjazd z Krakowa o godz. 6.00. Pozostałe miejscowości wg trasy  nr 3 za dopłatą. 

Podróż przez Polskę, Słowację , Węgry. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 750 km). 

2 dzień – śniadanie. Przejazd do Mariboru – zwiedzanie drugiego co do wielkości miasta Słowenii, jednego z głównych centrów kulturalnych 
i gospodarczych – zamek miejski, monumentalna katedra św. Jana Chrzciciela, renesansowy Ratusz, Bazylika św. Marii Matki Litościwej oraz znajdujące 
się przy Placu Swobody piwnice winne. Przejazd do Lublany - zwiedzanie: Plac Preszerena,  Most Potrójny, Kolumna Mlecznika, Smoczy Most, katedra 
św. Mikołaja, Ratusz, zamek. Czas wolny. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. (250 km)

3 dzień - śniadanie. Przejazd przez Krańską Górę do Planicy, gdzie znajduje się słynny kompleks skoczni narciarskich z największą skocznią mamucią  
- Letalnice, na której odbywa się zakończenie sezonu skoków narciarskich. Przejazd do wąwozu Vintgar – najciekawszej atrakcji okolic Bledu.  Spacer 
turystyczną ścieżką zwieńczoną mostem przy 13 metrowym wodospadzie SUM. Przejazd do miejscowości uzdrowiskowej  Bled - znanej już w czasach 
Marii Teresy, położonej nad Szmaragdowym jeziorem u stóp góry Triglav (najwyższy szczyt Alp Julijskich). Spacer po zabytkowym centrum, dla chętnych 
rejs po jeziorze. Czas wolny. Powrót  do hotelu.  Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 300 km). 

4 dzień - śniadanie. Przejazd do Jaskini Postojnej – należącej do największych i najpiękniejszych na świecie jaskiń krasowych. Przejazd o Triestu 
(Włochy) – zwiedzanie starego miasta – Piazza Unita D`Italia, Katedra św. Justyna, Bazylika św. Sylwestra, twierdza San Giusto, Teatr Rzymski, zamek 
Miramare.  Czas wolny. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie.  Obiadokolacja. Nocleg.(ok.150 km). 

5 dzień - śniadanie. Zwiedzanie najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych słoweńskiego wybrzeża Adriatyku: Piran - najdalej na zachód 
wysunięty punkt słoweńskiej Istrii, ”perła weneckiej architektury gotyckiej”, Portoroż „port róż” - kurort tętniący życiem do późnych godzin nocnych oraz 
Koper. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja.  Nocleg. (ok. 250 km) 

6 dzień - śniadanie. Przejazd przez terytorium Słowenii, Węgier, Słowacji, Polski. Powrót do Krakowa  ok. godz. 22.00.

KOD   TERMINY    CENA

SLO 06  09.06-14.06.2020  1.650 zł

SLO 08   25.08-30.08.2020  1.550 zł

 Dopłata do pokoju 1-osob.: 500,- zł.

Opłata na TFG: 10 zł

Cena zawiera: 5 noclegów w hotelach**/*** (pokoje 2-os. z łazienkami),  5 śniadań, 5 obiadokolacji    autokar komfortowy, opiekę pilota, ubezpieczenie 
KL, NNW i bagażu. 

 

Cena nie zawiera: kosztów biletów wstępu i obligatoryjnych przewodników, zestawu tour guide  - ok. 95 EUR .
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SŁOWenia - MięDzy gÓRaMi, a MORzeM      
7 dni autokarem

alPejSKie KRajObRazy

Lucerna, Grindelwald, Bern, Montreux, Chillon, Gruyere, Lozanna, Genewa, Zermatt, Lugano, Bellinzona

1 dzień - odjazd autokaru z Krakowa o godz. 06:00. Pozostałe miejscowości wg trasy nr 1 za dopłatą. Podróż przez Czechy do Austrii. Zakwaterowanie 
w hotelu koło Innsbrucku. Nocleg.  
(ok. 950 km)

2 dzień - śniadanie. Przejazd przez Lichtenstein (spacer po Vaduz) do Szwajcarii. Przejazd do Lucerny - spacer (Stary Ratusz, renesansowy budynek ze 
zbiorami dzieł Picassa, rynek winny otoczony dekorowanymi kamieniczkami, kryty most z XVII-wiecznymi malowidłami, Kościół Jezuitów, odbudowany 
most Kapellbrücke - symbol miasta). Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 360 km)

3 dzień - wczesne śniadanie. Wjazd kolejką na Jungfraujoch (3454 m n.p.m.) - piękna panorama Alp, zwiedzanie groty lodowej. Wariantowo - spacer 
po Grindelwald, zwanym zieloną wioską lodową (1034 m n.p.m.). Przejazd do Berna - spacer po Starówce (Wieża Zegarowa, Parlament, Katedra, 
niedźwiedzie jamy). Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 280 km)

4 dzień - śniadanie. Przejazd  do Genewy (protestancka Katedra św. Piotra, ulica i most Mont-Blanc z widokiem na jezioro i największą w Europie 
fontannę, Pałac ONZ, rejs stateczkiem) i Lozanny (spacer po Starówce). Następnie spacer po miasteczku Gruyeres z pięknym średniowiecznym zamkiem. 
Obiadokolacja. Powrót do hotelu. Nocleg. (ok. 250 km)

5 dzień - śniadanie. Przejazd wzdłuż Jez. Genewskiego, następnie doliną Rodanu między masywem Alp Wallis i Jungfrau. Postój w Zermatt, osadzie 
u stóp jednego z najsłynniejszych szczytów świata Matterhornu (4.478 m n.p.m.). Czas wolny, możliwość wyjazdu kolejką zębatą, a następnie linową na 
najwyżej położony widokowy punkt Europy. Kontynuacja podróży do Lugano. Obiadokolacja*. Nocleg w hotelu. (ok. 500 km)

6 dzień - śniadanie. Spacer po Lugano, panorama  zatoki ze szczytu widokowego (wjazd kolejką), rejs stateczkiem do Melide (Szwajcaria w miniaturze). 
Obiadokolacja*. Przejazd do Bellinzony - krótki postój w leżącym u podnóży alpejskich przełęczy mieście trzech zamków. Nocna podróż przez Austrię. 
(ok. 240 km)

7 dzień - przejazd przez Czechy i Polskę. Powrót do Krakowa ok. godz. 15:00. (ok. 1100 km)

KOD TERMINY   CENA   

ALP 06 06.06 – 12.06.2020  1.750 zł  

ALP 08 01.08 – 07.08.2020  1.850 zł

  

*Dopłata do 5 obiadokolacji: 440 zł, Dopłata do pokoju 1-osob.:  570 zł, Opłata na TFG: 10 zł

Cena zawiera: 5 noclegów w hotelach**/*** (pokoje 2, 3-os. z łazienkami), 5 śniadań, autokar komfortowy, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW, 
bagażu.

