2021

Podróże
bliskie i dalekie
zwiedzanie wypoczynek

Spis treści

ZWIEDZAMY EUROPĘ
Polska na weekend

39 Węgry

KHTM

4 dni

Tokaj, czardasz i termy

KPTP

4 dni

40 Węgry

KHTD

4 dni

8 Polska

KPTM

4 dni

41 Węgry

KHTB

3 dni

9 Polska

KPTE

4 dni

42 Austria

KATS

4 dni

10 Polska

KPTT

4 dni

43 Austria - Słowacja

KATD

4 dni

11 Polska

KPTW

4 dni

44 Austria

KAST

7 dni

12 Polska

KPTA

4 dni

45 Austria - Niemcy

KDTZ

7 dni

KPTI

3 dni

46 Niemcy

KDTS

4 dni

KDTR

7 dni

KDTB

4 dni

7 Polska

Podlasia czar
Mazurskie opowieści
Śladami Kopernika
Krzyżackim szlakiem
Szlak Piastowski
Sen o Warszawie

13 Polska

Łódź i Suntago

NOWOŚĆ

Nie tylko Budapeszt
Weekend w Budapeszcie
Panorama Salzburga
Wiedeń i okolice
Smaki Tyrolu
Zamki Ludwika II
Malownicza Saksonia

14 Polska

KPTF

2 dni

47 Niemcy - Szwajcaria - Francja

15 Polska

KPTB

4 dni

48 Niemcy

Z wizytą w Świętokrzyskiem

Berlin i okolice

Między Wisłą a Bugiem

16 Polska

KPAB

4 dni

49 Niemcy

Perły północnych Niemiec

Bieszczady dla aktywnych

17 Polska

Wzdłuż Renu i Mozeli

KPTH

4 dni

Bieszczadzkim szlakiem

KUTO

9 dni

51 Ukraina

KUTD

4 dni

OUTW

7 dni

OUTZ

4/5 dni

3 dni

19 Polska

KPTG

2 dni

20 Polska

KPTV

2 dni

52 Ukraina

KPTJ

3 dni

53 Ukraina - Słowacja

Z wizytą w południowej Małopolsce

21 Polska

Szlak techniki Śląskiej

NOWOŚĆ

7 dni

EUROPA WSCHODNIA I PÓŁNOCNA

KPTK

Z wizytą w Krakowie

KDTN
NOWOŚĆ

50 Ukraina

18 Polska

Kraków i okolice

NOWOŚĆ

Podróż na kresy
Lwów i Złota Podkowa
Kozacka wyprawa pociągiem
Zachwycające Zakarpacie

NOWOŚĆ

22 Polska

KPAK

4 dni

54 Białoruś

KWTD

9 dni

23 Polska

KPTR

4 dni

55 Białoruś

KWTO

8 dni

24 Polska

KPTD

2 dni

56 Litwa - Łotwa - Estonia - Finlandia

KLTD

9 dni

57 Litwa - Łotwa - Estonia

KLTB

8 dni

ORWS

6 dni

ORWM

5 dni

ORWP

8 dni

Karkonosze dla aktywnych

Białoruski rekonesans

Skarby Karkonoszy
Z wizytą we Wrocławiu

Bałtyckie białe noce

25 Polska

Spływ po Obrze z Olkiem Dobą

26 Polska

Szlakiem zielonogórskich winnic

27 Polska

OPAS

3 dni

NOWOŚĆ

OPSZ

Baltic Tour
3 dni

NOWOŚĆ

OPSO

Opolski bifyj
Zasmakuj Kujaw – Niech Cię zakole

OPST

3 dni

3-4 dni

NOWOŚĆ

61 Szwecja - Norwegia - Dania

KPTL

4 dni

30 Polska - Czechy

KPTC

4 dni

31 Polska - Niemcy

OPPN

Urokliwy Szprewald

32 Polska - Słowacja

KPTS

Tatrzańskie uroki
Weekend na Słowacji

34 Czechy

ONTS

9 dni

Kraina fiordów

KRAJE BAŁKAŃSKIE

62 Słowenia

KSTD

4 dni

63 Słowenia

KSTO

7 dni

64 Chorwacja - Włochy

KCTR

7 dni

65 Słowenia - Chorwacja

KCTS

7 dni

66 Chorwacja

KCTI

9 dni

67 Chorwacja

KCSD

7 dni

68 Chorwacja - Bośnia i Hercegowina

KCTW

9 dni

69 Chorwacja - Bośnia i Hercegowina

KCTO

9 dni

70 Serbia - Czarnogóra - Macedonia - Albania

KMTO

11 dni

Zachwycająca Słowenia
Barwy Słowenii

4 dni

3 dni

Powiew Adriatyku

3 dni

Dalmatyńskie wyspy

35 Czechy

KCTD

Nie tylko Praga

4 dni

Smaki Dalmacji

36 Czechy

KCTT

Czeskie perełki

4 dni

Adriatyk Tour dla wygodnych

Z wizyta na Morawach

02

KSTS
KCTP

Weekend w Pradze

Trzy stolice

3 dni

NOWOŚĆ

Wokół Istrii

33 Słowacja

38 Węgry - Austria - Słowacja

60 Rosja

Rejs do Petersburga

Europa ŚRODKOWA

Tajemniczy Dolny Śląsk

59 Rosja

Rosyjskie perły

29 Polska - Litwa

Augustowskie noce

58 Litwa - Łotwa - Estonia - Finlandia - Rosja

Nadbałtycka przygoda

NOWOŚĆ

28 Polska

37 Czechy

Białoruskie sentymenty

KCTM

2 dni

Adriatyk Tour

KHTS

4 dni

Słoneczne Bałkany

Spis treści

71 Serbia - Czarnogóra - Macedonia - Albania

Egzotyczne Bałkany

72 Grecja

Zorba, wino i Ty!

73 Grecja

Akropolis Tour

74 Grecja

Grecja dla Seniora

75 Mołdawia - Rumunia

W(inna) Mołdawia

KMTB
KGTP
KGTT
KGRP
KMTR

9 dni

11 dni

9 dni

9 dni

9 dni

KRTD

11 dni

77 Rumunia

KRTO

9 dni

78 Rumunia

KRTK

7 dni

79 Serbia - Bułgaria - Rumunia

KTTB

11 dni

80 Serbia - Bułgaria -Turcja - Rumunia

KTTR

11 dni

81 Bułgaria - Serbia - Węgry

KBTW

11 dni

Perły Karpat
Śladami Drakuli
Czarnomorska mozaika
Czarnomorskie skarby
Wzdłuż bułgarskiego wybrzeża

82 Turcja

Bajkowa Kapadocja

83 Turcja

Odkrywamy Turcję

KTTK
KTTI

11 dni

14 dni

6 dni

85 Włochy

CITT

7 dni

86 Włochy

CITV

7 dni

87 Włochy

CITC

9 dni

88 Włochy

CITB

7 dni

89 Włochy

CITE

9 dni

90 Włochy

CITI

7 dni

91 Włochy -Francja

CITX

9 dni

92 Włochy

CITA

9 dni

93 Włochy

CITG

14 dni

94 Francja - Hiszpania - Portugalia

KETP

16 dni

95 Włochy - Francja - Hiszpania

PETS

11 dni

96 Hiszpania

PETC

10 dni

97 Hiszpania

CERW

9 dni

98 Hiszpania

PETB

5 dni

99 Luksemburg - Belgia - Holandia

KBTH

7 dni

100 Szwajcaria

KITS

9 dni

101 Lichtenstein - Szwajcaria - Francja

KITL

7 dni

102 Francja

KFTL

7 dni

103 Wielka Brytania

KWTS

9 dni

104 Islandia

PITI

5 dni

Capri Tour
Toscana Tour
Toskania i Cinque Terre
Alpejskie jeziora
Liguria i Lazurowe wybrzeże
Na kraniec włoskiego obcasa
Giro D’Italia
Słoneczna Iberiada

Śródziemnomorskie perły
Flamenco show
Hiszpania dla seniora
Weekend w Barcelonie
Podbój Beneluxu

Szwajcarskie specjały
Alpejska kraina
Paryż i zamki
Whisky, zamki i Beatlesi
Spektakle natury

114 Polska

Malinowe Miejsce

APWR

115 Polska

Doris Spa

APWD

116 Polska

Hotel Medical SPA Unitral

APWM

117 Polska

Szlak Bursztynowy ****

APWJ

118 Polska

Łebskie wakacje dla seniora

CPRW

119 Polska

Kluszkowce

PPLK

120 Polska

Krokus

121 Polska

Krasicki Resort&Spa

122 Polska

Hotel SPA *** Chutor Kozacki

123 Polska

Polańczyk Kompleks Skalny SPA

124 Węgry

hotele

KPWA, KPWB, KPWC, KPWF, KPWJ,
KPWL, KPWO, KPWR, KPWS, KPWU

Mrzeżyno
Kołobrzeg

Łeba

Kluszkowce
PPWM

Skocz do Wisły
APWK

Świeradów Zdrój
APWC

Wypoczynek na skraju bieszczadzkiego lasu
APWP

Wczasy nad Bieszczadzkim Morzem
KHWH

Hajduszoboszlo

127 Warunki uczestnictwa

CITW

Viva Italia

hotele autokar

Wczasy nad morzem

126 Wyciąg z Polisy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

EUROPA ZACHODNIA

Roma Tour

108 Polska

KPWK, KPWE, KPWP

Jarosławiec

84 Włochy

Venezia Tour

hotele autokar

Wczasy nad morzem

Mielno

76 Rumunia

Tajemnicza Rumunia

SŁONECZNY WYPOCZYNEK

105 Polska

131 Informacje dodatkowe
132 Informacje dodatkowe i Organizatorzy
133 Rozkłady jazdy
134 Rozkłady jazdy i Lista przystanków

Spis treści
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WITAMY I ZAPRASZAMY NA WSPÓLNE ODKRYWANIE ŚWIATA
turystyka niebanalna

Zapraszamy zarówno naszych wspaniałych Stałych Klientów jak
i podróżników-debiutantów na kolejną lub pierwszą, ale zawsze
niebanalną, turystyczną przygodę z Almaturem!

Ciekawe programy, małe grupy

Wszyscy mamy wielką chęć na podróżowanie, po przymusowych ograniczeniach związanych z sytuacja
Nasza oferta to głównie interesujące programy wycieczek, połączone z aktywnym zwiedzaniem atrakcyjnych miejsc. Nie korzystamy z autokarów piętrowych, a na wyjazdach egzotycznych nasze grupy liczą
tylko kilkanaście osób, co pozwala na sprawniejszą realizację programu.

Klub Stałego Klienta

Członkiem Klubu Stałego Klienta Almaturu zostaje każdy kto uczestniczył w imprezie Almaturu, w ostatnich
trzech latach. Członkostwo w klubie jest bezpłatne. Klubowiczom wysyłamy w pierwszej kolejności katalogi
i informacje o rozpoczęciu największych promocji. Do 15.02.2021 r. Stali Klienci mają gwarantowane ceny z
promocji First Moment, nawet jeśli limit miejsc przeznaczonych do tej promocji zostanie wyczerpany.

Stali Klienci dostają specjalną zniżkę w wysokości 5%

Mają też zapewnione prawo do zmiany terminu lub rezygnacji z zakupionej imprezy turystycznej bez ponoszenia dodatkowych kosztów, do 30 dnia przed wyjazdem (nie dotyczy wypraw egzotycznych po terminie zakupu
biletów lotniczych). Zniżka dla Stałych Klientów nie obowiązuje przy wczasach krajowych.

Zapraszamy znajomych!

Stałych klientów zapraszamy do udziału w akcji - Przyprowadź przyjaciela!
Jeśli polecisz wycieczki Almaturu znajomym, którzy nie są naszymi Stałymi Klientami to przyjaciele dostaną
5% zniżki, a Wasza zniżka dla Stałych Klientów wzrośnie do 7,5%!

Pakiet gwarancyjny

W przypadku, kiedy organizacja danej imprezy jest niemożliwa ze względu na niedostateczną ilość uczestników
lub siłę wyższą Almatur zapewnia Klientom skorzystanie z Pakietu gwarancyjnego.
Klienci, którzy zakupili odwołaną imprezę mają prawo do skorzystania z innej imprezy Almaturu w najniższej
cenie, po jakiej była ona oferowana, czyli takiej, jaka obowiązywała w czasie trwania promocji First Minute lub
Last Minute. Klientom, którzy nie skorzystają z imprez zamiennych gwarantujemy zwrot wpłat w przypadku
rezygnacji lub anulacji w ciągu 14 dni

AlmaTour Guide

Na większości wycieczek objazdowych stosowny jest bezprzewodowy, elektroniczny system komunikowania się pomiędzy pilotem lub przewodnikiem, a uczestnikami – Almatur Guide. Wycieczki na
których stosowany jest system AlmaTour Guide oznaczone są w katalogu specjalnym symbolem.

Dla wygodnych

Na części naszych wycieczek autokarowych proponujemy podróż bez nocnych przejazdów oraz kolacje w cenie. Wycieczki te oznaczone są w katalogu specjalnym symbolem.

STOP

Pierwsze miejsca w autokarze

Osobom, które chcą zająć najlepsze miejsca z przodu autokaru dajemy taką możliwość, za odpowiednią
dopłatą.

Dodatkowe miejsca w autokarze

Wymagającym podróżnym, w trosce o ich komfort psychiczny i fizyczny, proponujmy możliwość wykupienia dodatkowego miejsca w autokarach podczas wycieczek objazdowych.
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Dlaczego Almatur

Promocja

First moment

TYLKO DO 25 LUTY 2021 NAJNIŻSZE CENY
Na wycieczki objazdowe

do

Na wyprawy egzotyczne

do

Na wczasy zagraniczne

do

30% taniej
20% taniej
15% taniej

dla Stałych Klientów

do

dla Stałych Klientów

do

dla Stałych Klientów

do

35% taniej
25% taniej
20% taniej

WYKAZ KORZYŚCI
Zaliczka tylko 15% ceny

Korzystając z promocji First Moment wystarczy, że przy dokonywaniu rezerwacji wpłacisz tylko minimalną zaliczkę w wysokości
15% ceny.

Gwarancja najniższej ceny

Tylko w promocji First Moment masz gwarancję, że kupujesz w możliwie najniższej cenie i masz największy wybór. Nigdy później
nie będą dostępne tak duże rabaty promocyjne (z wyjątkiem ewentualnego Last Minute).

PAKIET BEZPIECZEŃSTWA – SPECJALNE WARUNKI REZERWACJI:
Gwarancja bezpłatnej zmiany terminu i zwrotu kosztów

Jeśli zarezerwujesz ofertę w promocji First Moment możesz do 30 dnia przed planowanym wyjazdem zmienić termin lub z przyczyn losowych zrezygnować z wycieczki.

Ochrona przed Covid-19

W przypadku braku możliwości wyjazdu, z powodu udokumentowanego zachorowanie na COVID-19 lub kwarantanny możesz
bezpłatnie zmienić rezerwację wycieczki autokarowej.

Gwarancja zachowania zniżki

Przy zakupie imprezy turystycznej w promocji First Moment masz prawo do zachowania uzyskanej zniżki, nawet jeśli z jakiś przyczyn impreza nie dojdzie do skutku. W takim przypadku będziesz mógł zarezerwować inną wybraną imprezę Almaturu z takim
samym rabatem procentowym.

Warunki promocji First moment:

1. Promocje powyższe dotyczą imprez zagranicznych oraz krajowych wycieczek objazdowych zawartych w katalogu Almaturu Podróże 2021”. Nie
dotyczą wczasów pobytowych w Polsce.
2. Warunkiem udziału jest wplata czasie obowiązywania promocji zaliczki w wysokości minimum
15%. Pozostałą cześć płatności należy wpłacić 21
dni przed wyjazdem, a przy imprezach egzotycznych – 45 dni przed wyjazdem.
3. Gwarancja bezpłatnej zmiany terminu i zwrotu do
30 dnia przed wyjazdem nie dotyczy wypraw egzotycznych po terminie zakupu biletów lotniczych,
które są zakupywany zwykle na 3 miesiące przed
wylotem.
4. Ilość miejsc przeznaczona do sprzedaży promocyjnej na poszczególnych imprezach i terminach
jest ograniczona i może zostać wyczerpana przed
końcem promocji.
5. Promocje dotyczą tylko rezerwacji indywidualnych oraz oferty katalogowej. Nie dotyczą zamówień grupowych powyżej 10 osób, dla których
cena ustalana jest odrębnie i może być wyższa.

Spóźniłeś się na First Moment?
SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE !!!!
Szczegóły dostępne w Almaturach, stronach internetowych i w biurach sprzedaży

Promocje
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Single bez dopłat !!!
Osoby podróżujące samotnie mogą uniknąć dopłaty za pokój jednoosobowy wyrażając chęć i zgodę na
dokwaterowanie. Osoby takie będą zakwaterowane wspólnie z innymi uczestnikami, w pokoju 2 lub 3
osobowym. Pokój jednoosobowy jest gwarantowany tylko uczestnikom, którzy dokonali wskazanej w
ofercie dopłaty.
Oferta powyższa nie dotyczy imprez z działu „Słoneczny wypoczynek”.
Ze względów organizacyjnych Almatur zastrzega sobie możliwość wstrzymania oferty „Single bez dopłat”
na danej imprezie w ostatnich dniach sprzedaży.

IMPREZY GRUPOWE
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty realizacji imprez dla grup zorganizowanych. Na życzenie
klienta mamy możliwość przygotowania specjalnych programów, dopasowanych do oczekiwań i możliwości.

INFOLINIA 801 500 005
Nasi specjaliści udzielą wszystkich informacji oraz pomogą szybko i wygodnie zarezerwować imprezę turystyczną przez telefon.
Usługa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00 oraz w soboty w godzinach 10.00-14.00.

www.almatur.pl

Pełne informacje o imprezach i rezerwacje on-line dostępne również na stronach internetowych Almaturu.