Cena nie zawiera: kosztów biletów wstępu, rejsów, zestawu tour guide - ok. 85 CHF  i ok. 180 CHF na kolejki 
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8 dni autokarem
cHORWacja - WaPienny Raj      

Zagrzeb, Pula, Trogir, Zadar, Wodospady Krki, Skradinski Buk, Split, Medugorje, Mostar, Riwiera Makarska, Dubrovnik, Jeziora Plitvickie

1 dzień - odjazd z Krakowa o godzinie 6.00. Pozostałe miejscowości wg trasy nr 3 za dopłatą . Przejazd przez terytorium Słowacji, Węgier, Chorwacji. 
W godzinach wieczornych przyjazd do Zagrzebia. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 850 km). 

2 dzień - śniadanie. Zwiedzanie Zagrzebia: wyjazd kolejką na wzgórze Gradec - wspaniała panorama miasta, zwiedzanie Starego Zagrzebia - 
pozostałości murów obronnych, baszty, Radicer Trg, kościół św. Marka, spacer ulicą Kamenite, Brama Miejska, bazar Dolac, Kapitol z Katedrą pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.. Przejazd na Płw. Istria do Puli - zwiedzanie: m.in. amfiteatr z czasów rzymskich, Brama Herkulesa, Łuk 
Triumfalny, kościół św. Nikoli, Bazylika Santa Maria Formosa, kościół św. Augusta. Przejazd do Dalmacji Północnej. Zakwaterowanie w hotelu. 
Obiadokolacja. Nocleg.  (ok. 410 km) 

3 dzień - śniadanie. Przejazd nadmorską trasą do Zadaru. Krótkie zwiedzanie Zadaru: m.in. kościół św. Donata, katedra św. Anastazji. Przejazd do Trogiru, 
miasta-muzeum i spacer po otoczonym murami Starym Mieście na wyspie Ciovo: katedra św. Lowro, promenada nadmorska. Zakwaterowanie w hotelu. 
Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 200 km). 

4 dzień - śniadanie. Przejazd do Splitu, zwiedzanie miasta: m.in. Pałac Dioklecjana, katedra św. Dujma, Pałac Cindro, Perystyl, Żelazna Brama. Przejazd 
do Medugorje (Bośnia), pobyt w sanktuarium (miejsce objawienia N.M.P.). Przejazd do unikatowego kamiennego miasta Mostar w przepięknej dolinie 
Neretvy, miasta noszącego liczne ślady wojny. Przejazd na Riwierę Makarską. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 550 km). 

5 dzień - śniadanie. Przejazd do Dubrovnika - zwiedzanie: m.in. Mury Miejskie, Pałac Sponza, twierdza Ravelin, katedra, klasztor Dominikanów, kościół 
św.Vlaha. Przejazd malowniczą magistralą transadriatycką w rejon Sibenika. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 250 km) 

6 dzień - śniadanie. Do południa dla chętnych przejazd do malowniczego Parku Narodowego Wodospady Krki - spacer trasą wijącą się pomiędzy 
dziesiątkami kaskad, z których największą jest wodospad Skradinski Buk. W godzinach południowych powrót do hotelu. Możliwość plażowania                 
i kąpieli morskiej. Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 150 km). 

7 dzień - śniadanie. Przejazd do Parku Narodowego Jezior Plitvickich. Pobyt nad ułożonymi kaskadowo turkusowymi jeziorami wapiennymi (wiele 
wodospadów i pięknych ”westernowych krajobrazów”) - jedna z największych naturalnych atrakcji w Europie. W godzinach wieczornych wyjazd do 
Polski przez terytorium Chorwacji i Węgier. (ok. 500 km) 

8 dzień - dalsza podróż przez Słowację i Polskę. Przyjazd do Krakowa ok. godz. 11.00. (ok. 700 km).

KOD  TERMINY  CENA

CHO 07 27.06 - 04.07.2020 1.800 zł

CHO 08 22.08 - 29.08.2020  1.800 zł

Dopłata do pokoju 1-osob.: 550 zł,  Opłata na TFG: 10 zł

Cena zawiera: 6 noclegów w hotelach**/*** (pokoje 2, 3-osob. z łazienkami), 6 śniadań, 6 obiadokolacji, autokar komfortowy, opiekę pilota, 
ubezpieczenie KL, NNW i bagażu. 

Cena nie zawiera: kosztów biletów  wstępu i obligatoryjnych przewodników lokalnych, zestawu tour guide - ok. 90 EUR .
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8 dni samolotem
gRUzja - KRaina Wina

Batumi, Kutaisi, Achałcyche, Wardzii, Tbilisi, Metechcka, Bodbe, Kakhety, Signaghi, Aanuri,Kazbegi