Zapraszamy do biur Almaturu
15-044 Białystok
ul. Piasta 5 lok. 1
tel. 85 742 89 43
bialystok@almatur.pl
42-200 Częstochowa
ul. F. Nowowiejskiego 2
tel. 34 365 55 61
34 324 43 68
czestochowa@almatur.pl
44-100 Gliwice
ul. Wrocławska 4
tel. 32 231 88 19
695 552 355
gliwice@almatur.pl
40-096 Katowice
ul. 3 Maja 7
tel. 32 259 64 18
697 010 125
katowice@almatur.pl
31-010 Kraków
ul. Rynek Główny 27
(Pałac pod Baranami)
tel. 12 422 46 68
12 428 45 21
krakow@almatur.pl
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20-034 Lublin
ul. Langiewicza 10
tel. 81 533 54 55
881 255 229
lublin@almatur.pl

00-359 Warszawa
ul. Kopernika 23
tel. 22 826 26 39
22 826 35 12
warszawa1@almatur.pl

90-417 Łódź
ul. Piotrkowska 59
tel. 42 637 11 22
42 632 93 73
lodz@almatur.pl

00-585 Warszawa
ul. Bagatela 10
tel. (22) 244 04 94
warszawa2@almatur.pl

45-058 Opole
ul. Ozimska 26/2
tel. 77 423 28 33
77 423 28 32
opole@almatur.pl

02-555 Warszawa
Al. Niepodległości 177
(wejście od ul. Batorego,
Metro Pole Mokotowskie)
tel. 22 825 69 08
22 658 22 44
warszawa2@almatur.pl
50-541 Wrocław
Al. Armii Krajowej 12a/2 (Centrum AB)
tel. 71 343 41 35
71 781 84 54
wroclaw@almatur.pl

61-815 Poznań
ul. Ratajczaka 26/111
tel. 61 855 76 33
61 855 76 34
poznan@almatur.pl
87-100 Toruń
ul. Podmurna 70
tel. 56 662 60 06
torun@almatur.pl

Adresy

Twoje biuro podróży

oraz do biur partnerskich na
terenie całego kraju

4 dni
Cena od

749 zł
é

Polska

Podlasia czar

STOP

Barokowy Tykocin é Białystok é Muzeum Ziemi Sokólskiej w Sokółce é Kruszyniany - stolica polskich Tatarów é Hajnówka - stolica
Puszczy Białowieskiej é rezerwat Białowieży - „Góra Krzyży” w Grabarce é Drohiczyn - rodzinne miasto Daniela Olbrychskiego é
Tykocin

Białystok

Drohiczyn

Białowieża

Polska

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu
jazdy. Przejazd do Tykocina – miasta zwanego „perłą baroku”. Jego długą i bogatą historię odzwierciedlają liczne zabytki, a już sam układ Urbanistyczny
jest ciekawą atrakcją – przypomina charakterystyczny układ żydowskiego miasteczka. Znajduje się tu
jedna z największych i najlepiej zachowanych synagog w Polsce. W dawnej Rzeczypospolitej gmina
żydowska w Tykocinie była najbogatszą po krakowskiej. Spacer zabytkowymi, brukowanymi uliczkami,
wzdłuż których ciągną się drewniane domki, na
klimatyczny rynek główny, o trapezowatym kształcie
i barokowym stylu. Przejazd do Ostoi Żubra Białowieskiego w Kiermusach – krótki spacer. Przejazd
do hotelu w okolicy Białegostoku na nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu udamy się do Sokółki, gdzie w Muzeum
Ziemi Sokólskiej zapoznamy się z kolekcją eksponatów tatarskich i historią tej narodowości w Polsce.
Wstąpimy też do kościoła św. Antoniego, gdzie w
2008 r. miał miejsce słynny „cud sokólski”. Później
zawitamy do Kruszynian - stolicy polskich Tatarów.
Tu znajdziemy najwięcej śladów tradycji tatarskich.
Kruszyniany to wieś - legenda, o ciekawej architekturze drewnianej z aurą Orientu i najstarsze w Polsce skupisko wyznawców islamu, wywodzących się
z pierwszych Tatarów osadzonych tutaj przez Jana
III Sobieskiego ponad 300 lat temu. Poczujemy niepowtarzalną atmosferę kresów dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów – pełną tolerancji, zrozumienia
i akceptacji różnorodności. Następnie przejedziemy
do urokliwego, otoczonego Puszczą Knyszyńską

zabytkowego Supraśla. Tu poczujemy prawdziwy
klimat i specyfikę Podlasia. Zwiedzimy Muzeum
Ikon lub Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii
Panny. Czas wolny – możliwość indywidualnej degustacji regionalnych potraw. Późnym popołudniem
powrócimy do Białegostoku - stolicy Podlasia, gdzie
zobaczymy m.in. pałac Branickich, Rynek Tadeusza
Kościuszki z Ratuszem oraz Kościół Farny. Krótki
czas wolny. Powrót do hotelu, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Hajnówki, stolicy Puszczy
Białowieskiej - najstarszego pierwotnego lasu nizinnego, jedynego na naszym kontynencie zachowanego w stanie niemal nietkniętym od XIII wieku. W
puszczy żyje największa populacja wolnego żubra
na świecie. W Hajnówce zajrzymy do Soboru Świętej Trójcy, dwupoziomowej cerkwi z wieżą sięgającą
50 metrów i wnętrzem pokrytym polichromiami nawiązującymi do wzorów dawnego malarstwa bizantyjskiego. Następnie udamy się do Białowieży, gdzie
zobaczymy najciekawsze zabytki oraz osobliwości
przyrodnicze: cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy z
ceramiczny ikonostasem, carski dworzec kolejowy
Białowieża Towarowa – obecnie restauracja, Muzeum Przyrodniczo - Leśne Białowieskiego Parku
Narodowego z najnowocześniejszą w Polsce ekspozycją przyrody. Czas wolny, a następnie spacer po
rezerwacie. Przejazd do hotelu w okolicy Hajnówki
lub Białowieży. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu przejazd w okolice Siemiatycz, do
Grabarki. Święta Góra Grabarka, to najważniejsze
sanktuarium prawosławne w Polsce. Corocznie przyjeżdżają tu tysiące pielgrzymów niosąc ze sobą krzy-

że wotywne, które pozostawiają na wzgórzu wokół
cerkwi. Stało się to tradycją i liczba krzyży nieustannie rośnie, prawdopodobnie przekroczyła już 10 tysięcy, dlatego to miejsce nazywane jest także „górą
krzyży”. Przejazd do pięknie położonego nad Bugiem
Drohiczyna, rodzinnego miasta Daniela Olbrychskiego. Spacer po mieście i podziwianie malowniczego
przełomu rzeki z Góry Zamkowej. Wyjazd w drogę
powrotną. Przyjazd do wybranego miasta.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach o standardzie**/***: 2 noclegi w Białymstoku lub okolicy, 1 w
okolicy Hajnówki/Białowieży. Pokoje 2, 3 osobowe
z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje dodatkowo płatne.
Transport: Autokar z klimatyzacją, DVD, video i
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Uwagi

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdu z Warszawy.
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w
Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Warszawa - Tykocin (ok. 180 km) - ok.
3 godz.
Wchodząc do świątyń prawosławnych i muzułmańskich należy zadbać o odpowiedni strój (długie spodnie i spódnice, zakryte ramiona).

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne i przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 220 zł.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KPTP

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
30.04-03.05
1 070 zł
749 zł
02
03.06-06.06
1 070 zł
749 zł
03
01.07-04.07
1 070 zł
749 zł
04
12.08-15.08
1 070 zł
749 zł
05
16.09.19.09
1 070 zł
749 zł
06
14.10-17.10
1 070 zł
749 zł
Dopłata do pokoju 1-os.
250 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. - bez dopłat
Dopłata do 3 obiadokolacji
105 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 10

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice

Polska na weekend
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Polska

4 dni
Cena od

799 zł
é

Mazurskie opowieści

STOP

Giżycko - stolica Mazur é Sanktuarium w Świętej Lipce é „Wilczy Szaniec” w Gierłoży é rejs po
jeziorach mazurskich é Ruciane-Nida é Mikołajki – Gród Galindów é Wojnowo é
Święta Lipka

Giżycko
Mikołajki

Polska

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu
jazdy. Przyjazd do Giżycka, jednego z najważniejszych miast Mazur, położonego pomiędzy jeziorami Kisajno i Niegocin. Zwiedzimy m.in. dzielnicę
portową z Ekomariną i Portem Żeglugi Mazurskiej, most obrotowy na Kanale Łuczańskim oraz
zamek krzyżacki. Zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Owczarni, gdzie
zwiedzimy Muzeum Mazurskie, mieszczące się
w zabytkowym gospodarstwie. Po zwiedzeniu
muzeum i spróbowaniu regionalnych smako-

łyków, udamy się do Świętej Lipki. To jedno
z najważniejszych sanktuariów maryjnych w
Polsce, a zarazem jedna z najpiękniejszych
budowli barokowych na Mazurach, którego
atrakcją są organy z ruchomymi figurami – krótki koncert. Następnie udamy się do Wilczego
Szańca w Gierłoży, głównej kwatery wojennej
Adolfa Hitlera w czasie II wojny światowej. Po
zwiedzaniu schronów przejazd do Giżycka na
kolację. Wieczorem wyjątkowe przeżycie – wizyta w Twierdzy Boyen. W wieczornej scenerii
poznamy tajemnice tego XIX-wiecznego fortu
artyleryjskiego. Powrót do hotelu, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejedziemy do Puszczy Piskiej,
gdzie z Rucianego-Nidy rozpoczniemy rejs statkiem. Wpłyniemy na taflę największego w Polsce
jeziora Śniardwy, którym dopłyniemy do Mikołajek.
Tam zwiedzimy słynną Wioskę Żeglarską, gdzie
cumują setki jachtów, poznamy też legendę Króla Sielaw. Po chwili odpoczynku zagłębimy się
w Puszczę Piską - pojedziemy do miejscowości
Iznoty, gdzie odwiedzimy Gród tajemniczego plemienia Galindów, które w zamierzchłych czasach
zamieszkiwało tereny dzisiejszych Mazur. W XIX
w. krajobraz mazurski urozmaicili przybyli z Rosji
staroobrzędowcy, w Wojnowie zachowała się ich
molenna i klasztor, które zwiedzimy. Będziemy
także gościć we wnętrzach prawosławnej cerkwi.
Powrót do hotelu na nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu udamy
się na Wzgórze Świętego Brunona, z którego
będziemy mieli możliwość zachwycać się wspaniałym widokiem na jezioro Niegocin. Następnie
rozpoczniemy naszą podróż w drogę powrotną.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach o standardzie**/*** w Giżycku lub okolicy. Pokoje 2, 3
osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje dodatkowo płatne.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, video i barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Uwagi

Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za
całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po
obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdu z Warszawy.
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w
Polsce podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd: Ka-

towice - Giżycko (ok. 560 km) - ok. 10 godz.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne i przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 195 zł.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KPTM

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
30.04-03.05
1 213 zł
849 zł
02
03.06-06.06
1 213 zł
849 zł
03
01.07-04.07
1 213 zł
849 zł
04
12.08-15.08
1 213 zł
849 zł
05
14.10-17.10
1 142 zł
799 zł
06
11.11-14.11
1 142 zł
799 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
250 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 3 obiadokolacji: 105 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 10

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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Polska na weekend

Polska

4 dni

Śladami Kopernika

Cena od

799 zł
é

STOP

Toruń - miasto Mikołaja Kopernika é Olsztyn stolica Warmii i Mazur
Frombork nad zalewem Wiślanym* Elbląg é

é

Frombork
Elbląg
Olsztyn
Toruń

Polska

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu jazdy. Przyjazd do Torunia – rodzinnego
miasta Mikołaja Kopernika, gdzie zwiedzimy
najcenniejsze atrakcje turystyczne, znajdujące
się na obszarze objętym wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO:
m.in. wejdziemy do wnętrz Domu Kopernika,
zobaczymy także średniowieczny zespół miejski. Czas wolny. Zakwaterowanie w hotelu i
nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu przejazd do stolicy Warmii i Mazur
- Olsztyna, miasta otoczonego morzem zieleni
oraz jedenastoma jeziorami, a także miejsca
pracy Mikołaja Kopernika jako administratora
dóbr kapituły warmińskiej. Na olsztyńskim zamku
zobaczymy wyjątkowy skarb - jedyny na całym
świecie zachowany instrument obserwacyjny
Mikołaja Kopernika – tablicę do wyznaczenia
momentu równonocy wiosennej. Po zwiedzeniu
Starego miasta, wizytę zakończymy seansem w
Planetarium. Popołudniowy przejazd do Elbląga,
zakwaterowanie w hotelu i nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Fromborka – zacisznego miasteczka, leżącego nad brzegiem Zalewu
Wiślanego. Niegdyś pracował tu, zmarł i został po-

chowany słynny astronom Mikołaj Kopernik. Zwiedzanie miasta, m.in.: pomnik Kopernika, baszta
żeglarska i wieża wodna. Na Wzgórzu Katedralnym będziemy podziwiać Katedrę Wniebowzięcia
NMP z grobem Kopernika, dawny Pałac Biskupi, a
dziś Muzeum Mikołaja Kopernika. Wejdziemy również do najwyższej budowli na Wzgórzu – Dzwonnicy, zwanej też Wieżą Radziejowskiego. Na jej
szczycie, na wysokości 70 m n.p.m. znajduje się
taras widokowy, z którego podziwiać będziemy
przepiękną panoramę okolicy. Zwiedzimy także
Szpital św. Ducha z ciekawym Muzeum Medycyny
i herbarium – ogród z uprawami ziół leczniczych.
Zwiedzanie zakończymy popołudniowym rejsem
po Zalewie Wiślanym. Powrót do hotelu, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu czeka nas zwiedzanie Elbląga, gdzie
zobaczymy m.in. 97-metrową gotycką katedrę św.
Mikołaja, Bramę Targową, oraz omówimy retrowersję Starego Miasta. W godzinach przedpołudniowych wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do
wybranego miasta. Zakończenie imprezy.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 1 nocleg w Toruniu, 2 noclegi w
hotelu o standardzie**/*** w Elblągu. Pokoje 2, 3
osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje dodatkowo płatne.

Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD
i barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Uwagi

Podana kwota na realizację program może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Katowice - Toruń (ok. 370 km) - ok.
6 godz.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 280 zł.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KPTE

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
03.06-06.06
1 213 zł
849 zł
02
17.06-20.06
1 213 zł
849 zł
03
29.07-01.08
1 213 zł
849 zł
04
16.09-19.09
1 213 zł
849 zł
05
11.11-14.11
1 142 zł
799 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
250 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 3 obiadokolacji: 105 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 10

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice

Polska na weekend
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Polska

4 dni

Krzyżackim szlakiem

Cena od

899 zł
é

Zamek w Malborku

STOP

é Gdańsk é Zamki krzyżackie: Gniew i Kwidzyn
Ostróda é Pola Grunwaldu é

é

Gdańsk
Malbork

Polska

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu jazdy. Przyjazd do Malborka na pasjonujące
zwiedzanie Zamku Krzyżackiego – największej
twierdzy obronnej w średniowiecznej Europie i
największej na świecie budowli ceglanej. Zamek
został dwukrotnie pieczołowicie odrestaurowany,
najpierw na przełomie XIX i XX wieku, a potem po
poważnych zniszczeniach dokonanych w czasie II
Wojny Światowej. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu przejazd do dzielnicy Gdańska Oliwy, gdzie zwiedzimy archikatedrę ze słynnymi
organami oraz wysłuchamy krótkiego koncertu.
Przejazd na zwiedzanie Gdańska – największego
miasta polskiego wybrzeża. Odwiedzimy m.in.
Westerplatte, Twierdzę Wisłoujście – niezwykły
zabytek sztuki fortyfikacyjnej. Następnie udamy
się na Główne Miasto (starówka), które zachwyci nas mnogością pięknych kamienic, klimatem
kamiennych uliczek i przepięknym bulwarem nad
Motławą. Zobaczymy m.in. słynny Żuraw, Ratusz
Głównomiejski, wnętrza Bazyliki Mariackiej, Fontannę Neptuna i Dwór Artusa na Długim Targu.
Czas wolny na Głównym Mieście. Powrót do hotelu, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd na zwiedzanie krzyżackich zamków: Gniew – budowę zamku rozpoczęto w 1290 roku i po zakończeniu trwającej 40 lat budowie był on trzecią najpotężniejszą
warownią zakonną na lewym brzegu Wisły. Obecnie
jest to najlepiej zachowany krzyżacki zamek na Pomorzu. Usytuowana na skarpie potężna ceglana budowla widoczna jest z głównej drogi Gdańsk – Toruń.
Obiekt ma kształt zbliżony do kwadratu z czterema
wieżyczkami w narożach i wewnętrznym dziedzińcem. Wszystkie skrzydła zamku tę samą wysokość,
jednak kondygnacji jest różna ponieważ niektóre z
pomieszczeń są znacznie wyższe od innych.
Zamek Kwidzyn – oddalony o ok. 20 km od Gniewu to okazała budowla, i chociaż rozmiarami nie
może równać się z Malborkiem, to na jego terenie
znajduje się obiekt, którego gabaryty stawiają go
na pierwszym miejscu w całej Europie. Obiektem
tym jest tzw. gdanisko czyli… wieża sanitarno-ustępowa występująca często w krzyżackich
obiektach. Mimo iż czasy świetności budowla ma
już za sobą, jest nadal w bardzo dobrej kondycji
i robi duże wrażenie. Przejazd do Ostródy, zakwaterowanie w hotelu. Dla chętnych wieczorny
spacer po bulwarze nad jeziorem oraz pod zamek
krzyżacki, który jest kolejnym przykładem architektury militarnej zakonu krzyżackiego. Nocleg.

4 dzień
do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodPo śniadaniu wykwaterowanie i przejazd na Pola nicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 200 zł.
Grunwaldzkie, gdzie w 1410 roku rozegrała się jedna
z najważniejszych średniowiecznych bitew. Krótki poTERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
stój, po którym wyruszymy w drogę powrotną. PrzyKod imprezy: KPTT
jazd do wybranego miasta. Zakończenie imprezy.
Cena
W promocji
Nr
Termin
katalogowa
Świadczenia
już od:
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu o standar- 01
30.04-03.05 1 356 zł
949 zł
dzie**/***: 2 w okolicy Gdańska, 1 w okolicy Ostró- 02
03.06-06.06 1 356 zł
949 zł
dy. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
03
29.07-01.08 1 428 zł
999 zł
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje dodat04
12.08-15.08 1 428 zł
999 zł
kowo płatne.
16.09-19.09 1 356 zł
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD 05
949 zł
i barkiem.
06
11.11-14.11
1 285 zł
899 zł
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
250 zł
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 3 obiadokolacji: 120 zł
Uwagi
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Podana kwota na realizację programu może ulec zmia- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
nie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po
Dla stałych klientów - zniżka 5%
obiektach muzealnych i centrach historycznych.Kolejszczegóły na stronach 4-5
ność realizacji programu może ulec zmianie.
Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzePolsce podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Katowice – Malbork (ok. 500 km) - ok. 9 godz. nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu

Rozkład jazdy nr 10

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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Polska na weekend

4 dni
Cena od

749 zł
é

Polska

Szlak Piastowski

STOP

Mysia Wieża w Kruszwicy é Lednica - miejsce Chrztu Polski é Ratusz z koziołkami w Poznaniu é Prastary gród w Biskupinie
é Gniezno - pierwsza stolica Polski é Legenda Białej Damy w Kórniku é Pałac i park w Rogalinie é

Biskupin
Poznań
Rogalin

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd według rozkładu jazdy. Przyjazd do
Kruszwicy, gdzie zobaczymy ruiny późnogotyckiego zamku z symbolem miasta – Mysią
Wieżą, o wysokości 32 m, z której rozpościera
się widok na jezioro i całe miasto. Z przystani
popłyniemy w rejs statkiem Rusałka po jeziorze
Gopło. Następnie udamy się do Kolegiaty św.
Piotra i Pawła z XII w. oraz na Stare Miasto.
Czas wolny. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Lednicy, przeprawa
promowa i zwiedzanie Ostrowa Lednickiego,
który prawdopodobnie jest miejscem przyjęcia
Chrztu Polski w 997 r. przez Mieszka I. Następnie udamy się do Poznania – stolicy Wielkopolski. Przespacerujemy się po starym mieście.
Zobaczymy zamek, a na rynku koziołki poznańskie na wieży renesansowego ratusza. Udamy
się do najstarszej części Poznania – Ostrowa
Tumskiego, który dawniej był jednym z ośrodków władzy państwa polskiego. Znajduje się
tam najstarsza w kraju katedra, będąca miejscem pochówku pierwszych władców Polski.
Czas wolny. Przejazd do hotelu, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu pojedziemy do zrekonstruowanego prehistorycznego grodu w Biskupinie, w następnej kolejności udamy się do Wenecji, gdzie
zwiedzimy Muzeum Kolei Wąskotorowej. Muzeum jest największym w Europie skansenem,
na którego terenie zgromadzono unikatowe parowozy, wagony towarowe i osobowe oraz drezyny. Przejazd do Gniezna – pierwszej stolicy
Polski. Zwiedzimy tu m.in. muzeum Początków
Państwa Polskiego i gotycki kościół katedralny
na Wzgórzu Lecha, który od 1000 roku jest
główną świątynią metropolii gnieźnieńskiej. W
katedrze znajduje się najcenniejszy zabytek
sztuki romańskiej w Polsce - Drzwi Gnieźnieńskie, przedstawiające żywot św. Wojciecha.
Znajduje się tam również sarkofag św. Wojciecha. Czas wolny. Przejazd do hotelu, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Kórnika. Zwiedzimy tu
romantyczny zamek zbudowany w stylu neogotyku
angielskiego, po którym według legendy nocą krąży
Biała Dama. Pospacerujemy po przyzamkowym parku - kórnickim arboretum, o powierzchni 30 ha, pięknym o każdej porze roku. Następnie przejedziemy do
Rogalina, gdzie zwiedzimy przepiękny barokowo-klasycystyczny pałac z XVIII w. wybudowany przez Raczyńskich, który od 2011 roku posiada status pomnika historii. Po zwiedzaniu wyjazd w drogę powrotną.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu o standardzie**/*** w okolicy Gniezna. Pokoje 2, 3 osobowe
z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje dodatkowo płatne.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Uwagi

Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci
wykupienia obiadokolacji w dniu rezerwacji imprezy. Podana kwota na realizację programu może
ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty
pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot
nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach
historycznych. Kolejność realizacji programu może
ulec zmianie.Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd:
Katowice - Kruszwica (ok. 350 km) - ok. 5 godz.

Gniezno

Polska

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 210zł.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KPTW

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
03.06-06.06
1 070 zł
749 zł
02
17.06-20.06
1 070 zł
749 zł
03
29.07-01.08
1 070 zł
749 zł
04
16.09-19.09
1 070 zł
749 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
250 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 3 obiadokolacji: 105 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 10

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice
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Polska

4 dni
Cena od

699 zł

Sen o Warszawie
é Warszawa é

Wilanów

STOP

é

Polska

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu
jazdy. Przyjazd do Warszawy w godzinach południowych i spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie stolicy
rozpoczniemy od Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN, które w nowoczesny sposób pokazuje 1000
lat dziejów polskich Żydów, ich historię, obrzędy, cykle
życia wynikające z judaizmu, czas Holokaustu i odradzania życia po wojnie. Obiekt usytuowany został w
centrum dawnej dzielnicy żydowskiej i zachwyca pełną
symboliki architekturą. Zwiedzanie z audioprzewodnikiem. Następnie udamy się do Pałacu Kultury i Nauki
– najwyższego budynku i symbolu Warszawy. PKiN
został wzniesiony w latach 1952-1955 jako dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego. Mieszczą się w
nim m.in. teatry, muzea, kino, basen, sala koncertowa.
Wjedziemy windą na taras widokowy, skąd będziemy
podziwiać panoramę miasta. Po zwiedzaniu przejazd
do hotelu, zakwaterowanie. Kolacja i nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd na plac Teatralny ze wspaniałym
gmachem Teatru Wielkiego, gdzie mieści się największa scena operowa na świecie. Następnie udamy się
na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Odwiedzimy
Grób Nieznanego Żołnierza. Potem powędrujemy Krakowskim Przedmieściem, gdzie zobaczymy: pomnik
Mikołaja Kopernika, stojący przed klasycystycznym pałacem Stanisława Staszica, kościół św. Krzyża, gdzie
znajduje się serce Fryderyka Chopina, Uniwersytet
Warszawski, pomnik Bolesława Prusa, Hotel Bristol,
Pałac Prezydencki, pomnik Adama Mickiewicza. Udamy się też na plac Zamkowy, by zobaczyć najstarszy
świecki pomnik w Warszawie – kolumnę króla Zygmunta III Wazy. Następnie odwiedzimy Zamek Królewski.
Będziemy zwiedzać z przewodnikiem odbudowaną
ze zniszczeń wojennych dawną rezydencję książąt,
królów i prezydenta RP. Zobaczymy tu nie tylko piękne
zamkowe wnętrza ale przede wszystkim wiele cennych
dzieł sztuki, m.in.: obrazy Rembrandta, Marcello Bacciarellego czy weduty Bernardo Belotta zwanego Canalettem. Po zwiedzaniu czas wolny, a potem zwiedzanie
Starego Miasta, które w 90% było zniszczone podczas
II wojny światowej, a dzięki doskonałej odbudowie
zostało wpisane w 1980 roku na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Zobaczymy tu: Archikatedrę
św. Jana Chrzciciela, rynek i uliczki staromiejskie, mury
obronne i barbakan, pomnik Małego Powstańca i Jana
Kilińskiego. Następnie powędrujemy na Nowe Miasto i
Plac Krasińskich. Po drodze zobaczymy m.in. kamienicę, w której urodziła się Maria Skłodowska-Curie,
Katedrę Polową Wojska Polskiego, barokowy Pałac
Krasińskich, nowoczesny gmach Sądu Najwyższego
oraz pomnik Powstania Warszawskiego, wzniesiony w
jego 45-tą rocznicę. Na zakończenie dnia odwiedzimy
najstarszą warszawską nekropolię – zabytkowy Cmentarz Stare Powązki. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu udamy się do Muzeum Powstania Warszawskiego, które obecnie jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc Warszawy. Muzeum zostało otwarte
w 60 rocznicę wybuchu walk o miasto i jest wyrazem
hołdu warszawiaków dla tych, którzy walczyli i oddali
życie za wolną Polskę i jej stolicę. Zwiedzanie z audioprzewodnikiem. Stamtąd przejedziemy na Starą Pragę
i poznamy klimat wielokulturowej Pragi. Zobaczymy
główną w Polsce Cerkiew Metropolitalną, Katedrę
Warszawsko-Praską, żydowską mykwę, pomnik Kapeli
Praskiej, zabytkowe kamienice i kultowy bazar Różyckiego, na którym niegdyś można było kupić wszystko,
nawet czołg. Czas wolny. Następnie odwiedzimy Stadion Narodowy, którego ciekawa fasada nawiązuje do
polskich barw narodowych, przypominając falującą
biało-czerwoną flagę. Z punktu widokowego będziemy
oglądali trybuny i boisko. Przejedziemy przez zielone
i nowoczesne Powiśle, aby poznać nową twarz Warszawy z ciekawymi realizacjami architektonicznymi.
Tu zobaczymy (z zewnątrz) Centrum Nauki Kopernik
i budynek Biblioteki UW. Na zakończenie dnia udamy
się do Łazienek Królewskich – letniej rezydencji Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rezydencja zachwyca
architekturą i zielenią. Zobaczymy wspaniałe budowle,
piękne pomniki i rzeźby: Pałac na Wyspie, Starą Oranżerię, Biały Domek i Amfiteatr, pomnik Fryderyka Chopina, przy którym odbywają się fortepianowe koncerty
oraz Belweder i pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. W drodze powrotnej do hotelu przejedziemy Alejami Ujazdowskimi, obok Kancelarii Premiera Rządu RP,
siedzib urzędów państwowych i ambasad, przez plac
Trzech Krzyży i rondo gen. Charles’a de Gaulle’a ze
słynną sztuczną palmą. Kolacja i nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejedziemy do Wilanowa, gdzie będziemy podziwiać pałac króla Jana
III Sobieskiego – wspaniałą barokową rezydencję,
bogato zaopatrzoną w cenne dzieła sztuki. Wilanów
to jeden z najcenniejszych zabytków polskiej kultury
narodowej i jeden z najpiękniejszych zabytków europejskiego baroku. Następnie udamy się do przypałacowych ogrodów. Na zakończenie wizyty w Wilanowie
– czas wolny. Wyjazd z Warszawy około godz.13.30

Program fakultatywny

- Warszawa nocą – objazd miasta połączony z wieczornym spacerem po Starym Mieście i pokazem Fontann ok. 35 zł (grupa min. 15 osób).

Świadczenia

Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu o standardzie**/***
w Warszawie. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 kolacje.
Transport: Autokar turystyczny lub mikrobus.

Warszawa

Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Uwagi

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdu z Warszawy.
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w
Polsce podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd:
Katowice - Warszawa (ok. 300 km) - ok. 5 godz.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 270 zł.
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KPTA

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
30.04-03.05
1 070 zł
749 zł
02
03.06-06.06
1 070 zł
749 zł
03
01.07-04.07
999 zł
699 zł
04
12.08-15.08
999 zł
699 zł
05
16.09-19.09
999 zł
699 zł
06
14.10-17.10
999 zł
699 zł
07
11.11-14.11
999 zł
699 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
250 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 10

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice

12

Polska na weekend

Polska

3 dni

Łodź i Suntago

Cena od

599 zł

STOP

é Łódź stolica odzieży é królewska Łęczyca é
Łowicz i ludowa „gwiozda” é relaks w Suntago é

Polska
Łódź

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd według rozkładu jazdy. Przejazd do Łodzi. Spotkanie z przewodnikiem oraz spacer ulicą
Piotrkowską, która od samego początku istnienia,
stanowiła oś centralną, wokół której rozbudowywało się miasto, a jej rozwój spontanicznie nadał
obecny kształt jego centrum. Zobaczymy m.in. Pomnik Misia Uszatka, Łódzką Aleję Gwiazd, Pomnik
Trzech Fabrykantów, Pasaż Róży oraz odwiedzimy Pałac Izraela Poznańskiego. Następnie udamy
się do Muzeum Fabryki Manufaktura, gdzie zobaczymy historię rodziny Poznańskich i ich fabryki
ze szczególnym uwzględnieniem procesu produkcyjnego. Poza standardowyi atrakcjami będziemy
również podziwiać uliczny artyzm, czyli street art –
obrazy tworzone na budynkach. Niektóre z murali
są wielkości ściany budynków. Kolacja, przejazd
do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu udamy się do Łęczycy, gdzie zwiedzimy Zamek Królewski budowany przez króla Polski
Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej w latach
1357-1365. Udamy się również na rynek, który otoczony jest pięknymi kolorowymi kamieniczkami, a
w centrum znajduje się ratusz miejski. Następnie
udamy się do dawnego miasta biskupów – Łowicz. Tam udamy się do muzeum, które prezentuje historię miasta oraz bogate zbiory regionalne
i etnograficzne w tym słynne łowickie wycinanki
oraz wnętrze chłopskiej chaty. Zobaczymy m.in.
wyjątkowy trójkątny Nowy Rynek z zachowanym

średniowiecznym układem architektonicznym, katedrę pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
i Świętego Mikołaja zwaną „Wawelem Mazowsza”.
Na Starym rynku znajdziemy Aleję Gwiozd Łowickich w której wmurowane zostały tablice ze szkła
hartowanego z wycinanką łowicką („gwiozdą”) dla
najwybitniejszych ludzi kultury ludowej. Następnie
przejazd do największego parku wodnego Suntago (wstęp dodatkowo płatny). Każdy znajdzie
tam coś dla siebie, dla tych poszukujących emocji
proponujemy strefę Jamango, w której znajdują się
zjeżdżalnie, dzika rzeka. Dla spragnionych chwili
wytchnienia proponujemy strefę Relax, w której
znajdują się baseny z wodami mineralnymi oraz
jacuzzi. Powrót do hotelu, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i ciąg dalszy zwiedzania Łodzi: Centrum Nauki i Techniki oraz Planetarium
EC1: wizyta w najnowocześniejszym w Polsce i
Środkowo-Wschodniej Europie tego typu obiekcie.
Odwiedzający Centrum Nauki i Techniki mają nie
tylko możliwość obserwowania wybranych zjawisk
i technologii, ale zyskują także szansę przeprowadzania samodzielnych badań i eksperymentów. Niezwykłym atutem obiektu jest fakt, że zachowały się tu
oryginalne maszyny, urządzenia i elementy wyposażenia dawnej elektrociepłowni. Stanowią one unikatowy zbiór dziedzictwa myśli technicznej z I połowy
XX wieku. Planetarium: pod kopułą o średnicy 18 m
znajduje się ekran sferyczny o średnicy 14 metrów i
zaawansowany system projekcyjny. Wyjazd w drogę
powrotną. Powrót godzinach wieczornych.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu o standardzie
**/*** w okolicy Łodzi. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje dodatkowo płatne.
Transport: Autokar turystyczny lub mikrobus.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Uwagi

Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci
wykupienia obiadokolacji w dniu rezerwacji imprezy. Podana kwota na realizację programu może
ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty
pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot
nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach
historycznych. Kolejność realizacji programu może
ulec zmianie. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd:
Katowice -Łódź (ok. 300 km) - ok.4 godz.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 190 zł. + suntago indywidualnie wybrana opcja wejścia na 4 h.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KPTI

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
02.07-04.07
856 zł
599 zł
02
13.08-15.08
856 zł
599 zł
03
17.09-19.09
856 zł
599 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
200 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 2 obiadokolacji: 70 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 10

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice

Polska na weekend

13

Polska

2 dni
Cena od

399 zł

Z wizytą w Świętokrzyskiem

STOP

Muzeum zegarów w Jędrzejowie é Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni é Jaskinia Raj é Zamek w
Chęcinach é Droga Królewska é Świętokrzyski Park Narodowy é Łysa Góra Święta Katarzyna é