1 dzień – spotkanie z pilotem na lotnisku Katowice Pyrzowice na 2 godziny przed odlotem. Odprawa bagażowo paszportowa. Wylot do Kutaisi godz. 06.00.
Przylot do Kutaisi godz. 11.35. Przejazd do Batumi, byłej twierdzy rzymskiej, a obecnie bardzo modnego kurortu. Zwiedzanie Batumi – najbardziej znanego 
czarnomorskiego uzdrowiska Gruzji – Batumska Pjacca – ulubione miejsce spotkań mieszkańców i gości zbudowana w 2009 roku, rzeźba Miłości, fontanny 
taneczne (laser show), Plac Agronautów z posągiem Medei ,Ogród Botaniczny z ponad 5000 odmian roślin egzotycznych i ponad 1200 odmianami róż. 
Zakwaterowanie w hotelu. Powitalna obiadokolacja z degustacją gruzińskich win*. Nocleg. 
2 dzień – śniadanie. Przejazd do Kutaisi - zwiedzanie Kutaisi, jednego z najpiękniejszych i najstarszych miast w Zachodniej Gruzji: kościół Bagrami, 
arcydzieło architektury  średniowiecznej  Gruzji, Klasztor Gelati, zbudowany przez króla Davida IV Budowniczego, wpisanego na listę UNESCO. Wycieczka do 
krasowej jaskini Prometeusza, gdzie według legendy Prometeusz dał ludziom ogień i był przykuty do skał za to.Przejazd do Achalcyche. Zakwaterowanie 
w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.  
3 dzień – śniadanie. Zwiedzanie Achałcyche miejsca urodzin Charlesa Aznavoura, dawnego centrum katolickiego Gruzji. Zwiedzanie twierdzy Achałcyche 
oraz jaskiniowego kompleksu Wardzii - skalnego miasta mającego dziewiętnaście poziomów. W stromej 900-metrowej ścianie wykuto około 600 
pomieszczeń – kościołów, kaplic, piwnic, komór, skarbców, bibliotek. Przejazd do Tbilisi przez malowniczy region Parawańskich Jezior. Obiadokolacja*. 
Zakwaterowanie w hotelu.  Nocleg.  
4 dzień – śniadanie. Zwiedzanie Tbilisi - stara część  Tbilisi, wąskie uliczki, stare gruzińskie domy z balkonami, cerkiew Metechcka, Sobór Świętej Trójcy, 
kompleks katedralny Cminda Sameba. Przejazd kolejką do twierdzy Narikala, głównej cytadeli miasta, z której jak z lotu ptaka widać najstarszą część Tbilisi. 
Czas wolny. Obiadokolacja*. Powrót do hotelu. Nocleg. 
5 dzień – śniadanie. Zwiedzanie starożytnej stolicy Gruzji Metechcety – kolejnego miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO- katedra 
Sweticchoweli, największej chrześcijańskiej świątyni Gruzji,  w której pochowanych jest wielu gruzińskich królów, klasztor Samtawro. Przejazd do Dżwari (VI 
w.), miasta, które jest zbudowane wokół krzyża wzniesionego przez św. Nino. Czas wolny. Obiadokolacja*. Nocleg. 
6 dzień – śniadanie. Przejazd do regionu  Kachetii - wschodniej prowincji Gruzji zwiedzanie Bodbe, w którym znajduje się kompleks klasztorny św. Jerzego 
z grobem św. Nino, która wprowadziła chrześcijaństwo w Gruzji w IV w.. Podróż do królewskiego „miasta wiecznej miłości” Signagi, małego miasteczka 
otoczonego przez XVIII wieczny mur obronny z 23 wieżami. Odwiedzenie miejscowego bazaru. Degustacja wina w starożytnej 300-letniej winnicy. Powrót 
do Tbilisi. Obiadokolacja*. Nocleg.
7 dzień – śniadanie. Wyjazd w kierunku Stepantsminda (Kazbegi). Po drodze zwiedzanie malowniczej twierdzy Ananuri, która znajduje się nad rzeką 
Aragvi. Przez narciarski kurort Gudauri (2200m n p m.), przełęcz Krzyżową dojedziemy do Kazbegi, skąd przy można podziwiać  fascynujący widok na jeden 
z najwyższych szczytów Gruzji – górę Kazbek(5147m). Przejazd do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. 
8 dzień – wczesne śniadanie. Transfer na lotnisko w Kutaisi. Odprawa bagażowo paszportowa. Odlot do Katowic godz.11.45. Przylot do Katowic godz.13.15. 
WYLOTY Z KATOWIC            CENA
GSK 06 01.06 – 08.06.2020  3.160 zł            
GSK 08 07.08 – 14.08.2020          3.160 zł  
GSK 09 18.09 – 25.09.2020          3.160 zł

*Dopłata do 7 obiadokolacji: 400 zł; Dopłata do pokoju 1-osob.: 650 zł; Opłata na TFG: 15 zł  
Cena zawiera: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, bagaż podręczny(40x20x25cm), przejazd komfortowym autokarem na terenie Gruzji, 7 noclegów 
w hotelach ***( pokoje 2,3-osobowe z łazienkami), 7 śniadań, opiekę przewodnika polskojęzycznego, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.
Cena nie zawiera: kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i opłat lokalnych, degustacji wina - ok. 80 EUR.
GODZINY WYLOTÓW /czas lotu ca 2.30 h/ ; Katowice Pyrzowice, wylot godz. 15:50; Kutaisi przylot godz.21:05; Kutaisi, wylot godz. 21.40; Katowice 
przylot godz.23:05                                                                                                                                                                                                                                     
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11 dni autokarem
gRecja z WyPOczynKieM

PARALIA  położona ok. 5 km od Katerini – stolicy regionu Pieria, dobra baza wypadowa do zwiedzania kontynentalnej części kraju jak i półwyspu 
Chalcydyckiego. Urokliwy port rybacki,  sklepiki, kawiarenki i restauracje nad brzegiem morza. 

ZAKWATEROWANIE: HOTEL SOUITA*** położony ok. 200 m od piaszczystej plaży  w pobliżu centrum kurortu oraz 100 m od  kompleksu sportowego 
z boiskiem do gry w koszykówkę, siatkówkę, korty tenisowe i plac zabaw dla dzieci. Hotel z windą, kawiarnią – barem, dysponuje pokojami  2 
osobowymi z możliwością 1 dostawki. Każdy pokój posiada: łazienkę (WC, prysznic, suszarka do włosów), telefon, TV-SAT, sejf (dodatkowo płatny), 
lodówkę i balkon.

WYŻYWIENIE  HB: śniadania z bogatym bufetem z wypiekami domowymi, obiadokolacje serwowane w tawernie.

Ramowy program imprezy

1 dzień wyjazd z Krakowa godz.11:00, przejazd przez Słowację , Węgry, Serbię i Macedonię. 

2 dzień przyjazd do Grecji ok. godz. 11 czasu greckiego. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg 

3-9 dzień WYPOCZYNEK, możliwość uczestnictwa w wycieczkach fakultatywnych. 

10 dzień wykwaterowanie z pokoi do godz. 10. Czas wolny. Wyjazd do Polski ok. godz.12 – 15 czasu greckiego, przejazd przez Macedonię i Serbię. 

11 dzień dalsza jazda przez Węgry i Słowację. Przyjazd do Polski, orientacyjna godzina przyjazdu do Krakowa ok. godz. 14:00.

TERMINY I CENY

GRE 06 18.06 – 28.06 1.950 zł

GRE 07 01.07 – 11.07 1.950 zł

GRE 08/1 01.08 – 11.08 1.950 zł

GRE08/2 15.08 – 25.08 1.950 zł

 ZNIŻKI:

Dziecko  0-2,99 lat bez świadczeń - gratis, dziecko 3-12 lat w pokoju z rodzicami - zniżka - 450 zł

Cena zawiera:

8 noclegów w hotelu (pokoje z klimatyzacją), 

8 śniadań- bufet , 8 obiadokolacji serwowanych w tawernie nad  morzem, 

przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota, 

ubezpieczenie KL i NNW i bagażu, opłatę na TFG.