é

Polska
Chęciny
Jędrzejów

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu
jazdy. Przejazd do Jędrzejowa, miasta w którym
czas nie gra roli. Zwiedzimy Muzeum im. Przypkowskich w którym znajduje się 600 zegarów słonecznych od XV do XX w. oraz wszelkiego typu przyrządy służące do mierzenia czasu. To jedyny zbiór w
Polsce i uznawany za trzeci pod względem wielkości
i wartości w świecie po Oxfordzie i Chicago. Zwiedzimy również kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św.
Wojciecha, typu bazylikowego (na planie krzyża łacińskiego). Zobaczymy tam gotycką płytę nagrobną
Pakosława ze Mstyczowa. To jeden z najstarszych
w Polsce nagrobków rycerskich. Odwiedzimy także kaplicę poświęconą bł. Wincentemu, zwanemu
Kadłubkiem wraz z ołtarzem, w którym znajdują się
jego relikwie. Następnie przejazd do Tokarni. Odwiedzimy Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny.
Znajdują się tutaj zabytkowe obiekty budownictwa
drewnianego przeniesione z różnych miejscowości
regionu świętokrzyskiego. Następnie przejazd do
Jaskini Raj - wyjątkowo tajemniczego miejsca, które
działa na wyobraźnię. Wraz z przewodnikiem przejdziemy po korytarzach wydrążonych przez erozyjną
działalność wody. Jaskinia bogata jest w wyjątkowo zagęszczone stalaktyty, rozmaitych kształtów
stalagmity i potężne stalagnaty. Do tego podziwiać
będziemy bajkowe formy naciekowe jakich mało
na świecie. Jaskinia uznana została za rezerwat
przyrody nieożywionej. Zwiedzimy również pawilon,
w którym zobaczymy m.in. ząb mamuta wielkości
ludzkiej stopy, kości nosorożca włochatego, czy

niedźwiedzia jaskiniowego, który według badań, został żywcem zasypany w jaskini. Następnie przejazd
do miejscowości Chęciny, gdzie zwiedzimy Zamek
Królewski wzniesiony na 367-metrowym wzgórzu.
To tam odbył się pierwszy zjazd ziem polskich, co
uważane jest za początek dzisiejszego sejmu. Na
tym zamku mieszkała słynna królowa Bona, przechowując w tutejszym skarbcu swoje liczne kosztowności. Przejazd do hotelu, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Nowej Słupi, skąd wyruszamy słynną „Drogą królewską”, którą pielgrzymował kilkukrotnie Ładysław Jagiełło, a później również inni królowie. Już na samym początku mijamy
skamieniałego pielgrzyma, który jak mówi legenda,
z powodu swojej pychy, został zamieniony w skałę.
Jednak co roku przybliża się do celu o ziarnko piasku. Następnie przekraczamy bramę Świętokrzyskiego Parku Narodowego i rozpoczynamy podejście na szczyt Łysej Góry, gdzie znajduje się dawne
opactwo Benedyktynów oraz słynne sanktuarium
Drzewa Krzyża Świętego. Po drodze mijamy pięknie rzeźbione w drewnie kolejne stacje drogi krzyżowej. Na szczycie zwiedzimy kościół i krużganki
klasztorne oraz zabytkową kaplicę z relikwiami Św.
Krzyża, fundowaną przez możną rodzinę Oleśnickich. Dla chętnych wejście na wieżę dzwonnicy,
skąd roztacza się wspaniały widok. W krużgankach
klasztoru zwiedzamy Muzeum Misyjne z ciekawymi
pamiątkami przywiezionymi przez misjonarzy z różnych stron świata. W budynku dawnego klasztoru
znajduje się też Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego, które warto odwiedzić,

gdyż prezentuje unikalne walory przyrodnicze tego
regionu. Szczyt Łysej Góry był ważnym miejscem
kultu w czasach pogańskich, co potwierdzają pozostałości tak zwanych kręgów kultowych. Podobno
na tym wzgórzu odbywały się także sabaty czarownic. Na szczycie znajduje się specjalna platforma
widokowa, z której możemy podziwiać słynne
rumowiska skalne zwane „gołoborzami”. Dalej
drogą przez Puszczę Jodłową docieramy do Huty
Szklanej, skąd autokarem przejedziemy do Św.
Katarzyny. Jest to znana miejscowość turystyczna,
położona u podnóża Łysicy – najwyższego szczytu
Gór Świętokrzyskich. Tam odwiedzimy wyjątkowe
Muzeum Minerałów. Unikalna kolekcja pochodzi
nie tylko z Gór Świętokrzyskich, ale z różnych stron
świata. W godzinach popołudniowych wyjazd w
drogę powrotną.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu lub pensjonacie
w okolicy Kielc. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 1 śniadanie w formie bufetu, obiadokolacja dodatkowo płatna.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic.
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w

Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci
wykupienie kolacji. Przejazd: Katowice - Jędrzejów (ok. 125 km) - ok. 2,5 godz.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
opłaty lokalne, Tour Guide. Koszt – ok. 130 zł.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KPTF

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
07.08-08.08
570 zł
399 zł
02
18.09-19.09
570 zł
399 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
100 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 1 obiadokolacji : 35 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice

14

Polska na weekend

4 dni
Cena od

749 zł

Polska

Między Wisłą a Bugiem

STOP

Sandomierz é Puławy - „Polskie Ateny” é Kazimierz Dolny - „perła renesansu” é rejs po Wiśle - uzdrowisko Nałęczów é
Pałac Zamoyskich w Kozłówce é Wzgórze Zamkowe i staromiejskie w Lublinie é Zamość - idealne miasto renesansowe é

é

Polska
Kazimierz Dolny

Puławy
Lublin

Sandomierz

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu jazdy.
Przejazd do Sandomierza, malowniczo położonego
nad Wisłą. Podczas zwiedzania zobaczymy: Bramę
Opatowską, która od wielu lat uważana jest za symbol
miasta, Pałac Biskupi, Bazylikę Katedralną z XIV wieku
wybudowaną w stylu gotyckim, Dom Długosza z Muzeum Diecezjalnym, Collegium Gostomianum, zamek
królewski oraz kościół św. Jakuba z oryginalnym romańskim portalem i unikalny wąwóz królowej Jadwigi.
Przejdziemy przez „Ucho Igielne” - jedyną zachowaną
furtą, spośród dwóch niegdyś istniejących w systemie
murów obronnych. Udamy się na sandomierski Rynek
z pięknymi kamieniczkami, przyjazną atmosferą i stojącym w centralnym punkcie Ratuszem o gotyckim rodowodzie. Podziwiać będziemy m.in. zabytkowe budowle
- Kamienicę Pod Skrzydłami z renesansowym portalem, Konwikt Boboli oraz słynną Kamienicę Oleśnickich
z podcieniami. Czas wolny. Następnie przejazd do Puław, zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie Puław. „Polskie
Ateny”- takie miano zyskały Puławy na przełomie XVIII
i XIX w. kiedy rezydencja Czartoryskich stała się drugim
po Warszawie ośrodkiem życia politycznego i kulturalnego na ziemiach polskich. W Puławach pospacerujemy po kompleksie pałacowo-parkowym. Przepiękny
park utworzony przez księżną Izabelę w stylu angielskim z umieszczonymi budowlami i rzeźbami zachwyca
do dziś. Zobaczymy m.in.: Pałac, Świątynię Sybilli –
najważniejszy dla Puław obiekt historyczny wzniesiony
w latach 1798-1801 na wzór Świątyni Westy w Tivoli
pod Rzymem, Domek Chiński, Pałac Marynki, Domek
Grecki (niegdyś oranżeria, dziś biblioteka miejska) oraz
Domek Żółty, zwany też Aleksandryjskim, gdyż zatrzymywał się w nim podczas pobytu w Polsce car Aleksander II. Następnie przejazd do Kazimierza Dolnego,
zwanego „perłą renesansu”, jednego z najcenniejszych
i najbardziej urokliwych miejsc w Polsce. Zobaczymy:

rynek z pięknymi renesansowymi kamieniczkami oraz
Mały Rynek – centrum dawnej dzielnicy żydowskiej z
jatkami i synagogą, ruiny zamku z XIV wieku zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego, średniowieczną
kamienną wieżę z XIII wieku, zwaną Basztą - najstarszy zabytek miasta, kościół Farny, kościół i klasztor
Franciszkanów. Wejdziemy na Górę Trzech Krzyży,
z której roztacza się przepiękna panorama miasta.
Odwiedzimy słynną piekarnię, aby kupić pieczywo w
kształcie koguta. Następnie przejdziemy na przystań,
skąd wyruszymy w rejs po Wiśle w kierunku Janowca,
zabytkowej wioski Męćmierz i rezerwatu ptasiego ”Krowia Wyspa”. Przejazd autokarem do uzdrowiska Nałęczów. Zwiedzamy tam urokliwy park zdrojowy z zabytkową zabudową uzdrowiskową - pałac Małachowskich,
stare łazienki, willa angielska, dom grecki. Odwiedzimy
palmiarnię, gdzie napijemy się nałęczowianki bezpośrednio ze źródełka “Miłość”. Dużą atrakcją Nałęczowa
jest zabytkowa architektura willowa z przełomu XIX i
XX w. oraz drewniany kościół w stylu zakopiańskim. W
Nałęczowie mieszkali i pracowali dwaj wybitni pisarze:
Stefan Żeromski i Bolesław Prus, którzy mają tutaj
swoje muzea. W godzinach wieczornych powrót do
hotelu, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Kozłówki i zwiedzanie z
przewodnikiem rezydencji magnackiej, m.in.: Pałacu
Zamoyskich z wnętrzami z przełomu XIX i XX wieku w
stylu Drugiego Cesarstwa, Kaplicy i Powozowni z ekspozycją poświęconą dawnym podróżom, a także pięknych
ogrodów dawnej rezydencji. Następnie przejazd do Lublina, jednego z najstarszych polskich miast. Zwiedzimy
Wzgórze Zamkowe z kaplicą św. Trójcy na dziedzińcu
zamku - wybudowaną w stylu gotyckim przez Kazimierza Wielkiego i ozdobioną freskami w stylu bizantyjsko-ruskim z polecenia Władysława Jagiełły. To piękny
przykład przenikania kultur wschodu i zachodu. Innym
bardzo ważnym zabytkiem na dziedzińcu zamku jest
wieża Donżon z XIII w. z tarasem widokowym pokazującym wspaniałą panoramę miasta. Zobaczymy również:
Bramę Grodzką, Bazylikę Ojców Dominikanów, rynek
z otaczającymi go kamienicami i budynkiem Trybunału
Koronnego, Archikatedrę z wnętrzem pokrytym iluzjonistyczną polichromią, wejdziemy do zakrystii akustycznej,
skarbca i krypt przy katedrze. Następnie Brama Krakowska - dawna brama wjazdowa zbudowana wraz z murami miejskimi w XIV wieku oraz Nowy Ratusz. Wieczorem
przejazd do hotelu w okolicach Zamościa, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu i wykwaterowaniu udamy się na zwiedzanie Zamościa, miasta założonego w 1580 roku przez
Jana Zamoyskiego, nazywanego „Perłą Renesansu”
i „Padwą Północy”. Układ miasta przetrwał do dzisiaj
w stanie praktycznie niezmienionym i jest wspaniałym
przykładem realizacji założeń renesansowego miasta

idealnego. Stare Miasto ze swoimi licznymi zabytkami zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
Kultury UNESCO. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, m.in. Rynek Wielki – najbardziej reprezentacyjna
część miasta z ratuszem i kamienicami ormiańskimi z
Muzeum Okręgowym. W prochowni przy bastionie III
zobaczymy projekcję multimedialną „Historia twierdzy
i miasta Zamość”, a następnie Starą i Nową Bramę
Lwowską, Bastion VII, Nadszaniec, dawny Kościół
Klarysek przy Rynku Wodnym, Katedrę, Bramę Szczebrzeską, Dawny Pałac Zamoyskich, Pomnik Jana
Zamoyskiego, Rynek Solny, Kościół św. Katarzyny,
Synagogę, park miejski z elementami dawnej twierdzy,
Nową Bramę Lubelską i Rotundę. Po zwiedzaniu czas
wolny. W drodze powrotnej krótki przystanek w Szczebrzeszynie - historycznym mieście z renesansowymi
kościołami, synagogą oraz cerkwią, gdzie będzie okazja na zrobienie zdjęcia ze słynnym chrząszczem, który
„brzmi w trzcinie”. Wyjazd w drogę powrotną.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach o standardzie**/*** : 2 noclegi w Puławach, 1 nocleg w okolicy
Zamościa. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje dodatkowo
płatne.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, video i
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Uwagi

Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za
całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po
obiektach muzealnych i centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Cena
podstawowa dotyczy wyjazdu z Katowic i Krakowa.

Zamość

Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd: Katowice
- Sandomierz (ok. 300 km) - ok. 5 godz.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 275 zł.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KPTB

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
30.04-03.05
1 142 zł
799 zł
02
03.06-06.06
1 142 zł
799 zł
03
19.08-22.08
1 070 zł
749 zł
04
14.10-17.10
1 070 zł
749 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
250 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 3 obiadokolacji: 105 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 7

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice

Polska na weekend
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Polska

4 dni

Bieszczady dla aktywnych

Cena od

949 zł
é

Sanok é Zalew Soliński é Wielka Obwodnica Bieszczadzka
Połoniny Bieszczadzkie é Komańcza é Krosno é

STOP

é

Polska

Krosno

Sanok
Komańcza

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu jazdy. Przejazd do Sanoka. Zwiedzimy tutaj
Muzeum Budownictwa Ludowego, gdzie oprócz
dawnych zabudowań wiejskich zobaczyć można
obiekty historyczne związane z podkarpackim
przemysłem naftowym a także kolekcję ikon.
Dawny wygląd podkarpackich miasteczek odtwarza „Miasteczko galicyjskie”, w którym odwiedzić
można odtworzone wnętrza warsztatów rzemieślniczych i sklepów. Następnie przejazd nad Zalew
Soliński – największy sztuczny zbiornik wodny
w Polsce. Przejazd do hotelu w pobliżu zalewu.
Kolacja, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu wycieczka autokarem wzdłuż
Wielkiej Obwodnicy Bieszczadzkiej. Droga ta,
zbudowana w latach 60 XX w. łączy ze sobą
główne centra bieszczadzkiej turystyki górskiej
– Lutowiska, Ustrzyki Górne, Wetlinę i Cisną.
Bieszczady są niesamowitym regionem i według
wielu opinii najpiękniejszymi górami w Polsce,
co będziemy mogli stwierdzić podczas pieszej
wycieczki górskiej na największą atrakcję przyrodniczą Bieszczad - połoniny bieszczadzkie czyli
łąki wysokogórskie. Szczególnie wiosną i jesienią
wędrowanie odkrytymi grzbietami z rozległymi
widokami dostarcza wielu wspaniałych wrażeń.
Trasa wędrówki jest dość łatwa, ale po deszczu

może być śliska, więc trzeba być ostrożnym i mieć
odpowiednie obuwie (przewyższenie ok. 500 m);
czas przejścia ok. 3 – 5 godz. W Cisnej przerwa
na posiłek, który można zjeść np. w „kultowej” gospodzie Siekierezada. Powrót do hotelu na późną
kolację i nocleg.
3 dzień
Dzień rozpoczniemy od przejażdżki słynną bieszczadzką wąskotorową kolejką leśną tzw. „bieszczadzką ciuchcią”, służącą dawniej do przewozu
drewna. Następnie przejdziemy spacerem po
wzgórzach wokół Komańczy odwiedzając między
innymi dwie tamtejsze cerkwie – grekokatolicką i
prawosławną oraz słynny klasztor Nazaretanek,
w którym w latach 1955-56 internowany był prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński. Trasa
wędrówki łatwa, (przewyższenie ok. 150 m); czas
przejścia ok. 3 – 4 godz. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Krosna, gdzie będzie okazja do zobaczenia procesu
produkcji słynnych krośnieńskich wyrobów szklanych w Centrum Dziedzictwa Szkła. Czas wolny
na lunch. Wczesnym popołudniem wyjazd w drogę Świadczenia
powrotną.
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu lub pensjonacie o standardzie **/*** w okolicy Polańczyka.
Funkcjonalnie wyposażone pokoje 2, 3 osobowe
Fakultatywnie
Park Gwiezdnego Nieba „Bieszczady” – ok. 95 zł z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje dodat(minimum 20 os.)
kowo płatne.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Uwagi

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
centrach historycznych. W przypadku warunków
atmosferycznych uniemożliwiających wyjście w
góry zostanie zrealizowany program zastępczy
(zwiedzanie atrakcji turystycznych w pobliżu Pętli
Bieszczadzkiej).
Prosimy o zabranie odpowiedniego obuwia i
ubrania na górskie wędrówki. Kolejność realizacji
programu może ulec zmianie. Cena podstawowa
dotyczy wyjazdów z Katowic, Krakowa, Tarnowa i
Rzeszowa. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd:
Katowice - Sanok (ok. 300 km) - ok. 5 godz.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni. Koszt – ok. 195 zł.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KPAB

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
24.06-27.06
1 356 zł
949 zł
02
19.08-22.08
1 428 zł
999 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
250 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 3 obiadokolacji: 105 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 7

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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Polska na weekend

4 dni
Cena od

699 zł
é

Polska

Bieszczadzkim szlakiem

STOP

Stolica Podkarpacia - Rzeszów é Zamek w Łańcucie é Mała Obwodnica Bieszczadzka
Arboretum w Bolestraszycach é Przemyśl é „Miasteczko galicyjskie” w Sanoku é

é

Polska
Łańcut Bolestraszyce
Rzeszów
Przemyśl
Krasiczyn

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu
jazdy. Przejazd do Rzeszowa – stolicy województwa podkarpackiego. To ciekawe, szybko rozwijające się miasto leży u stóp Karpat, nad rzeką
Wisłok, w pięknym krajobrazie lesistej Kotliny
Sandomierskiej i pagórkowatego Pogórza Karpackiego. Spacer po mieście z przewodnikiem, m.in.
Rynek, dzielnica żydowska, Zamek i Letni Pałacyk Lubomirskich. Krótki czas wolny. Następnie
przejazd do Łańcuta. Zwiedzanie zamku – jednej
z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w
Polsce, która słynie ze znakomitych wnętrz oraz
niezwykle interesującej kolekcji pojazdów konnych. Zespół pałacowy otacza malowniczy park
w stylu angielskim. Przejazd do hotelu w okolicy
Przemyśla, zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu całodniowa wycieczka w Bieszczady Małą Obwodnicą Bieszczadzką. Droga ta ma
wiele odcinków z pięknymi widokami na góry i
łączy miejscowości obfitujące w zabytki i atrakcje
turystyczne. Podróż rozpoczniemy od Leska, przez
Bóbrkę dojedziemy nad Solinę, gdzie odbędzie się
godzinny rejs statkiem po Jeziorze Solińskim – największym sztucznym zbiorniku wodnym w Polsce.
Kolejne miejscowości, przez które przejedziemy to:
Równia z przepiękną cerkwią, Jureczkowa, Wojtkowa, Kuźmina, Bircza i na koniec Krasiczyn, w którym zwiedzimy zamek, wybudowany na przełomie

XVI/XVII w., otoczony jednym z najpiękniejszych
parków krajobrazowych w Polsce. Czas wolny na
spacer po parku. Powrót do hotelu na nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do pobliskich Bolestraszyc,
gdzie znajduje się specjalistyczny ogród botaniczny – Arboretum – cenny zabytek przyrody, w
którym uprawiane są rzadkie, zagrożone i ginące
gatunki roślin i krzewów w polskiej florze. Tuż
obok Arboretum znajduje się również dziewiętnastowieczny fort San Rideau stanowiący część
dawnej Twierdzy Przemyśl. Zwiedzając kolejny
fort Werner w Żurawiczkach zapoznamy się z historią twierdzy i poznamy jakie było jej znaczenie
w czasie I wojny światowej. Po zwiedzeniu fortu
przejazd do Przemyśla, po południu zwiedzanie
miasta z przewodnikiem m.in. Rynek, Katedra
Rzymskokatolicka, Katedra Greckokatolicka,
Wzgórze Zamkowe, zabytkowy Dworzec Kolejowy. Powrót do hotelu, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Sanoka. Zwiedzimy Muzeum Budownictwa Ludowego, gdzie oprócz dawnych zabudowań wiejskich
zobaczyć można obiekty historyczne związane z
podkarpackim przemysłem naftowym, a także kolekcję ikon. Dawny wygląd podkarpackich miasteczek odtwarza „Miasteczko galicyjskie”, w którym
odwiedzić można odtworzone wnętrza warsztatów
rzemieślniczych i sklepów. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną.

Świadczenia

pu do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przeZakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu o standar- wodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 195 zł.
dzie **/*** w Przemyślu lub okolicy. Pokoje 2,3
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje dodatKod imprezy: KPTH
kowo płatne.
Cena
W promocji
Nr
Termin
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD
katalogowa
już od:
i barkiem.
1
30.04-03.05
1 070 zł
749 zł
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
2
03.06-06.06
1 070 zł
749 zł
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.
3
22.07-25.07
999 zł
699 zł
Uwagi
4
09.09-12.09
999 zł
699 zł
Podana kwota na realizację programu może ulec
5
14.10-17.10
999 zł
699 zł
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobieraDopłata do pokoju 1 osobowego:
250 zł
ne za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są
dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie opro- Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
wadza po obiektach muzealnych i centrach historycz- Dopłata do 3 obiadokolacji: 105 zł
nych. Kolejność realizacji programu może ulec zmia- Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
nie. Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Krakowa, Tarnowa i Rzeszowa. Dopłaty za dojazdy z Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
wybranych miejscowości podane są w rozkładzie jazDla stałych klientów - zniżka 5%
dy. Przejazd: Katowice – Rzeszów (ok. 250 km) - ok.
szczegóły na stronach 4-5
4 godz. Podczas zwiedzania prawosławnych świątyń
obowiązkowy strój dla kobiet to długa spódnica, za- Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
kryte ramiona, nakrycie głowy – najlepiej chusta; dla ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzemężczyzn: długie spodnie, zakryte ramiona.
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
Informacje o cenie
Cena nie obejmuje:
Rozkład jazdy nr 7
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstęza miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice
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Polska

3 dni

Kraków i okolice

Cena od

499 zł
é

Kraków

é

Wieliczka

é

Tyniec

é

Nowa Huta

é

STOP

Ojcowski Park Narodowy

é

Polska
Kraków

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu
jazdy. Przyjazd do Krakowa, jednego z najstarszych miast Polski, w którym przeszłość miesza
się z teraźniejszością, a historia z nowoczesnością.
Udamy się na Rynek Główny, gdzie do dziś przetrwały usytuowane na nim Sukiennice (pierwotnie
miejsce handlu, a od ponad stu lat także główna
siedziba, a potem jeden z oddziałów Muzeum
Narodowego). Następnie zobaczymy: Kościół św.
Wojciecha, samotną wieżę wyburzonego w XIX
w. ratusza i oczywiście Kościół Mariacki, zwany
także bazyliką - jeden z symboli Krakowa. Z wyrastających ponad centrum miasta strzelistych,
kościelnych wież, co godzinę rozbrzmiewa słynny
Hejnał Mariacki. We wnętrzu kościoła zobaczymy
monumentalny, gotycki ołtarz stworzony przez
norymberskiego mistrza Wita Stwosza. Następnie
udamy się na spacer na Wzgórze Wawelskie, a po
drodze podziwiać będziemy zabytkowe gotyckie

kościoły i zespoły klasztorne. Zwiedzimy Zamek
Królewski, uznawany za jedną z najwspanialszych
rezydencji renesansowych w Europie, m.in. Komnaty Królewskie, Skarbiec Koronny, Zbrojownię,
gdzie znajduje się jeden z najcenniejszych zabytków Zamku - Szczerbiec, miecz koronacyjny polskich królów. Zwiedzimy także Katedrę Królewską
(miejsce z kryptami, w których znajdują się groby
królów, narodowych bohaterów i wieszczów) i
ogromny Dzwon Zygmunta, który bije tylko przy
okazji najdonioślejszych wydarzeń. Wchodząc w
zamkowe mury, warto udać się także na dziedziniec arkadowy i spojrzeć z góry na Wisłę. Na koniec
wypada odwiedzić jeszcze Smoka Wawelskiego.
Do jego jamy prowadzą kręte schody bezpośrednio
z Wawelu. Smocza jama to w rzeczywistości jaskinia kresowa, udostępniona w części do zwiedzania.
Czas wolny. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu, udamy się na zwiedzanie Kazimierza
– żydowskiej dzielnicy Krakowa, której historia nierozerwalnie jest związana z kulturą, religią i kilkusetletnią obecnością Żydów w Polsce. Przepięknie
odrestaurowane kamieniczki, ekskluzywne hotele
i restauracje sąsiadują tu ze starymi pracowniami
rzemieślniczymi, synagogami i żydowskimi cmentarzami. Zobaczymy bożnice żydowskie, m.in. Synagogę Starą i kościoły chrześcijańskie. Dziś jest
to jedna z ważniejszych atrakcji turystycznych Krakowa, ważne centrum życia kulturalnego miasta i
serce nocnego życia Krakowa. Następnie przejazd
do Wieliczki, niewielkiego miasta w pobliżu Krakowa, znanego głównie z zabytkowej kopalni soli
wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Jest jedynym na
świecie czynnym bez przerwy od średniowiecza do
chwili obecnej obiektem górniczym. Jej oryginalne
wyrobiska - chodniki, pochylnie, komory eksploatacyjne, jeziora, szyby - o łącznej długości około
300 km usytuowano na 9 poziomach, sięgających
do głębokości ponad 300 metrów. Czeka nas
zwiedzanie kopalni trasą turystyczną – podziwiać
będziemy wykute w soli piękne komory, niesamowite podziemne jeziora, majestatyczne konstrukcje
ciesielskie i unikalne solne rzeźby. Przemierzymy
blisko 3 kilometry krętych korytarzy, pokonamy 800
schodów i zejdziemy na głębokość 135 metrów pod
ziemię. Zobaczymy, także maszyny i narzędzia górnicze oraz poznamy legendę księżnej Kingi, która
przyniosła bogactwo soli na polską ziemię. Pobyt
w kopalni jest szczególnie korzystny dla osób ze
schorzeniami górnych dróg oddechowych i alergią. Następnie udamy się do słynnego Opactwa
Benedyktynów w Tyńcu, założonego przez księcia
Kazimierza Odnowiciela w 1044 roku. Zobaczymy

kompleks budowli sakralnych: wnętrza pięknego,
tynieckiego kościoła Św. Piotra i Pawła, klasztorny dziedziniec oraz średniowieczne krużganki. Na
koniec będziemy mogli posmakować benedyktyńskich wyrobów: pieczywa, ciastek, konfitur, soków,
miodów. Powrót do hotelu na nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Nowej Huty – aktualnie
dzielnicy Krakowa. Pierwotnie to pierwsze polskie
socrealistyczne miasto zbudowano dla klasy robotniczej kombinatu metalurgicznego. Miało być
wizytówką nowego, socjalistycznego ustroju, który
po II wojnie światowej wprowadzono w Polsce. Podczas wizyty zobaczymy budynki huty – dawniej im.
Lenina, nowohuckie osiedla i słynną Aleję Róż, na
której niegdyś stał gigantyczny pomnik towarzysza
Lenina. Zwiedzimy także nowohucki kościół o unikatowej architekturze - słynną Arkę Pana, z którym
związane były pierwsze antykomunistyczne manifestacje mieszkańców dzielnicy. Następnie czeka nas
przejazd w okolice Ojcowskiego Parku Narodowego. Jest on najmniejszym z polskich parków narodowych, ale kryje niezwykłe bogactwo i mnóstwo
atrakcji geologicznych, przyrodniczych i kulturowych. Zachwyca pięknymi formami skalnymi, jaskiniami, starą zabudową oraz zamkami. Zawitamy na
wybudowanym w połowie XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego zamku w Pieskowej Skale - jednym z
najcenniejszych renesansowych zabytków polskiej
architektury. Zamek położony jest na skalistym cyplu skalnym nad Doliną Prądnika, na Szlaku Orlich
Gniazd. Zobaczymy również znajdującą się nieopodal „Maczugę Herkulesa” – ostaniec wapienny,
który dzięki swej wyjątkowej wytrzymałości oparł się
siłom erozyjnym, przybierając kształt przypominający maczugę. Ta wysoka na 25 metrów skała stanowi
bardzo charakterystyczną część krajobrazu okolicy.
Przejedziemy do Ojcowa, a po drodze zobaczymy
m.in. kapliczkę „Na Wodzie” – ciekawą budowlę
wzniesioną w 1901 r. nad dwoma brzegami potoku
Prądnik, w której nadal odbywają się msze święte.
Następnie udamy się do wnętrza Groty Łokietka.
Jej długość wynosi 320 metrów, składa się z kilku
korytarzy i dwóch dużych sal: Rycerskiej i Sypialni.
Przez cały rok panuje w niej stała temperatura, która wynosi 7-8 °C. Pospacerujemy Doliną Prądnika
i zobaczymy: „Bramę Krakowską” – klasyczny przykład bram skalnych, a tuż za nią Źródełko Miłości i
„Rękawicę” – skałę o charakterystycznym kształcie,
zbudowaną z jurajskich wapieni.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu o standardzie **/*** w Krakowie. Pokoje 2, 3 osobowe z
łazienkami.

Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje dodatkowo płatne.
Transport: Autokar turystyczny lub mikrobus.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Uwagi

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych
i centrach historycznych. Kolejność realizacji
programu może ulec zmian. Cena podstawowa
dotyczy wyjazdu z Katowic i Krakowa. Dopłaty za
dojazdy z wybranych miejscowości podane są w
rozkładzie jazdy. Przejazd: Katowice - Kraków (ok.
80 km) - ok. 1,5 godz.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 265 zł.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KPTK

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
14.05-16.05
713 zł
499 zł
02
11.06-13.06
713 zł
499 zł
03
16.07-18.07
713 zł
499 zł
04
27.08-29.08
713 zł
499 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
200 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 2 obiadokolacji: 70 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 7

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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Polska na weekend

Polska

2 dni

Z wizytą w Krakowie

Cena od

299 zł
é

Krakowski Salwador

Kopiec Kościuszki é podziemia Rynku
Kazimierz é Fabryka Schindlera é

é

STOP

é

rejs po Wiśle

é

Polska
Kraków

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu
jazdy. Przyjazd do Krakowa, dawnej stolicy Polski - miasta z bogatą historią, architektonicznym
splendorem oraz sztuką na najwyższym poziomie.
Zwiedzanie rozpoczniemy od dzielnicy Salwator,
gdzie zobaczymy: Kościół Norbertanek z XII w.,
miejsce skąd raz w roku rusza kondukt krakowskiego lajkonika, Gontynę św. Małgorzaty, Kościół
św. Salwatora z XI w. oraz Cmentarz Salwatorski, na którym spoczywają np.: Stanisław Lem,
Andrzej Wajda, Karol Bunsch. Następnie udamy
się na jeden z najważniejszych symboli Krakowa
- Kopiec Kościuszki, by z niego podziwiać panoramę miasta, zielone Błonia, zabytkowy Wawel,
Jurę Krakowsko-Częstochowską oraz odległe o
100 km Tatry. Później zajrzymy do neogotyckiej
kaplicy bł. Bronisławy, a w muzeum zobaczymy
ekspozycje poświęcone Tadeuszowi Kościuszce,
Twierdzy Kraków oraz niewielką galerię woskowych figur słynnych Polaków. Kolejnym miejscem,
którego nie może zabraknąć na naszej trasie będzie Muzeum Narodowe, w którym zgromadzono
bogaty zbiór dzieł sztuki polskiej, europejskiej i
pozaeuropejskiej. Następnie udamy się na Rynek
Główny by przemierzyć szlak turystyczny w jego
podziemiach i odwiedzić Muzeum Podziemia.
Czas wolny. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu czeka nas rejs po Wiśle i podziwianie uroków Krakowa od strony rzeki. Po rejsie

udamy się na zwiedzanie Kazimierza – żydowskiej
dzielnicy Krakowa, której historia nierozerwalnie
jest związana z kulturą, religią i kilkusetletnią
obecnością Żydów w Polsce. Dziś jest to jedna z
głównych atrakcji turystycznych Krakowa, ważne
centrum życia kulturalnego miasta i serce nocnego życia Krakowa. Przejdziemy się ulicą Szeroką,
gdzie zobaczymy dawne przepiękne kamieniczki
ze starymi pracowniami rzemieślniczymi oraz bożnice żydowskie, m.in. Synagogę Starą, będącą
jedną z najcenniejszych budowli sakralnej architektury żydowskiej. Następnie udamy się na usytuowany przy synagodze cmentarz Remuh, którego
najstarsze pochówki datują się na II połowę XVI
wieku. Kolejnym punktem programu będzie wizyta w Fabryce Emalii Oskara Schindlera. Miejsce
to znane jest każdemu przede wszystkim z filmu
autorstwa Stevena Spielberga „Lista Schindlera”,
który przedstawia losy ówczesnego właściciela fabryki oraz ludności żydowskiej w okresie II
wojny światowej. Po zwiedzaniu wyjazd w drogę Uwagi
powrotną.
Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodŚwiadczenia
Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu o standardzie ników) są dzielone na wszystkich uczestników.
**/*** w Krakowie. Pokoje 2, 3 osobowe z łazien- Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
centrach historycznych. Kolejność realizacji prokami.
Wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja dodat- gramu może ulec zmian.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdu z Katowic i
kowo płatna.
Krakowa. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejTransport: Autokar turystyczny lub mikrobus.
scowości podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd:
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. Katowice - Kraków (ok. 80 km) - ok. 1,5 godz.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 260 zł.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KPTG

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
29.05-30.05
428 zł
299 zł
02
10.07-11.07
428 zł
299 zł
03
07.08-08.08
428 zł
299 zł
04
04.09-05.09
428 zł
299 zł
05
18.09-19.09
428 zł
299 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
100 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do obiadokolacji: 35 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 7

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice

Polska na weekend

19

Polska

2 dni
Cena od

449 zł
é

Z wizytą w południowej Małopolsce

STOP

Papieskie Wadowice é Bazylika w Kalwarii Zebrzydowskiej é Rynek w Lanckoronie
Zawoja i Babia Góra é Wizyta na Orawie é Sucha Beskidzka é

é

Polska
Wadowice
Sucha Beskidzka
Zawoja

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.
Przejazd do Wadowic, rodzinnego miasta Karola
Wojtyły. Najważniejsze zabytki miasta zobaczymy
podczas przejażdżki ciuchcią turystyczną, a później
przyjrzymy się im podczas spaceru. Zobaczymy
m.in.: Dom Rodzinny Jana Pawła II, Bazylikę Ofiarowania NMP, Klasztor o.o. Karmelitów Bosych,
koszary i wadowickie planty. Czas wolny spędzimy
na rynku, gdzie będzie możliwość skosztowania
słynnych wadowickich kremówek. Następnie wyruszymy do Kalwarii Zebrzydowskiej, która leży
na Szlaku Papieskim i jest najważniejszym obok
Częstochowy ośrodkiem ruchu pielgrzymkowego
w Polsce. Zwiedzimy Bazylikę Matki Bożej Anielskiej i klasztor Bernardynów. Kompleks kalwaryjski
został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Dla chętnych krótki spacer „Dróżkami
kalwaryjskimi” wokół Bazyliki. Następnie wyjazd do
Lanckorony, bardzo urokliwej miejscowości, która
kryje w sobie ciekawą historię i artystycznego ducha. Wypoczywały tu takie sławy jak Andrzej Wajda
czy Marek Grechuta. W Lanckoronie, zobaczymy
przede wszystkim słynny rynek z jego charakterystyczną zabudową: drewnianymi domami – niekiedy
bielonymi, niekiedy pomalowanymi na niebiesko, z
daleko wysuniętymi dachami krytymi gontem, przejazdowymi sieniami, podcieniami i piwnicami przed
bramami. Czas wolny, a następnie wyjazd w kierunku Zawoi – leżącej u stóp Babiej Góry najdłuższej
wsi w Polsce. Góralska kolacja z ogniskiem. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd przez przełęcz Krowiarki na
Orawę. Przy dobrej pogodzie na horyzoncie pojawią
się Tatry. Krótki postój w przełęczy przy obelisku
upamiętniającym budowę biegnącej tędy drogi.
Posłuchamy historii związanych z nazwą przełęczy
i legend o orawskich zbójnikach i przemytnikach.
Chętni będą mogli wyruszyć z przewodnikiem na
Babią Górę (1725 m n.p.m.) – Królową Beskidów.
Pozostała część grupy będzie kontynuować przejazd na Orawę - do Zubrzycy i do Orawskiego Parku
Etnograficznego, by zwiedzić skansen z tradycyjną
drewnianą zabudową, chałupami i budynkami gospodarczymi z oryginalnym wyposażeniem. Po zapoznaniu się z orawskim folklorem i klimatem Babiej
Góry przejazd do leżącej w sercu Beskidów - Suchej
Beskidzkiej. Zobaczymy tu renesansowy zamek
suski, zwany „Małym Wawelem” oraz otaczający go
niewielki park utrzymany w stylu angielskim, z oranżerią i domem ogrodnika. Czas wolny przy słynnej
karczmie Rzym. To cenny obiekt architektury drewnianej, ale także lokal znany z historii o Twardowskim, którego portret wisi nad barem. W godzinach
popołudniowych wyjazd w drogę powrotną.