Cena nie zawiera: taksy klimatycznej 1,50 EUR/dzień/pokój,  podatek turystyczny 13,50EUR /pokój /8 dni/, wycieczek fakultatywnych, opłaty za serwis 
plażowy. 

Wycieczki fakultatywne: Saloniki - ok. 25 EUR , Ateny- ok.50 EUR, Wieczór Grecki - ok. 25 EUR, Meteory - ok. 25 EUR, Wyspa Skiathos - ok.35 EUR

Rejs na Skopolos - ok.55 EUR, Olimp -  ok.20 EUR Ceny nie zawierają biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Istnieje możliwość zniżek dla dzieci. 
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8 dni samolotem
MalTa - WySPa SŁOńca

1 dzień - spotkanie z pilotem na lotnisku Kraków-Balice 2 godziny przed odlotem samolotu. Przelot na Maltę. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.

2 dzień - śniadanie. Wycieczka na Wyspę Gozo – drugą co do wielkości wyspę Archipelagu Maltańskiego, wyróżniającą się obfitością zieleni, 
nadzwyczajnym spokojem, ciszą i brakiem pośpiechu w życiu codziennym. Uważa się, że to właśnie na Gozo spędził aż 7 lat Odyseusz, którego fale 
wyrzuciły na brzeg prosto w ramiona uwodzicielskiej nimfy Kalipso. Przejazd na prom (przeprawa trwa około 20 minut). Wycieczka po Gozo: Dwejra Point, 
Fungus Rock (Skały Grzyba) oraz Inland Sea (Wewnętrznego Morza). Następnie zwiedzanie wyjątkowego kościoła Ta’Pinu, będącego po dzień dzisiejszy 
celem licznych pielgrzymek, kilka razy odwiedzany przez Papieża Jana Pawła II. Ostatnim punktem w programie wycieczki będzie jedno z najbardziej 
malowniczych miejsc na wyspie – taras widokowy Belvedere w Qala, skąd otwiera się panorama na Maltę oraz Comino. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. 
Nocleg. (ok. 60 km)

3 dzień - śniadanie. Wycieczka do tzw. „Trzech Miast” (Three Cities): Vittoriosy, Caspicuy i Senglei – wzniesionych przez Kawalerów Maltańskich.  Spacer 
po  Vittoriosie , wąskimi i tajemniczymi uliczkami w cieniu historycznych pałaców i kościołów. Przejazd tramwajem wodnym przez Grand Harbour do La 
Valletty. Zwiedzanie stolicy Malty - Valletta: katedra św. Jana Chrzciciela, pałac Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego. Spacer po Upper Barracca Garden - 
najpiękniejszym parku miasta. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. (ok. 45 km).

4 dzień - śniadanie. Całodzienna wycieczka do środkowej części Malty. Zwiedzanie Mdiny, znanej także jako „ciche miasto” - katedra św. Piotra i Pawła, 
pałac Wielkiego Mistrza Vilheny, Casa Inguanez . Rabat - zwiedzanie miasta w którym w 60 roku n.e. miał przebywać św. Paweł. Przejazd na południowy 
zachód wyspy do Dingli Cliffs z przepięknym  widokiem na otwarte morze i małą wysepkę Fifla. W drodze powrotnej zwiedzanie kościoła pod wezwaniem 
Wniebowzięcia NMP w Moście z trzecią co do wielkości kopułą w Europie. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. (ok.80 km)

5 dzień- śniadanie. Czas wolny przeznaczony na odpoczynek i relaks. Obiadokolacja. Nocleg.

6 dzień - śniadanie. Całodzienny rejs dookoła Malty w czasie którego można podziwiać stolicę Vallettę , wejście do Grand Harbour (Wielki Port), zatoki 
Marsascala i Świętego Tomasza (St Thomas), Błękitną Grotę – Blue Grotto , klify Dingli , zatokę Anchor Bay. Następnie krótki postój na wyspie Comino w  
Blue Lagoon (Niebieskiej Laguny) około 2 godzinna przerwa na kąpiel, odpoczynek. Rejs powrotny do Grand Harbour. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. 
Nocleg. (ok. 45 km).

7 dzień - śniadanie. Czas przeznaczony na odpoczynek i relaks. Obiadokolacja. Nocleg.

8 dzień – śniadanie. Czas wolny. Transfer na lotnisko. Odprawa. Odlot samolotu do Krakowa.

WYLOTY Z KRAKOWA  CENA

MOC 05 28.04 - 05.05.2020 3.450 zł

MOC 06 09.06 - 16.06.2020  3.250 zł

MOC 09 22.09 - 29.09.2020 3.450 zl

MOC 10 09.10 – 16.10.2020 3.250 zl

  

Dopłata do pokoju 1-osob.: 480 zł; Opłata na TFG: 15 zł

Dopłata za duży bagaż podręczny do 10 kg / 55x40x23 cm /oraz pierwszeństwo wejścia na pokład): 100 zł

Cena zawiera:  przelot samolotem, opłaty lotniskowe, bagaż podręczny, 7 noclegów na Malcie w hotelu*** (pokoje 2-osob. z łazienkami), 7 śniadań bufet, 6 
obiadokolacji, transfery w czasie pobytu na Malcie zgodnie z programem, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

Cena nie zawiera: kosztów biletów wstępu i obligatoryjnych przewodników, opłat lokalnych - ok. 110 EUR.

GODZINY WYLOTÓW ( czas lotu ca 2:40 h) Wyloty lotnisko Kraków-Balice: godz. 17:25, przylot na Maltę godz.20:00 

Wyloty z Malty godz.20:25, przylot do Krakowa godz.23:00 
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8 dni autokarem
nORWegia KRaina fiORDÓW

Lillehamer, Dombas, Droga Trolii, Geirangerfiord, Bergen, Vornigsfoss, Gol, Oslo, Kopenhaga

1 dzień - odjazd z Krakowa o godz.08:00 Pozostałe miejscowości wg trasy nr 8 za dopłatą. Obiadokolacja*.  Przejazd do Świnoujścia, ok. 21:00 
zaokrętowanie na prom. (kabiny 4 os. wewnętrzne). Nocleg. (ok. 800 km)

2 dzień - śniadanie na promie. Przejazd przez terytorium Szwecji do Sarpsborg w Norwegii. Po drodze zatrzymamy się na granicy szwedzko-norweskiej 
w miejscowości Svinesund, gdzie będą mieli Państwo okazję podziwiać majestatyczny widok pierwszego fiordu na naszej trasie. Po przekroczeniu 
granicy zwiedzanie miejscowości Fredrikstad. Przejazd w okolice Lillerhamer. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 660 km)

3 dzień - śniadanie. Krótki postój przy skoczni w Lilehhammer. Przejazd przez miejscowość Dombas w kierunku Geiranger m.in. słynną Drogą Trolli 
i Drogą Orłów. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 480 km)

4 dzień - śniadanie. Rejs po fiordzie Geiranger, jednym z najpiękniejszych w Norwegii. Podczas rejsu będzie okazja podziwiać przepiękne krajobrazy. 
Przejazd do Bergen zwanego ”Bramą Fiordów”. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in. port, targ rybny, forteca Bergenhus. Zakwaterowanie 
w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok.400 km)

5 dzień - śniadanie. Przejazd z Bergen wzdłuż przepięknego Hardangerfjord do Bruravik i dalej do Brimnes, a następnie przejazd przez przejmujący 
dreszczem kanion Mabodal do Foslli. Po drodze postój przy najwyższym wodospadzie w Norwegii - Voringsfoss (180 m) i przejazd przez płaskowyż 
Hardanger do Gol. Wieczorem przyjazd do Oslo. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 500 km)

6 dzień - śniadanie. Zwiedzanie Oslo z przewodnikiem: główna ulica miasta - Karl Johans Gate, pomnik Christiana IV, gmach parlamentu Storting, Teatr 
Narodowy, Pałac Królewski Slottet, Muzeum Statku Polarnego „Fram”. W godzinach południowych wyjazd z Oslo do Goteborga. Zwiedzanie jednego 
z najważniejszych portów Szwecji m. In. Ratusz z XVII w., katedra, Gotaplatsen z Posejdonem. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.* Nocleg.(ok. 
350 km)

7 dzień - śniadanie. Przejazd do Kopenhagi. Zwiedzanie stolicy Danii z przewodnikiem: pomnik Małej Syrenki, bulwar Nyhavn, okrągła wieża Rundetarn, 
pałac Christianborg i Charlottenborg, rokokowy pałac królewski Amalienborg - siedziba duńskiego parlamentu. Spacer po głównym deptaku miasta 
Strøget. Przejazd do Ystad. Wieczorem rejs do Polski. Zakwaterowanie                     na promie w kabinach 4 os. wewnętrznych. Obiadokolacja.* Nocleg. 
(ok. 400 km)

8 dzień - Śniadanie. Wyokrętowanie w Świnoujściu o godz. 8:00. Przejazd przez terytorium Polski. Powrót do Krakowa ok. godz. 21:00. (ok. 800 km)

KOD IMPREZY TERMINY  CENA

NOR 07  01.08. – 08.08.2020 3.140 zł  

Cena zawiera: 7 noclegów, w tym 5 w hotelach klasy turystycznej (pokoje 2 os. z łazienkami),
2 noclegi na promie w kabinach 4 os. wewnętrznych (prysznic, WC), 7 śniadań,  przeprawy promowe wg programu,  rejs po 
Geirangenfjord, opiekę pilota, autokar komfortowy, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu. 

DODATKOWE OPŁATY: 
Dopłata do 7 obiadokolacji: 750 zł  
Dopłata do pokoju 1-os.: 980 zł  
Dopłata do kabiny 1 os.(2 promy): 300 zł  
Dopłata do kabiny 2 os. (2 promy: 190 zł 
Opłata TFG: 10 zł

Cena nie zawiera: kosztów biletów wstępu, systemu tour guide,  obligatoryjnych przewodników i przejazdów komunikacją miejską - min. 650 NOK 
i 250 DKK.
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8 dni utokarem
WŁOcHy z caPRi

Wenecja, San Marino,  Asyż, Rzym, Watykan, Monte Cassino,  Pompeje, Capri, Florencja
1 dzień - odjazd autokaru z Krakowa o godz. 6.00. Pozostałe miejscowości wg trasy nr 1 za dopłatą. Przejazd do Włoch przez Czechy 
i Austrię. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg.(ok.1000 km)
2 dzień – śniadanie. Przyjazd do Wenecji – zwiedzanie - Plac Św. Marka, Bazylika Św. Marka ze Złotym Ołtarzem, Pałac Dożów oraz Most 
Westchnień, Most Rialto. Przejazd do San Marino - zwiedzanie najstarszej republiki świata. Spacer wśród średniowiecznej architektury - 
Brama Św. Franciszka, Grota Kuszników, budynek parlamentu Republiki S. Marino. Przejazd do hotelu w okolicy Rimini. Zakwaterowanie. 
Obiadokolacja*. Nocleg.(ok.450 km)
3 dzień - śniadanie. Przejazd do Asyżu – zwiedzanie - Bazylika S. Maria degli Angeli ,Porcjunkula, Bazylika Św. Franciszka, Bazylika Św. Klary. 
Przejazd do hotelu w okolicy Rzymu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg.(ok.450km)
4 dzień - śniadanie. Przyjazd do Watykanu- udział w audiencji generalnej uwarunkowany obecnością Ojca Świętego w Rzymie. Zwiedzanie 
Bazyliki Św. Piotra, nawiedzenie grobu świętego Jana Pawła II. Zwiedzanie „wiecznego miasta” - Piazza Navona z fontanną Czterech Rzek 
Berniniego. Panteon, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie, Plac Wenecki, Kapitol,  Forum Romanum, Koloseum. Powrót do hotelu. 
Obiadokolacja*. Nocleg.
5 dzień - śniadanie. Przejazd do Monte Cassino – zwiedzanie Opactwa Benedyktynów oraz cmentarza Żołnierzy II korpusu gen. Wł. Andersa. 
Przejazd do Pompei - miasta rzymskiego, które 24 sierpnia 79 roku n.e. zniszczył wybuch wulkanu Wezuwiusz. Popiół wulkaniczny, który 
zasypał Pompeje, doskonale zakonserwował budowle i przedmioty, co pozwala poznać nam dość dokładnie wygląd rzymskiego miasta 
i życie jego mieszkańców. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg.(ok.250 km) 
6 dzień - śniadanie. Przepłynięcie się statkiem na Capri - wyspę, na której łagodny, śródziemnomorski klimat
i wspaniałe widoki zapewniają wiele atrakcji turystycznych. Pobyt połączony ze zwiedzaniem najpiękniejszej wyspy Morza Tyrreńskiego. 
Rejs statkiem wokół wyspy podczas którego można podziwiać piękne klify, zatoczki, pieczary oraz morskie groty. ( w przypadku złych 
warunków atmosferycznych – program alternatywny zaproponowany przez pilota). Przejazd do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.(ok.250 km) 
7 dzień - śniadanie. Przejazd do Florencji – dziewięciogodzinny pobyt. Zwiedzanie - kościół Santa Croce –  miejsce pochowku 
najznamienitszych Włochów z Michałem Aniołem na czele, katedra Santa Maria del Fiore, Wieża Giotta, Baptysterium, Piazza Signoria 
z galerią antycznych rzeźb, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio zwany Mostem Złotników. Przejazd do Polski przez terytorium Włoch, Austrii.
(ok.400 km)
8 dzień – dalsza podróż przez  Austrię, Czechy. Powrót do Krakowa ok. godz. 12.00. (ok.850 km)