Program fakultatywny

- zdobycie Babiej Góry (1725 m n.p.m.) z przewodnikiem
(zamiast zwiedzania Skansenu w Zubrzycy) – ok 50 zł.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu o standardzie **/***
w okolicy Zawoi. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami, TV.
Wyżywienie: 1 śniadanie, góralska kolacja z ogni-

Polsce podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd:
skiem i pieczeniem kiełbasek.
Katowice - Wadowice (ok. 90 km) – ok. 1,5 godz.
Transport: Autokar turystyczny lub mikrobus.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. Informacje o cenie
Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
Uwagi
Podana kwota na realizację programu może ulec uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstęzmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty po- pu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni.
bierane za całą grupę (np. za lokalnych przewod- Koszt – ok. 115 zł.
ników) są dzielone na wszystkich uczestników. - programu fakultatywnego.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
centrach historycznych. Kolejność realizacji proTERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
gramu może ulec zmianie.
Kod imprezy: KPTV
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic.
Cena
W promocji
Nr
Termin
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w
katalogowa
już od:
01
10.07-11.07
642 zł
449 zł
02
07.08-08.08
642 zł
449 zł
03
04.09-05.09
642 zł
449 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
250 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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Polska na weekend

Polska

3 dni

Szlaki techniki Śląska

Cena od

499 zł
é

Katowice - Miasto ogrodów é Tarnowskie Góry i kopalnia srebra
Bytom é Zabrze é Radiostacja w Gliwicach é

STOP

é

Polska
Tarnowskie
Góry
Gliwice

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu
jazdy, przyjazd do Katowic. Zwiedzanie rozpoczniemy od zobaczenia osiedli robotniczych Nikiszowiec
i Giszowiec. Wyjątkowa architektura tych osiedli była
wykorzystywana w kilku filmach fabularnych Kazimierza Kutza. Nikiszowiec jest unikatowym na skalę
europejską zespołem przestrzennym wybudowanym
w pierwszej dekadzie XX wieku dla robotników pobliskiej kopalni i zachowane jest do dnia dzisiejszego w
niezmienionym układzie urbanistycznym. Natomiast
osiedle Giszowiec – wzorowane jest na tradycyjnym
budownictwie ludowym i tworzą je dwurodzinne, parterowe domy mieszkalne z ogrodami. Następnie udamy się do wpisanej na listę Światowego dziedzictwa
UNESCO Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich
Górach. Zapoznamy się tu m.in. z metodami wydobycia metali oraz odwadniania podziemi. Zobaczymy
również czego używano przy pracy w kopalni m.in.:
dawne narzędzia, płuczkę, lampy używane pod ziemią, kubły do transportu urobku, a nawet górniczą
przenośną toaletę. Kolejnym punktem zwiedzania
będzie Sztolnia Czarnego Pstrąga, która oferuje
najstarszy w Polsce podziemny przepływ łodziami
fragmentem XIX-wiecznej Sztolni Głębokiej Fryderyk. Następnie przejedziemy do Parku Śląskiego,
miejsca, które w naturalny sposób sprzyja turystyce
i rekreacji. Podczas spaceru zajrzymy do Rosarium,
którego specyficzny klimat tworzą urokliwe oczka
wodne z klombami nenufarów i sadzawkami, a także
poznamy legendę o Karolince i Karliku. Dla chętnych
fakultatywnie proponujemy przejażdżkę Słynną kolejka Elką, wejście do Zoo lub relaks w Browarze
Przystań. Przejazd do hotelu, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu wyruszymy na spotkanie z obiektami
przemysłowymi związanymi z tradycją górniczą.
Będą to nie tylko muzea czy skanseny, ale także
zamieszkałe kolonie robotnicze i nadal działające
zakłady pracy. Zawitamy do Zabrza, do Kopalni
Guido, w której na własne oczy przekonamy się,
jak wygląda górnicza szychta, w jakich warunkach wydobywa się węgiel oraz co matka natura
potrafi zrobić z kopalnianym chodnikiem, który nie
jest zabezpieczony obudową górniczą. Zjedziemy
szybem na głębokość 320 metrów i przemierzymy
pieszo najgłębiej położoną trasę turystyczną w
kopalni węgla kamiennego w Europie. Będziemy
mieli okazję dotknąć węgla, wejść do miejsc, skąd
był wydobywany i podziwiać pracę kombajnów górniczych. Po emocjach związanych z poznawaniem
górniczego fachu przejedziemy do Gliwic, gdzie
udamy się na rejs statkami po Kanale Gliwickim.
Piękne okoliczności przyrody dopełniają zabytki
techniki oraz miła żeglarska atmosfera. Następnie zobaczymy radiostację gliwicką – drewnianą
wieżę nadawczą, której wysokość 111 m daje status najwyższej istniejącej, zbudowanej z drewna,
konstrukcji na świecie, Willę Caro – zabytkową
rezydencję mieszkalną przemysłowca Oscara
Caro, Zamek Piastowski z XIV wieku. Czas wolny spędzimy na gliwickim rynku, który do dzisiejszego dnia zachował znamiona średniowiecznej
zabudowy, czyli niemal kwadratowy kształt, uliczki
odchodzące ze wszystkich naroży oraz centralnie
usytuowany ratusz z XV wieku. Nieco zadziwiającym elementem gliwickiego krajobrazu jest stojąca
koło ratusza fontanna z rzeźbą Neptuna. Powrót
do hotelu. Nocleg

3 dzień
Po śniadaniu wyruszymy do Tychów, na spotkanie
ze światem piwa - Tyskimi Browarami Książęcymi.
Browarium to miejsce wyjątkowe, w którym piwo
waży się od blisko 400 lat. To perła architektury i
jednocześnie nowoczesny zakład produkcyjny. Dla
zwiedzających udostępnione są m.in. słodownia i
warzelnia z urządzeniami piwowarskimi. Poznamy
proces produkcji piwa i będziemy degustować świeży wyrób. Powrót do Katowic i piesze zwiedzanie
śródmieścia - stolicy Górnego Śląska. Spacer rozpoczniemy na katowickim rynku, głównym placu
miasta przy którym znajduje się m.in. neoklasycystyczny budynek Teatru Śląskiego - największa scena teatralna w województwie śląskim i wiele zabytkowych kamienic mieszkalnych z końca XIX wieku.
Później odkryjemy słynną halę widowiskowo- sportową, która z zewnątrz kształtem przypomina UFO
i nazywana jest „Spodkiem”, Pomnik Powstańców
Śląskich – ponoć najcięższy pomnik w Polsce oraz
osiedle mieszkaniowe składające się z wieżowców
zwanych Gwiazdami – jedne z najwyższych budynków mieszkalnych w Katowicach. Tuż obok, na
terenach poprzemysłowych, należących niegdyś do
Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”, powstało
nowoczesne centrum kulturalne, z Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz budynkiem NOSPR-u. Znajduje się tu również kompleks gmachów
nowego Muzeum Śląskiego z wieżą wyciągową.
Podczas dalszego zwiedzania zobaczymy m.in.
odnowioną ulicę Mariacką, Katedrę Chrystusa Króla
z ołtarzem z bryły węgla i Plac Sejmu Śląskiego z
Urzędem Wojewódzkim, który w latach 30-tych XX
wieku był największym budynkiem w Polsce. Po
zwiedzaniu chwila czasu wolnego, a następnie wyjazd w drogę powrotną.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu o standardzie
**/*** w Katowicach. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje dodatkowo płatne.
Transport: Autokar turystyczny lub mikrobus.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Uwagi

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot
nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach
historycznych. Kolejność realizacji programu może
ulec zmianie. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości podane są w rozkładzie jazdy.

Katowice

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 260 zł.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KPTJ

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
24.06-27.06
713 zł
499 zł
02
09.09-12.09
713 zł
499 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
200 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 2 obiadokolacji: 70 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice

Polska na weekend
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Polska

4 dni
Cena od

649 zł
é

Karkonosze dla aktywnych

STOP

Opactwo Cystersów w Henrykowie é Arboretum w Wojsławicach é Karpacz é Wejście
na Śnieżkę é Zamek Czocha é Rafting é Kolorowe Jeziorka é Jelenia Góra é

Polska
Jelenia Góra
Karpacz

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu jazdy. Przejazd do Henrykowa, gdzie znajduje się ufundowany w 1222 r. zespół klasztorny zakonu cystersów. Jest to jedno z najokazalszych i najpiękniejszych
założeń barokowych na Dolnym Śląsku. Znajduje się
tutaj Księga Henrykowska z pierwszym zdaniem napisanym w języku polskim. Zwiedzanie opactwa, a
następnie przejazd do pobliskich Wojsławic słynnych
z przepięknego parku, założonego w XIX w. przez
śląskiego ziemianina Fritza von Oheimb. Park znany
jest przede wszystkim z wiosennego kwitnienia rododendronów, najstarszych i największych w Polsce.
W Arboretum rośnie także kilka innych unikatowych
okazów, m.in.: cedr turecki, 300-letni cis pospolity,
200-letnia czerwonolistna forma buka pospolitego
oraz 100-letnie odmiany klonów palmowych. Czas
wolny, a następnie ok. 3 godzinny spacer z przewodnikiem po parku. Przejazd do hotelu w okolicy Karpacza, zakwaterowanie, kolacja* i nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Karpacza i zwiedzanie
Świątyni Wang, zbudowanej w XII wieku w miejscowości Vang w Norwegii, która w Karkonosze została
przywieziona w 1842 roku przez króla pruskiego
Fryderyka Wilhelma IV. Konstrukcję wykonano bez
użycia gwoździ, a snycerka na portalach i kolumnach z kapitelami oraz rzeźby lwów nordyckich są
dziełami sztuki potomków Wikingów. Następnie
wejście z przewodnikiem górskim na Śnieżkę – najwyższy szczyt Karkonoszy (1602 m n.p.m.). Proponujemy bardzo ciekawy szlak czerwony, który prowadzi przez Dolinę Łomniczki, a wejściu towarzyszą
piękne widoki. Odcinek od Orlika do Schroniska nad

Łomniczką jest bardzo łagodny i spacerowy. Potem
szlak staje się trochę bardziej stromy i wąski, a po
deszczu droga może być śliska, więc trzeba być
ostrożnym i mieć odpowiednie obuwie. Czas wejścia to około 4 godzin, suma podejść wynosi 810
m, długość to około 6,7 km. Dla tych, którzy chcą
szybko i łatwo dotrzeć na szczyt proponujemy wyciąg krzesełkowy - przejazd (ok. 30 min) z Karpacza na Kopę (1342 m n.p.m.) i przejście spacerem
do schroniska Śląski Dom, a następnie wejście na
Śnieżkę - piękna panorama Sudetów. Następnie
zejście na Kopę i zjazd wyciągiem do Karpacza.
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, czas wolny.
Powrót do hotelu, kolacja*, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Zamku Czocha. Zamek
w XIII wieku był warownią obronną pogranicza polsko-czeskiego, następnie przekształconą w okazałą
siedzibę władz Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Z
czasem stracił na znaczeniu i stał się siedzibą rodów rycerskich. W zamku znajduje się wiele komnat
bogato zdobionych i prezentujących interesującą
architekturę wnętrz. Zamek może się pochwalić
swoją białą damą – nieszczęśliwą małżonką niegdysiejszego właściciela zamku. Zamek Czocha
jest jednym z najpiękniejszych zabytków Dolnego
Śląska. Był wielokrotnie wykorzystywany w przemyśle filmowym. Na jego terenie nakręcono wiele
filmów m. in. ”Wiedźmin”, „Sensacje XX wieku” oraz
serial „Tajemnica twierdzy szyfrów”. Po zwiedzeniu
zamku przejazd do Parku Krajobrazowego Doliny
Bobru. Czas wolny na lunch i przygotowanie do
spływu bezpiecznymi, raftingowymi pontonami po
najbardziej dziewiczej polskiej rzece jaką jest Bóbr.
Spływ pontonowy to fantastyczna możliwość aktywnego spędzenia czasu w kontakcie z przyrodą, a
także przygoda, niezapomniane wrażenia i dawka
adrenaliny. Trasa spływu ok. 10 km – ok. 3 godzin.
Każdy z uczestników spływu zostanie wyposażony
w kamizelkę asekuracyjną i pagaj (wiosło). Powrót
do hotelu. Kolacja* i nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Rudawskiego Parku Krajobrazowego i wędrówka ścieżką
edukacyjną Kolorowe Jeziorka. To ewenement nie
tylko na skalę krajową. W roku 2011 Kolorowe Jeziorka zajęły III miejsce w plebiscycie miesięcznika
National Geographic Traveler - „7 nowych cudów
Polski”. Ścieżka wiedzie wzdłuż zielonego szlaku
prowadzącego od Wieściszowic, w kierunku Wielkiej
Kopy, do Rędzin. Na trasie umieszczono siedem
tablic informacyjnych, prezentujących największe
atrakcje tego terenu. Można z nich się dowiedzieć,
m.in o historii górnictwa, sposobie w jaki powstały
sztolnie i Kolorowe Jeziorka. Przy sprzyjających wa-

runkach, zobaczymy cztery jeziorka: Żółte, Purpurowe, Lazurowe oraz Zielone. Przy czym pierwsze
oraz ostatnie pojawia się okresowo. Przejście ścieżki dydaktycznej zajmuje ok. 2 godzin. Jej długość
wynosi 3 km, a różnica wzniesień do pokonania to
tylko 200 m. Przejazd do Jeleniej Góry. Za sprawą
długiej historii, rozpoczętej w 1108 roku, której pozostałościami są liczne zabytki architektoniczne porozrzucane po mieście, reprezentujące wszystkie style
łącznie z gotykiem jest ona bardzo interesującym
miejscem. Zobaczymy Starówkę z rynkiem, okazałym ratuszem i zabytkowymi kamieniczkami, często
zdobionymi motywem jelenia. Czas wolny na lunch.
Około godz. 14 wyjazd w drogę powrotną.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu lub pensjonacie o standardzie **/*** w okolicy Karpacza.
Funkcjonalnie wyposażone pokoje 2, 3 osobowe z
łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 kolacje dodatkowo
płatne.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Uwagi

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
centrach historycznych. W przypadku warunków
atmosferycznych uniemożliwiających wyjście w
góry lub spływ pontonowy zostanie zrealizowany
program zastępczy (np. zamek Książ, Sztolnie Walimskie, Zgorzelec, Termy w Cieplicach). Prosimy o
zabranie odpowiedniego obuwia i ubrania na gór-

skie wędrówki i spływ. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Cena podstawowa dotyczy
wyjazdów z Katowic, Gliwic, Opola i Wrocławia.
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości
podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd: Katowice
- Karpacz (ok. 300 km) - ok. 5 godz.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, wyciąg, spływ, opłaty lokalne,
przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 275 zł.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KPAK

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
24.06-27.06
928 zł
649 zł
02
19.08-22.08
928 zł
649 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
250 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 3 kolacji: 105 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 8

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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Polska na weekend

4 dni
Cena od

649 zł
é

Polska

Skarby Karkonoszy

STOP

Kościół Pokoju w Świdnicy é Świątynia Wang w Karpaczu é Park zdrojowy w Cieplicach
Śląskich é Szklarska Poręba é Kowary - szlak „kowarskich kopalń” é Zabytki Jawora é

Polska
Jawor
Świdnica
Karpacz

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu
jazdy. W trakcie przejazdu planowane są krótkie
postoje i przerwa na posiłek. Przyjazd do Świdnicy,
zwiedzanie miasta: zobaczymy m.in. rynek z odremontowanymi, kolorowymi kamienicami z gotyckimi
reliktami, piękne fontanny, studnię z Neptunem z
1732 roku oraz wieżę ratuszową. Zwiedzimy także
największą atrakcję miasta - Kościół Pokoju, wpisany na listę światowego Dziedzictwa UNESCO
w 2002 r. Jest to największa drewniana barokowa
świątynia na świecie, wybudowana na mocy porozumień pokoju westfalskiego, kończącego wojnę
trzydziestoletnią w XVII wieku. Dopełnieniem programu będzie wizyta w Katedrze św. Stanisława i
Wacława, przepięknym kościele podniesionym do
rangi pomnika historii w marcu 2017. Następnie
przejazd do hotelu w okolice Karpacza lub Cieplic,
zakwaterowanie i nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Karpacza i zwiedzanie
Świątyni Wang, zbudowanej w XII wieku w miejscowości Vang w Norwegii, która w Karkonosze została
przywieziona w 1842 roku przez króla pruskiego
Fryderyka Wilhelma IV. Konstrukcję wykonano bez
użycia gwoździ, a snycerka na portalach i kolumnach z kapitelami oraz rzeźby lwów nordyckich są
dziełami sztuki potomków Wikingów. Następnie
udamy się do Huty Szkła „Julia” w Piechowicach.
Podczas zwiedzania z przewodnikiem na własne
oczy zobaczymy produkcję znanego na całym
świecie szkła kryształowego (możliwość zakupów).
Przejazd do Cieplic Śląskich – uzdrowiskowej
dzielnicy Jeleniej Góry. Podstawą funkcjonowania

uzdrowiska są właśnie „cieplice” – gorące wody, o
temperaturze dochodzącej do 87 °C. Są to najstarsze w Polsce źródła, skutecznie leczące schorzenia
ortopedyczno-urazowe, reumatyczne, nerek i wiele
innych. Dla chętnych możliwość relaksu w Termach
Cieplickich – konieczny strój kąpielowy i ręcznik.
Atrakcje turystyczne w Cieplicach to między innymi:
Pałac Schaffgotschów oraz Park Zdrojowy z galerią
i teatrem. Skosztujemy także słynnych wód leczniczych. Powrót do hotelu, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd Kotliną Jeleniogórską w kierunku Zamku Chojnik – kamiennej twierdzy z drugiej
połowy XIII wieku, położonej na skalistym szczycie
z malowniczym widokiem na okolicę. Przejazd nad
Wodospad Kamieńczyk - najwyższy wodospad w
polskich Karkonoszach, który spada trójstopniową
kaskadą o wysokości 27 m do przepięknego Wąwozu Kamieńczyka. Urok i baśniowy klimat wąwozu
został doceniony w ekranizacji filmu „Opowieści
z Narnii: Książę Kaspian”. Przejście do centrum
Szklarskiej Poręby – miejscowości położonej w
dolinie rzeki Kamiennej na stokach Karkonoszy
i Gór Izerskich. Krótkie zwiedzanie i czas wolny.
Kolejnym punktem programu będzie wodospad
Szklarki - malowniczo położony na terenie Enklawy
Karkonoskiego Parku Narodowego, obejmujący
przełomowy odcinek potoku Szklarka tzw. Wąwóz
Szklarki. Pierwsze wzmianki o wodospadzie pochodzą już ze średniowiecza. Przez wszystkie stulecia
wodospad był uwieczniany w opisach, rycinach i
obrazach, bowiem uważano to miejsce za szczególnie romantyczne i piękne. Następnie wizyta w tzw.
Małej Japonii - zwiedzanie Ogrodu Japońskiego
Siruvia. Powrót do hotelu, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Kowar,
gdzie zobaczmy wyjątkowy szlak „kowarskich kopalń”,
których wnętrze jest oszałamiające, a temperatura w kopalni wynosi tylko 8 stopni. Dochodzi do tego gra świateł,
tworzących odpowiedni nastrój do opowieści przewodnika. Co jakiś czas podchodzimy do wnęk, gdzie oglądać
możemy przeróżne zachowane przedmioty z czasów,
gdy kopalnia przeżywała swą świetność. W godzinach
południowych przejazd do Jaworza kojarzonego głównie z trzech budowli: Ratusza, Kościoła Pokoju (jednej
z najcenniejszych i najpiękniejszych budowli na świecie, wpisanej 13 grudnia 2001 r. na Listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO) i Kościoła św. Marcina,
jednego z największych kościołów gotyckich w Polsce.
Po zakończeniu zwiedzania wyjazd w drogę powrotną.