NR IMPREZY TERMIN   CENA
WPC 05  17.05 – 24.05.2020  1600 zł     
WPC 07  05.07 – 12.07.2020  1600 zł   
WPC 08  23.08 – 30.08.2020  1600 zl
WPC 09  20.09 – 27.09.2020  1600 zł

*Dopłata do: 6 obiadokolacji: 280 zł
Dopłata do pokoju 1-os.: 450 zł
Opłata na TFG: 10 zł
Cena zawiera: 6 noclegów w hotelach ***(pokoje 2,3 os. z łazienkami), 6 śniadań , autokar komfortowy, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, 
NNW i bagażu. 
 
Cena nie zawiera: kosztów  biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu tramwajem wodnym w Wenecji, promu i statku na Capri, 
opłat drogowych i wjazdów do miast, opłat lokalnych, zestawu tour guide, przewodników miejskich oraz komunikacji miejskiej - ok. 185 
EUR . 
 W zwiedzanych obiektach sakralnych obowiązuje odpowiedni ubiór(długie spodnie i spódnice oraz zakryte ramiona).
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10 dni autokarem
albania - MaceDOnia - czaRnOgÓRa - SeRbia

Nieodkryte zakątki Europy - Skopje, Berat, Saranda, Butrinti, Gjirokastër, Tirana, Szkodra, Budva, Kotor, Cetinije, kanion Moraca
1 dzień - odjazd z Krakowa o godz. 6:00. Pozostałe miejscowości wg trasy nr 3. Przejazd przez Słowację, Węgry w kierunku Belgradu. Nocleg tranzytowy na 
terenie Serbii. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 920 km) 

2 dzień - śniadanie. Przejazd do Skopje, zwiedzanie: zabytki potureckie, meczet Isy Beja, stary bazar, kamienny most, cerkiew św. Spasa. Przejazd na nocleg 
w okolice Jeziora Ochrydzkiego (Macedonia). Zakwaterowanie. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 480 km) 

3 dzień - śniadanie. Przejazd do Albanii, do miejscowości Berat, zwiedzanie XIII –wiecznej twierdzy Kala. Przejazd na południe kraju. Obiadokolacja.* 
Nocleg. (ok. 400 km) 

4 dzień - śniadanie. Przejazd do Butrinti: antycznego miasta - wpisanego na listę UNESCO. Po powrocie spacer po uzdrowisku i porcie Saranda. Powrót do 
hotelu. Czas wolny. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 60 km) 

5 dzień - śniadanie. Przejazd do miejscowości Gjirokastër - zwiedzanie: wenecka twierdza, meczety z XVIII wieku, dzielnica bazarowa. Przejazd w kierunku 
miasta Durres. Zakwaterowanie w hotelu. Spacer po mieście. Czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 310 km) 

6 dzień - śniadanie. Przejazd do Tirany. Zwiedzanie miasta: historyczna i współczesna zabudowa stolicy: plac Skanderbega z muzeami, meczet Ethem Beya. 
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 70 km) 

7 dzień - śniadanie. Przejazd do Kruja: spacer po mieście: zamek Skanderbega, turecki bazar. Zwiedzanie miasta Szkodra: katedra katolicka, Ołowiany 
Meczet, dzielnica włoska, twierdza Rozafa. Przejazd do Ulcinj. Zakwaterowanie. Spacer po  średniowiecznym mieście. Czas wolny. Obiadokolacja.* Nocleg. 
(ok. 300 km) 

8 dzień - śniadanie. Przejazd wzdłuż wybrzeża, po drodze panorama miasta Sv. Stefan malowniczo położonego na wyspie. Przejazd przez Budvę, w miarę 
wolnego czasu spacer po mieście. Przejazd do miasta Kotor. Spacer krętymi uliczkami średniowiecznego miasta otoczonego doskonale zachowanymi 
murami miejskimi. Przejazd do historycznej stolicy Czarnogóry - Cetinije, zwiedzanie monastyru Cetinijskiego. Przejazd na północ. W miarę wolnego czasu 
spacer po stolicy Czarnogóry - Podgoricy. Zakwaterowanie w hotelu na terenie Czarnogóry. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 200 km). 

9 dzień - śniadanie. Przejazd przez imponujący Kanion rzeki Moraca w kierunku Belgradu. Po drodze zwiedzimy: monastyr Moraca, otoczony pięknymi 
ogrodami, kanion, do którego spadają liczne wodospady, co dodaje miejscu niezwykłego uroku, most na Tarze. Przejazd do Serbii. Zakwaterowanie 
w hotelu. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 430 km). 

10 dzień - śniadanie. Przejazd przez Serbię, Węgry, Słowację. Powrót do Krakowa ok. godz. 22:00. (ok.780 km)

KOD IMPREZY TERMINY   CENA

ALB 07  27.06 - 08.07.2020 1.750 zł  

ALB 08  21.08 - 30.08.2020 1.750 zł    

*Dopłata do 9 obiadokolacji: 250 zł, Dopłata do pokoju 1 os.: 550 zł, Opłata na TFG: 10 zł

Cena zawiera: 9 noclegów w hotelach ***/**** (pokoje 2, 3-os. z łazienkami), 9 śniadań, autokar komfortowy, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW 
i bagażu.

Cena nie zawiera: kosztów biletów wstępu i obligatoryjnych przewodników lokalnych, zestawu tour guide - ok. 80 EUR .