Program fakultatywny

- baseny termalne w Cieplicach Śląskich ok. 40 zł.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu lub pensjonacie o standardzie **/*** w okolicy Karpacza lub
Cieplic. Funkcjonalnie wyposażone pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje dodatkowo płatne.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Uwagi

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.

Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Gliwic, Opola i Wrocławia. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Katowice - Karpacz (ok. 300 km) - ok. 5 godz.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 185 zł.
- programu fakultatywnego

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KPTR

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
30.04-03.05
999 zł
699 zł
02
03.06-06.06
999 zł
699 zł
03
09.09-12.09
928 zł
649 zł
04
14.10-17.10
928 zł
649 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
250 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 3 obiadokolacji: 105 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 8

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice
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Polska

2 dni
Cena od

449 zł
é

Z wizytą we Wrocławiu

Wrocławski rynek é Panorama Racławicka
miasta é rejs po Odrze é Zoo z Afrykarium

é
é

STOP

Ostrów Tumski - zabytkowa część
Hala Stulecia z listy UNESCO é

Polska
Wrocław

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast wg rozkładu jazdy. Przyjazd do Wrocławia – stolicy województwa
dolnośląskiego, miasta bezcennych zabytków.
Przywitamy się z miastem wjeżdżając na 49
piętro drapacza chmur Sky Tower z pięknym widokiem na całe miasto. Następnie udamy się na
zwiedzanie miasta z przewodnikiem, zobaczymy
m.in.: rynek - jeden z największych w Europie, z
pięknymi kamieniczkami (wraz ze wzniesionymi w
rogu rynku połączonymi łukiem kamienicami Jaś i
Małgosia) oraz późnogotyckim Ratuszem. Praw-

dziwą perłą jest gmach dawnego kolegium jezuickiego obecnie Uniwersytet Wrocławski wraz ze
słynną Aulą Leopoldina - wspaniały przykład baroku austriackiego. Kolejnym punktem zwiedzania
będzie Panorama Racławicka – monumentalne
malowidło o wymiarach 114 m x 15. Kontynuujemy
dalsze zwiedzanie, przechodząc do najstarszej
części miasta - Ostrowa Tumskiego, zwanego
również małym Watykanem, z charakterystycznymi wieżami katedry św. Jana Chrzciciela i kolegiaty św. Krzyża i św. Bartłomieja, Plac Kościelny,
most Tumski zwany mostem zakochanych. Czas
wolny i obiadokolacja* w centrum miasta, spacer
w okolice Fontanny Wrocławskiej, gdzie o pełnych
godzinach odbywają się pokazy wodno-muzyczne. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu udamy się na rejs stateczkiem wycieczkowym po Odrze na trasie: Przystań Kardynalska – Przystań ZOO. Zwiedzimy wrocławskie
Zoo razem z Afrykarium, w którym prezentowane
jest środowisko wodne Czarnego Kontynentu. Na
terenie ZOO będziemy mieli możliwość poznania
zwierząt z tak egzotycznych zakątków świata jak:
Wybrzeże Szkieletów, Kanał Mozambicki, Afryka
Wschodnia, Morze Czerwone oraz Dżungla nad
rzeką Kongo. Dalej udamy się w stronę Hali Stulecia, która powstała w latach 1911-1913 wg Projektu Maxa Berga. W 2006 r. została wpisana na listę
UNESCO. Zobaczymy również Pawilon Czterech
Kopuł, a następnie udamy się zabytkową Pergolę
do Ogrodu Japońskiego – wrocławska namiastka
kultury Kraju Kwitnącej Wiśni. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną.

Świadczenia

Informacje o cenie

Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu o standardzie
Cena nie obejmuje:
**/*** w okolicy Wrocławia. Pokoje 2, 3 osobowe z - kosztów realizacji programu ponoszonych przez uczestłazienkami, TV.
nika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzaWyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja dodat- nych obiektów, przewodnicy lokalni. Koszt – ok. 160 zł.
kowo płatna.
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
barkiem.
Kod imprezy: KPTD
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Cena
W promocji
Nr
Termin
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.
katalogowa
już od:
01
10.07-11.07
642 zł
449 zł
Uwagi
07.08-08.08
642 zł
449 zł
Podana kwota na realizację programu może ulec 02
04.09-05.09
642 zł
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty po- 03
449 zł
bierane za całą grupę (np. za lokalnych przewod- 04
18.09-19.09
642 zł
449 zł
ników) są dzielone na wszystkich uczestników.
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
100 zł
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
centrach historycznych. Kolejność realizacji pro- Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
gramu może ulec zmianie. Cena podstawowa Dopłata do obiadokolacji: 35 zł
dotyczy wyjazdów z Katowic. Dopłaty za dojazdy Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
z wybranych miejscowości w Polsce podane są Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
w rozkładzie jazdy. Przejazd: Katowice - Wrocław Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
(ok. 200 km) – ok. 3 godz.
Dla stałych klientów - zniżka 5%
Do kwietnia 2021 roku Muzeum „Panorama Racławicka” jest zamknięte dla zwiedzających z poszczegóły na stronach 4-5
wodu modernizacji. Gdyby modernizacja trwała
Aktualne
ceny
oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
dłużej proponujemy zwiedzanie Hydropolis - Centrum Wiedzy o Wodzie – jedna z najbardziej nowo- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzeczesnych interaktywnych ekspozycji w Polsce lub nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
Muzeum Etnograficznego.
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Polska na weekend

3 dni
Cena od

798 zł
é
é

Polska

Spływ po Obrze z Olkiem Dobą

STOP

Spływ z inspirującym podróżnikiem i niesamowitym kajakarzem é Biesiada przy ognisku
Malownicze meandry Obry é Międzyrzecki Rejon Umocniony é Zamek w Międzyrzeczu é

Międzyrzecz

Program imprezy

Wyjątkowa okazja do spędzenia niezapomnianego weekendu z Aleksandrem Dobą, który, dzięki
wyłącznie sile mięśni, trzykrotnie sam przepłynął
kajakiem Ocean Atlantycki, pokonał Bałtyk i Bajkał,
a także przepłynął niezliczone rzeki w Polsce i za
granicą. W 2015 r. zdobył tytuł „Podróżnika Roku”
w konkursie National Geographic. Rzeka Obra, na
spływ którą Państwa zapraszamy, stanowi główny
odcinek Lubuskiego Szlaku Wodnego, jednego z
najpopularniejszych szlaków kajakowych w Polsce,
którym pływał m.in. Karol Wojtyła. W ramach tego
wyjazdu pokonamy kajakami trzy odcinki rzeki w
okolicach Międzyrzecza, poznamy niezwykły region
województwa lubuskiego z jego największymi atrakcjami oraz dostaniemy zastrzyk energii do spełniania swoich marzeń od Olka Doby, który mając
ponad 70 lat planuje swoje kolejne wyprawy.
1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu
jazdy lub dojazd własny. Wizyta w Międzyrzeckim
Rejonie Umocnionym w Pniewie, czyli jednym z
największych podziemi fortyfikacyjnych świata,
stworzonym przez Niemców w latach 1934-1944.
Przybycie do miejsca zakwaterowania, a następnie przejazd do punktu startu pierwszego odcinka
spływu zaczynającego się przed Międzyrzeczem.
Niezbędny instruktaż i kajakarskie porady Aleksandra Doby. Koryto rzeki na tej trasie otoczone jest
barwnymi polami uprawnymi oraz lasami, aż do
infrastruktury uroczego miasta Międzyrzecz (czas
spływu tym odcinkiem ok. 2,5-3,5 h). Powrót do
miejsca zakwaterowania. Biesiada przy ognisku z

Olkiem, opowieści o jego kajakowych wyprawach
transatlantyckich i nie tylko. Nocleg.
2 dzień
Śniadanie. Przejazd do Międzyrzecza. Zwiedzanie
ruin, pochodzącego z czasów Kazimierza Wielkiego,
zamku królewskiego, położonego w widłach dwóch
rzek: Obry i Paklicy. Rozpoczęcie kolejnego odcinka
spływu z Międzyrzecza (ok. 4,5 h). Prowadzi on przez
wioskę św. Wojciech, nieopodal kościółka pw. św.
Wojciecha o konstrukcji szachulcowej; podobną architekturę odnajdziemy również w kościółku w następnej
wiosce - Gorzycy. Interesująca i malownicza trasa, na
której możemy natknąć się na powalone drzewa, urozmaicające wiosłowanie. Przybycie do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja*. Dla chętnych - wizyta w
winnicy z Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu (60 zł/ os.).
Wieczorne gawędy Aleksandra Doby o fascynujących
podróżach i spełnianiu marzeń. Nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Ostatni odcinek spływu z Gorzycy do
przepustu rurowego, przed wojną noszącego nazwę
mostu Wilhelma, po wojnie – mostu Bieruta (ok. 3 h).
Zakończenie spływu. Wyjazd w drogę powrotną.

Program fakultatywny

- zwiedzanie winnicy z degustacją – 60 zł

Świadczenia

Zakwaterowanie: 2 noclegi w pensjonacie. Pokoje
2, 3, 4 osobowe z łazienkami lub domki familijne
4 osobowe z łazienkami. Ośrodek położony nad
rzeką, posiada salę restauracyjną, bar i przystań
kajakową.

Polska

Wyżywienie: 2 śniadania, ognisko z kiełbaskami,
sałatką, smalcem, ogórkami i dodatkami w pierwszym dniu imprezy. *Możliwość dokupienia obiadokolacji w drugim dniu imprezy w cenie 30 zł/os.
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą i barkiem
lub mikrobus z klimatyzacją. Do punktów spływu
dowozy busami. Wynajęte kajaki 2-osobowe na trzy
dni spływu oraz ich transport.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Informacje o cenie

Uwagi

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 14.05 – 16.05
1140 zł
798 zł
02 18.06 – 20.06
1140 zł
798 zł
03 02.07 – 04.07
1140 zł
798 zł
04 27.08 – 29.08
1140 zł
798 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego
120 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3/4 os. – bez dopłat
Dopłata do obiadokolacji
30 zł
Dopłata do kajaka 1 osobowego
90 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę są dzielone na wszystkich
uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach
muzealnych i centrach historycznych. Kolejność
realizacji programu może ulec zmianie. Cena
podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Gliwic, Opola i Wrocławia. Dopłaty za dojazdy z
wybranych miejscowości w Polsce podane są w
rozkładzie jazdy. Przejazd: Katowice – Międzyrzecz (ok. 430 km) – ok. 6 godzin. W terminie nr
02 18.06-20.06 - wyłącznie dojazd własny. Trasa
spływu dostosowana jest zarówno do początkujących, jak i średniozaawansowanych kajakarzy. W
ramach wynajmu kajaka w komplecie są wiosła i
kapoki. Na spływ należy zabrać: zestaw ubrań na
zmianę – wygodnych i wykonanych z szybkoschnących materiałów, odpowiednie obuwie, nakrycie
głowy, kurtkę przeciwdeszczową, cieplejszy polar
na chłodniejsze dni, strój kąpielowy i krem z filtrem
na upalną pogodę, wodoszczelne etui na telefon i
dokumenty, a także środek przeciw komarom oraz
drobny prowiant. Można zabrać również rękawiczki do wiosłowania, aby zapobiec powstawaniu
odcisków.

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
opłaty lokalne. Koszt - ok. 50 zł.
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3/4 os.)

Kod imprezy: OPAS

Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 5

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Opole

Polska na weekend
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3 dni
Cena od

839 zł
é

Polska

Szlakiem zielonogórskich winnic

STOP

Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie é Zamek Joannitów – majestat na przesmyku dwóch jezior
é Polska Toskania é Klępsk – Pomnik Historii é Palmiarnia na szczycie Winnego Wzgórza é

Zielona Góra

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według
rozkładu jazdy. Przyjazd do Międzyrzecza.
Zwiedzanie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - unikatowego na skalę europejską
potężnego systemu podziemnych korytarzy; to
wspaniała przygoda i niezapomniane przeżycie.
Następnie przejazd do Łagowa Lubuskiego,
położonego pomiędzy dwoma jeziorami: Łagowskim i Trześniowskim – urokliwa lokalizacja tego
miejsca sprawia, że jest często nazywane Perlą
Ziemi Lubuskiej; wejście na taras widokowy 35
metrowej wieży Zamku Joannitów, z którego podziwiać można fantastyczny widok nie tylko na
szmaragdowe wody jezior, ale na całą okolicę.
Ukoronowanie dnia to wizyta w lubuskiej winnicy,
gdzie będzie okazja do wysłuchania opowieści o
winorośli i historii lubuskiego winiarstwa, oczywiście przy lampce lokalnego wina. Przejazd do
hotelu, kolacja*, nocleg
2 dzień
Śniadanie. Rejs galarem rzekami Odrą i Obrzycą
do winnicy. W czasie rejsu okazja do podziwiania
nadrzecznej flory i fauny. Wizyta w winnicy: podczas snutych przez winiarza opowieści degustacja
dwóch rodzajów win, połączona z poczęstunkiem
specjalnie dobranych serów, świeżych bagietek oraz wody mineralnej. Po degustacji spacer

po ogrodzie i winiarni. Przejazd na zwiedzanie
niezwykłego kościółka w miejscowości Klępsk,
perełki sakralnej architektury prowincjonalnej.
Większość zdobień pochodzi z okresu renesansu
i baroku. Wewnątrz m.in. maleńkie, rozczulające
wręcz swoimi rozmiarami organy i ławka kolatorska, rzeźby Lutra i Melanchtona, śliczna kazalnica
i renesansowa płyta epitafijna lokalnego rycerza.
Kościółek nosi zaszczytny tytuł Pomnika Historii.
Powrót do hotelu, kolacja*, nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Przejazd na wizytę w winnicy Bachusowe Pole. Zajmująca 3 ha winnica położona jest w
bajkowej części województwa lubuskiego, niespełna 16 km od Zielonej Góry. Powstała w 1993 roku
i należy do Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu. Na
koniec zwiedzanie Zielonej Góry: spacer, podczas
którego zobaczymy najważniejsze zabytki i atrakcje turystyczne miasta Bachusa m.in. Palmiarnię,
Ratusz, Stary Rynek i zielonogórski deptak. Wyjazd w drogę powrotną.