Obowiązkowo należy posiadać paszport.
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10 dni utokarem
RUMUnia  z WizyTą U DRacUli

Oradea, Cluj Napoca, Sighisoara, Poienari, Bukareszt, Konstanca, Delta Dunaju, Targu Neamt, Suceava, Voronet, Humor, 
Wesoły cmentarz, Satu Mare

1 dzień - wyjazd z Krakowa o godz. 6.00. Pozostałe miejscowości wg trasy nr 3 za dopłatą. Przejazd przez terytorium Słowacji i Węgier do Oradei. 
W miarę wolnego czasu spacer po starym mieście połączony ze zwiedzaniem. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja* Nocleg. (ok. 550 km)

2 dzień - śniadanie. Przejazd do Cluj Napoca, jednej ze stolic Transylwanii (Siedmiogrodu). Zwiedzanie: m.in. Kościół św. Marcina, Dom Korwina, katedra 
prawosławna, mury obronne z basztą. Przejazd do Sighisoary. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok. 400 km)

3 dzień - śniadanie. Zwiedzanie Sighisoary: m.in. Stare Miasto, Wieża Zegarowa, Dom Draculi, Kościół Dominikanów, katedra, Dom Wenecki. Przejazd 
w miarę możliwości najbardziej malowniczą w Rumunii trasą Transfogarską. Przejazd przez Poienari, gdzie znajduje się zamek Drakuli. Zakwaterowanie. 
Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 230 km)

4 dzień – śniadanie. Zwiedzanie Sinai: m.in. Pałac Peles, zamek królów z dynastii Hohenzollernów, monastyr. Przejazd do Bukaresztu. Zakwaterowanie. 
Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 230 km).

5 dzień - śniadanie. Zwiedzanie Bukaresztu: m.in. Parlament, spacer po Starówce, pałac królewski, budynek komitetu centralnego Caocescu. Przejazd do 
jednej z nadmorskich miejscowości w Rumuni. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 250 km) 

6 dzień -  śniadanie. Dzień wolny przeznaczony na wypoczynek, ewentualne wycieczki fakultatywne. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 150 km)

7 dzień - śniadanie. Przejazd na północ do Piatra Neamt przez wąwóz Bicaz. Zwiedzanie ruin twierdzy i monastyru Neamt. Zakwaterowanie w hotelu. 
Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 500 km)

8 dzień - śniadanie. Przejazd na Bukowinę. Zwiedzanie jej stolicy - Suczawy: m.in. ruiny Zamku Tronowego ze skansenem, Cerkiew św. Dymitra. 
Zwiedzanie umieszczonych na liście UNESCO klasztorów i cerkwi w Voronet i Humor z unikatowymi malowidłami. Przejazd do Cimpulung Moldovenesc. 
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 220 km)

9 dzień - śniadanie. Przejazd doliną Izy, po drodze zwiedzanie św. Archaniołów w Rozavlea. Przejazd przez miejscowość Sapanta, zwiedzanie „Wesołego 
Cmentarza”. Przejazd do Satu Mare. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.* Nocleg. (ok. 350 km)

10 dzień - śniadanie. Spacer po Satu Mare. Przejazd do Polski. Powrót do kraju ok. godz. 21:00. (ok. 550 km)

KOD IMPREZY TERMINY  CENA  

RUM 05  22.05 - 31.05.2020 1.690 zł  

RUM 07  03.07 - 12.07.2020 1.690 zł

RUM 08  14.08 - 23.08.2020 1.690 zł    

*Dopłata do 9 obiadokolacji: 600 zł,   Dopłata do pokoju 1 os.: 600 zł,   Opłata na TFG: 10 zł

Cena zawiera: 9 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2, 3-os. z łazienkami), 9 śniadań, autokar komfortowy, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NNW 
i bagażu.

Cena nie zawiera: kosztów biletów wstępu i obligatoryjnych przewodników, zestawu tour guide - ok. 80 EUR .
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15 dni autokarem
W SŁOńcU ibeRii

Lichtenstein, Genewa, Carcassonne, Lourdes, Saragossa, Madryt, Toledo, El Escorial, Salamanca, Fatima, Tomar, Batalha, 

Alcobaca, Sintra, Lizbona, Sewilla, Kordowa, Granada, Walencja, Barcelona, Avignon, Nicea

1 dzień - odjazd autokaru  z  Krakowa  o godz. 6.00. Pozostałe miejscowości wg trasy nr 1 za dopłatą. Przejazd przez Czechy, zakwatero-
wanie w hotelu w pobliżu Innsbrucka. Nocleg. (ok.1000 km)

2 dzień  - śniadanie. Przejazd  przez Austrię do Szwajcarii - krótkie postoje w Lichtenstein i Genewie. Obiadokolacja*. Zakwaterowanie 
w hotelu koło Lyonu. Nocleg. (ok.720 km)

3 dzień - śniadanie. Przejazd przez terytorium  Francji z postojem w Carcassonne (spacer po wpisanej na listę UNESCO największej  
średniowiecznej twierdzy w Europie, otoczonej  podwójnym pierścieniem murów warownych). Przyjazd do Lourdes, zakwaterowanie 
w hotelu. Obiadokolacja*.  Czas wolny na pobyt w sanktuarium. Nocleg. (ok.700 km)

4 dzień  -  śniadanie. Wyjazd do Hiszpanii -  przejazd przez Pireneje do Saragossy, położonej malowniczo nad rzeką Ebro. Spacer po 
mieście: symbol miasta - barokowa Katedra N.S.del Pilar ze wspaniałym  ołtarzem i  malowidłami Francisca Goi , Katedra La Seo, zamek 
de la Aljaferia.  Przejazd do stolicy Hiszpanii – Madrytu i objazd centrum: Puerta de Sol, Plaza Mayor, Pałac Królewski. Zakwaterowanie 
w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok.900 km)

5 dzień -  śniadanie. Zwiedzanie leżącego u stóp łańcucha górskiego Sierra de Guadarrama Panteonu Królów Hiszpanii - El Escorial, 
wpisanego na listę UNESCO. Wyjazd do Toledo - jednego z najcenniejszych klejnotów hiszpańskiej architektury: spacer po Starówce 
wewnątrz wspaniałych murów miejskich z Alcazarem, Katedrą NMP (piękne wnętrze, obrazy El Greca i Goi), synagogą, Dom - Muzeum El 
Greco. Powrót do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok.240 km)

6 dzień  - śniadanie. Zwiedzanie Muzeum Prado – jednego z najbogatszych muzeów świata  z kolekcją m.in. dzieł Velasqueza, El Greco, 
Goi . W południe wyjazd do Portugalii z krótkim postojem w Salamance (spacer po mieście słynącym z najstarszego uniwersytetu w Hisz-
panii).  Zakwaterowanie w hotelu w Fatimie. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok.540 km)

7 dzień -  śniadanie. Zwiedzanie klasztorów: templariuszy w Tomar, dominikanów w Batalha (zabytek UNESCO) i cystersów w Alcobaca. 
Powrót do Fatimy - czas wolny na pobyt w sanktuarium. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok.200 km)

8 dzień - śniadanie. Przejazd na Przylądek Roca - najdalej wysunięty na zachód punkt Europy. Zwiedzanie Sintry będącej na liście Unesco 
- pałace królewskie: Paco Real (letnia rezydencja królów, fascynująca mieszanka gotyku, stylu manuelińskiego oraz mauretańskiego) i da 
Pena (bajkowa budowla stoi na szczycie wzgórza, z którego rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki). Przejazd przez dawne 
kurorty arystokratyczne Estoril i Cascais - krótki postój. Zakwaterowanie w  hotelu.  Obiadokolacja*. Nocleg. (ok.160 km)

9 dzień  -  śniadanie. Zwiedzanie Lizbony, stolicy i okna na świat  Portugalii, której wąskie uliczki , cudowną błękitno-białą panoramę 
i fascynującą atmosferę przedstawia niezwykły film „Lisbon story” z przepiękną muzyką fado ( Stare Miasto, dzielnica Alfama, katedra, 
wzgórze pałacowe San Jorge, klasztor św. Hieronima, Wieża Belem, oceanarium). Czas wolny. Obiadokolacja*. Nocleg.  (ok.1000 km)

10 dzień - śniadanie. Wyjazd do Hiszpanii - zwiedzanie Sewilli  miasta Don Juana i Carmen, jednego z najpiękniejszych miast Hiszpanii  
wpisanego na listę UNESCO: Alcazar – dawny pałac królewski w stylu mudejar z pięknymi ogrodami , XV-wieczna  katedra NMP-  naj-
większym i jeden z najwspanialszych gotyckich kościołów na świecie (m.in. kaplica z grobowcem Krzysztofa Kolumba) , wieża la Giralda 
z zachwycającą panoramą miasta. Wieczorny spacer po starej żydowskiej dzielnicy Santa Cruz, pełnej malowniczych uliczek. Zakwatero-
wanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok.460 km)
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11 dzień - śniadanie. Przejazd do Kordowy, zwiedzanie miasta: unikatowy meczet przebudowany na katedrę - jedno z najwspanialszych 
dzieł architektury islamu, Juderia z Kwiatową Uliczką, Alkazar pięknie położony nad rzeką Gwadalkiwir. Muzeum Torreadorów. Przejazd 
do wpisanej na listę UNESCO perły  Andaluzji – Granady. Spacer po dzielnicach: katedralnej (renesansowa katedra  Santa Maria de la 
Encarnacion, kaplica grobowa Królów katolickich) i arabskiej Albayzin z orientalnymi wąskimi uliczkami najstarszej dzielnicy miasta 
z piękna panoramą na „ostatni bastion Maurów”. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok.350 km)

12 dzień - śniadanie. Zwiedzanie zespołu pałacowego władców mauretańskich Alhambry oraz ich letniej siedziby i ogrodów Generalife, 
arcydzieła architektury arabskiej w Europie, której niezwykłe bogactwo dekoracji wnętrz przypomina obrazy z baśni z tysiąca i jednej 
nocy. Przejazd przez płaskowyż Sierra Nevada i Wybrzeże Lewantu. Spacer po najstarszej dzielnicy Walencji (Bazylika, Pałac Prowincji, 
Giełda Jedwabnicza wpisana na listę UNESCO) i przejazd pod zachwycające nowoczesną architekturą Miasto Sztuki i Nauki - największe 
centrum kulturalne Europy . Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok.500 km)

13 dzień - śniadanie. Przejazd do Barcelony – miasta Miro, Gaudiego i Picassa i … słynnej FC Barcelony:  objazd Wzgórza Montjuic, spacer 
po dzielnicy gotyckiej z katedrą, i po barwnych bulwarach Las Ramblas,  postój przy najsłynniejszym dziele Gaudiego - kościele Sagrada 
Familia oraz czas wolny w kolejnym jego dziele -  bajkowym Parku Guell z najdłuższą ławką na świecie. Przejazd do hotelu. Zakwaterowa-
nie. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok.400 km)

14 dzień - śniadanie. Czas wolny, krótki wypoczynek nad Morzem Śródziemnym. Pożegnanie z Hiszpanią. Przejazd do Avignon – kom-
pleksu pod patronatem UNESCO; krótki spacer po dawnej stolicy papieskiej, z gotyckim Pałacem papieży i znanym z piosenki XII-wiecz-
nym mostem nad Rodanem. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg. (ok.650 km)

15 dzień - śniadanie. Przejazd wzdłuż Lazurowego Wybrzeża do Nicei , stolicy Lazurowego Wybrzeża - spacer po Promenade des Anglais 
i malowniczych uliczkach Starówki, panorama na miasto i Zatokę Aniołów ze Wzgórza Zamkowego. Przejazd przez Włochy do Austrii. 
Obiadokolacja*. Zakwaterowanie. Nocleg. (ok.970 km)

16 dzień - śniadanie. Przejazd przez Austrię i Czechy. Powrót do Krakowa ok. godz. 20.00. (ok.690 km)

KOD TERMINY  CENA

ESP 06 23.05-07.06.2020 3.690 zł   

ESP 09  12.09-27.09.2020 3.690 zł

*Dopłata do 14 obiadokolacji: 750 zł

Dopłata do pokoju 1-osob. : 1390 zł

Podatek na TFG: 10 zł

Cena zawiera: 15 noclegów ze śniadaniami - w tym 6 w Hiszpanii, 4 w Portugalii, 3 we Francji i 2 w Austrii (hotele**/***, pokoje 2, 3-os. z 
łazienkami), autokar komfortowy, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW, KL i bagażu.

Cena nie zawiera: kosztów biletów wstępu, przewodników miejscowych, zestawu tour guide, taksy lokalnej i przejazdów komunikacją 
miejską - ok. 200  EUR .

W SŁOńcU ibeRii
15 dni autokarem