Polska

barkiem lub mikrobus z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Uwagi

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę są dzielone na wszystkich
uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach
muzealnych i centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic,
Gliwic, Opola i Wrocławia. Dopłaty za dojazdy z
wybranych miejscowości w Polsce podane są w
rozkładzie jazdy. Przejazd: Katowice – Pniewo
(ok. 420 km) – ok. 6 godzin.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty lokalne, Tour Guide, degustacje, rejs.
Świadczenia
Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu lub ośrodku Koszt - ok. 250 zł.
wypoczynkowym w okolicy Zielonej Góry. Pokoje
2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 2 śniadania. *Możliwość dokupienia
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
pakietu 2 kolacji w cenie 100 zł/os.
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i
Kod imprezy: OPSZ
Cena
W promocji
Nr
Termin
katalogowa
już od:
01 14.05 – 16.05
1199 zł
839 zł
02 11.06 – 13.06
1199 zł
839 zł
03 16.07 – 18.07
1199 zł
839 zł
04 27.08 – 29.08
1199 zł
839 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego
140 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata za pakiet 2 kolacji
100 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 5

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Opole
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POLSKIE SMAKI

Polska

3 dni

Opolski Bifyj

Cena od

559 zł

STOP

é Kulinarna przygoda na terenie wielokulturowego Śląska Opolskiego é Bajkowy pałac w Mosznej é
Paczków – polskie Carcassonne z winnicą é Zamek w Niemodlinie é Śląski Rzym - Nysa é Otmuchów

é

Polska
Opole
Moszna
Góra św. Anny
Nysa

Program imprezy

1 dzień
Zbiórka na dworcu PKP Opole Główne w holu głównym, przy poczekalni o godzinie 10.00. Zostawienie
bagaży w mikrobusie lub hotelu. Zapoznanie z atrakcjami i zabytkami Stolicy Polskiej Piosenki: Wzgórze
Uniwersyteckie ze Skwerem Artystów, Rynek z Aleją
Gwiazd, katedra, Opolska Wenecja, Wieża Piastowska, amfiteatr z interaktywnym Muzeum Polskiej
Piosenki. Przejazd do malowniczego Muzeum Wsi
Opolskiej z zabytkami opolskiej architektury drewnianej, m.in. kościół, szkoła, stara kuźnia, zabudowania mieszkalne i gospodarskie. W jednym z nich
przeprowadzone zostaną warsztaty kulinarne* z
wykorzystaniem zabytkowych sprzętów. Pogadanka
z mistrzem pszczelarstwa oraz możliwość nabycia
lokalnych miodów. Przejazd do Niemodlina. Zwiedzanie mającego ponad 700 lat zamku, w którym
kręcono film „Jasminum”. Tuż obok zamku znajdują
się pełne karpi Stawy Niemodlińskie. W pobliskiej
restauracji, będącej częścią szlaku „Opolski Bifyj”,
uczestnicy zasmakują tej popularnej ryby w wyjątkowych wydaniach - obiadokolacja*. Będzie również
okazja do poćwiczenia samodzielnego przyrządzenia karpia pod okiem szefa kuchni, z filetowaniem i
dalszą obróbką*. Powrót do Opola na nocleg.
2 dzień
Śniadanie. Wyjazd do Nysy, nazywanej Śląskim Rzymem. Zwiedzanie starówki z Domem Wagi Miejskiej,
wieżą ratuszową, gotycką bazyliką św. św. Jakuba

i Agnieszki oraz pobliskiego bastionu św. Jadwigi.
Przejazd do Otmuchowa, spacer wokół zamku dawnej siedziby biskupów wrocławskich, którego początki sięgają XII w. Przerwa na „kafyj z kołoczem”*.
Wizyta w polskim Carcassonne, czyli Paczkowie,
gdzie będziemy podziwiać jeden z najlepiej w Europie zachowanych kompleksów średniowiecznych
murów obronnych oraz urokliwe centrum, a także odwiedzimy nietypowe Muzeum Gazownictwa. Następnie przejdziemy do położonej na wzgórzu winnicy
– zwiedzanie winnicy i stworzonego w jej budynkach
Metamuzeum oraz degustacja wina*. Przejazd do
Mosznej, gdzie w otoczeniu pięknego parku mieści
się bajkowy zamek z 99 wieżyczkami i 365 pomieszczeniami. Zwiedzanie wnętrz oraz przechadzka
wśród parkowych azalii i rododendronów. Przejazd
do Przysieczy. Wieczorna biesiada w gospodarstwie
agroturystycznym - zdobywcy tytułu „Najpiękniejszej
Zagrody Opolszczyzny”. Biesiada w formie bufetu,
z degustacją dań, trunków i przekąsek z lokalnych
produktów*. Powrót do Opola na nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Przejazd na Górę św. Anny, będącą
najważniejszym na Opolszczyźnie miejscem pielgrzymkowym - z bazyliką pw. św. Anny Samotrzeciej oraz klasztorem franciszkanów, znajdującymi
się na obszarze parku krajobrazowego. Na zboczu
wzniesienia znajduje się także monumentalny
pomnik Czynu Powstańczego, u którego stóp rozciąga się jeden z największych w Europie amfite-

atrów, wzniesiony w latach 30. XX w. Przejazd na
tradycyjny „ślonski łobiod”*– rosół, rolada, kluski i
modro kapusta. Przy deserze prezentacja o śląskiej kuchni z pakietem przepisów oraz kulinarnych
porad. Przyjazd na dworzec PKP Opole Główne na
godzinę 16.00.

o zgłaszanie sprzedawcom szczególnych preferencji żywieniowych, jak np. dieta wegetariańska.

INFORMACJE O CENIE

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
ŚWIADCZENIA	
Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu o standar- opłaty lokalne – ok. 90 zł.
dzie *** w Opolu lub okolicach. Pokoje 2, 3 osobo- - dojazdu do Opola.
we z łazienkami. W niektórych terminach możliwa
jest zmiana organizacji noclegów i związanej z tym
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
kolejności zwiedzania.
Kod imprezy: OPSO
Wyżywienie: 2 śniadania. *Obowiązkowa dopłata
Cena
W promocji
Nr
Termin
za Pakiet Smakosza: warsztaty kulinarne w Mukatalogowa
już od:
zeum Wsi Opolskiej, obiadokolacja z niemodliń01 28.05 – 30.05
799 zł
559 zł
skim karpiem i warsztatami, „kafyj z kołoczem”,
799 zł
559 zł
degustacja w winnicy, biesiada w gospodarstwie 02 25.06 – 27.06
agroturystycznym z degustacją dań, trunków i 03 13.08 – 15.08
799 zł
559 zł
przekąsek z lokalnych produktów w formie bufetu, Dopłata do pokoju 1 osobowego
160 zł
tradycyjny „ślonski łobiod”– 280 zł.
Transport: do i z Opola dojazd własny. Realizacja Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
280 zł
programu komfortowym mikrobusem z klimatyzacją. Obowiązkowa dopłata za Pakiet Smakosza
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę są dzielone na wszystkich
uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach
muzealnych i centrach historycznych. Kolejność
realizacji programu może ulec zmianie. Cena podstawowa dotyczy wyjazdu z Opola. Trasa wycieczki - ok. 300 km. Do Opola zalecamy wygodny dojazd pociągiem, aby dotrzeć na zbiórkę na godzinę
10.00; organizator może pomóc w znalezieniu dogodnego połączenia. Prosimy podczas rezerwacji

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy
Do i z Opola dojazd własny.

Organizator: Almatur - Opole

Polskie smaki
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Polska

3 dni

Zasmakuj Kujaw - Niech Cię Zakole

Cena od

609 zł
é

STOP

Regionalne potrawy i produkty Zakola Dolnej Wisły é Piernikowy Toruń é Nadwiślańskie wina i inne trunki
é Chełmno – miasto miłości é Biesiada z pokazem kulinarnym é Pałac w Ostromecku é Bydgoszcz é
Gdańsk

Bydgoszcz

Chełmno
Toruń

Polska

Program imprezy

1 dzień
Spotkanie z pilotem na dworcu PKP Warszawa
Centralna w Hali, przy Punkcie Informacji o godzinie 10.00. Przejazd mikrobusem do zakątka, gdzie
wstęga Wisły - tu najszersza w swym biegu - omywa Ziemię Dobrzyńską przed spiętrzeniem na włocławskiej tamie. W tym urokliwym miejscu - Piknik
Kuchni Objazdowej* „Niech Cię Zakole”, w ramach
którego będzie możliwość skosztowania potrawy
jednogarnkowej, maczanki ze swojskiego oleju
rzepakowego oraz lokalnych przekąsek. Dojazd do
Starego Miasta w Toruniu. Zapoznanie od kuchni z
kulinarnym symbolem Torunia - warsztaty piernikarskie z degustacją*. Spacer po mieście z przewodnikiem, Kopernikiem lub Krzyżakiem: brama Starotoruńska, kościół Mariacki, Rynek Staromiejski, Dom
Kopernika (zewnątrz), Krzywa Wieża, Spichrze
ul. Piekary, średniowieczne mury i bramy, Droga
Królewska, katedra Świętojańska, dawne kolegium
jezuickie, zamek krzyżacki (zewnątrz). Przejazd
do Rancza Nieszawka, położonego nad stawem z
łowiskiem. Obiadokolacja z dań rybnych*. Nocleg.
2 dzień
Śniadanie. Przejazd do Wielkiej Nieszawki. Zwiedzanie parku Olenderskiego, który jest jedynym, jak
do tej pory, muzeum na wolnym powietrzu poświęconym budownictwu kolonizacyjnemu związanemu
z osadnictwem olenderskim. Odtwarza krajobraz
kulturowy nadwiślańskiej wsi z przełomu XIX i XX
w. Przejazd Doliną Dolnej Wisły, gdzie corocznie
w pierwszy weekend września odbywa się Święto
Śliwki, gromadzące 300 wystawców produktów
regionalnych oraz ok. 40 tys. odwiedzających.
Dojazd na słodki postój do Spiżarni Mennonickiej,
wypełnionej domowej roboty konfiturami, krówka-

mi i innymi przetworami (degustacja*). Spiżarnia
mieści się w nadwiślańskiej chacie z 1800 r. Następnie przejazd do lokalnej winnicy, położonej w
Zakolu Dolnej Wisły. Zwiedzanie z degustacją win i
serów*. Przejazd w stronę Chełmna. Krótka wizyta
z rzutem oka na najpiękniejszy widok na Świecie,
czyli miejscowość o tej nazwie z zamkiem krzyżackim. Poznawanie Chełmna z przewodnikiem, który
przedstawi historię miasta, zawdzięczającego swoje najcenniejsze dziedzictwo Krzyżakom. Wyjaśni,
dlaczego Chełmno miało zostać stolicą państwa
krzyżackiego, opowie o znaczeniu pręta chełmińskiego, fenomenie i roli prawa chełmińskiego, skąd
wzięły się w Chełmnie relikwie św. Walentego i czy
Chełmno to faktycznie miasto zakochanych. Regionalna biesiada Wiślan - LuBoŻerców z pokazem
kulinarnym Piotra Lenarta „Naucz się Waćpanie, co
zrobić z baranem” lub „Zdrowo, choć wieprzowo: z
rodzimej rasy – degustacja smażonki i wykonanie
białej kiełbasy” lub „W jeden kwadrans gęś na stole – frywolny rozbiór gęsi z wykonaniem gęsiego
tatara – okrasy i przyprawianiem czerniny”; posiłek
w formie bufetu złożonego z potraw z przynajmniej
dwóch rodzajów ww. mięsa oraz wraz z degustacją
trunków*. Nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Przejazd do Ostromecka, zwiedzanie
kompleksu pałacowego z kolekcją zabytkowych fortepianów. W pałacu gościł niegdyś Fryderyk Wilhelm
III, a w pobliżu przeprawiał się przez Wisłę sam Napoleon. Przerwa na kawę z napoleonką*. Przejazd
na krótkie zwiedzanie stolicy regionu – Bydgoszczy:
budynek Opery, Bydgoska Wenecja - Wyspa Młyńska, Stary Rynek. Lunch* w formie gościńca na
drogę z lokalnymi smakołykami. Powrót na godzinę
17.00 do Warszawy na Dworzec Centralny.

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 2 noclegi w pensjonatach, (1
w okolicach Torunia, 1 w okolicach Chełmna /
Bydgoszczy). Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
W niektórych terminach możliwa jest zmiana organizacji noclegów i związanej z tym kolejności
zwiedzania.
Wyżywienie: 2 śniadania. *Obowiązkowa dopłata
za Pakiet Smakosza: 2 regionalne obiadokolacje,
(1 z dań rybnych i 1 w formie biesiady z degustacją lokalnych trunków), piknik „Niech Cię Zakole”,
degustacja pierników, degustacja domowych słodyczy i przetworów oraz lokalnych win i serów,
przerwa na kawę z napoleonką i tzw. gościniec,
czyli lunch box na drogę: 390 zł.
Transport: do i z Warszawy dojazd własny. Realizacja programu komfortowym mikrobusem z
klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę są dzielone na wszystkich
uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach
muzealnych i centrach historycznych. Kolejność
realizacji programu może ulec zmianie. Cena podstawowa dotyczy wyjazdu z Warszawy. Przejazd
Warszawa - Toruń (ok. 230 km) – ok. 3 godziny.
Do Warszawy zalecamy wygodny dojazd pociągiem, możliwy z większości miast Polski. Prosimy
podczas rezerwacji o zgłaszanie sprzedawcom
szczególnych preferencji żywieniowych, jak np.
dieta wegetariańska.

INFORMACJE O CENIE

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
opłaty lokalne. Koszt – ok. 80 zł,
- dojazdu do Warszawy.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: OPST

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 21.05 – 23.05
870 zł
609 zł
02 02.07 – 04.07
870 zł
609 zł
03 06.08 – 08.08
870 zł
609 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego
150 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Obowiązkowa dopłata za Pakiet
390 zł
Smakosza
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy
Do i z Warszawy dojazd własny.
Organizator: Almatur - Opole
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POLSKIE SMAKI

4 dni
Cena od

999 zł

Polska, Litwa

Augustowskie noce

STOP

é Augustów - miasto otoczone jeziorami é rejs katamaranem do Doliny Rospudy é malownicze Troki é Barokowe Wilno é
Łotwa
Stańczyki – Akwedukty Północy é Czarna Hańcza é Klasztor Kamedułów w Wigrach é Muzeum Wigier w Starym Folwarku éRosja

Litwa
Rosja

Gołdap
Augustów

Polska

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd według rozkładu jazdy. Przejazd do
Augustowa, miasta otoczonego dziewięcioma
jeziorami. Dla chętnych rejs do Doliny Rospudy.
Popłyniemy rzeką Nettą, przez jeziora Necko i
Rospuda, ze słynnym półwyspem Goła Zośka,
wśród dziewiczej przyrody, aż do Doliny Rospudy. Tutejszy krajobraz chroniony jest ze względu na występowanie rzadkich gatunków roślin
i zwierząt. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.
2 dzień
Wczesne śniadanie i wyjazd w stronę Litwy.
Przejazd do Trok. Zwiedzanie malowniczo położonego na wysepce zamku, mającego opinię
najbardziej urokliwego w krajach bałtyckich.
Dla osób chętnych możliwość spróbowania „kibinów”- tradycyjnej potrawy kuchni karaimskiej.
Następnie przejazd i zwiedzanie z przewodnikiem Wilna, miasta określanego mianem stolicy
polskiego romantyzmu. Mieszkali tu m.in. Adam
Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Czesław Miłosz,
Stanisław Moniuszko czy Józef Piłsudski. Spacer po starym mieście: Plac Katedralny z dzwonnicą i katedrą św. Stanisława, Ostra Brama z cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Zobaczymy również zaułek gotycki z kościołem
św. Anny i pomnikiem Mickiewicza. Następnie
odwiedzimy wnętrza barokowego kościoła p.w.
św. Piotra i Pawła. Dla chętnych możliwość wykupienia regionalnej kolacji. Powrót do hotelu,

nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu udamy się do miejscowości Stańczyki i wejdziemy na zabytkowe mosty kolejowe,
nieczynnej linii łączącej Mazury z Suwalszczyzną. Mosty w Stańczykach to największa atrakcja
turystyczna Puszczy Rominckiej. Zostały one zaprojektowane przez włoskich architektów i swoim
wyglądem nawiązują do rzymskich akweduktów,
dlatego też ten zabytek techniki nazywany jest
„Akweduktami Północy”. Następnym punktem
programu będzie Głazowisko Bachanowo nad
Czarną Hańczą – łąka z naniesionymi przez
lodowiec głazami (na tym terenie w 1972 roku
utworzono Rezerwat Geologiczno – Krajobrazowy) oraz Jezioro Hańcza, które jest najgłębszym
jeziorem w Polsce – jego maksymalna głębokość sięga 106 metrów. Później dojedziemy do
Wigier – wsi położonej na brzegu jeziora Wigry,
u podnóża wzgórza Klasztoru Kamedułów, który
zwiedzimy. Niegdyś należał on do najbogatszych
w Europie. Fundatorem był Jan III Kazimierz
Waza, który wywiązując się ze ślubów królewskich nakazał codzienne modlitwy o oddalenie
wszystkich nieszczęść od kraju. Odwiedzimy
także Muzeum Wigier w Starym Folwarku będące największą atrakcją Suwalszczyzny. Powrót
do hotelu, kolacja, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu, wykwaterowanie i wyjazd w drogę
powrotną.

Program fakultatywny

Wilno
Troki
Białoruś

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych
przez uczestnika podczas trwania imprezy:
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty
lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt
Świadczenia
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach o stan- – ok. 150 zł + ok. 15 EUR.
dardzie **/*** w okolicy Augustowa. Pokoje 2, 3 - programu fakultatywnego.
osobowe z łazienkami.
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Wyżywienie: 3 śniadania w formie bufetu, 2 kolacje serwowane, 1 regionalna kolacja na Litwie
Kod imprezy: KPTL
(dodatkowo płatna).
Cena
W promocji
Nr
Termin
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
katalogowa
już od:
barkiem.
01
30.04-03.05
1 428 zł
999 zł
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
01.07-04.07
1 428 zł
999 zł
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 02
03
12.08-15.08
1 428 zł
999 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
250 zł
Uwagi
Podana kwota na realizację programu może ulec Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty po- Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
bierane za całą grupę (np. za lokalnych przewod- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
ników) są dzielone na wszystkich uczestników. Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
Dla stałych klientów - zniżka 5%
centrach historycznych. Kolejność realizacji proszczegóły na stronach 4-5
gramu może ulec zmianie.
Przekroczenie granic na podstawie ważnego Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
dowodu osobistego (dotyczy obywateli UE) lub
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzepaszportu.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdu z Warszawy. nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w
Polsce podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd:
Rozkład jazdy nr 10
Katowice - Augustów (ok. 560 km) - ok. 10 godz.
Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
- rejs do Doliny Rospudy ok. 45 zł,
- lunch w Trokach ok. 10 EUR,
- regionalna kolacja na Litwie ok. 25 EUR.

Organizator: Almatur - Katowice

EUROPA ŚRODKOWA
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Polska, Czechy

4 dni

Tajemniczy Dolny Śląsk

Cena od

749 zł
é

Wrocław

é

Adrspach

é

Kuks é Srebrna Góra é Osówka
Holandia
Ząbkowice
Śląskie é

é

STOP

Książ
Berlin

é

Kłodzko

é

Niemcy

Polska

Belgia

Adrspach
Praga

Luxembourg

Francja

Wrocław
Książ

Kuks

Kłodzko

Czechy

Austria

Switzerland

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu
jazdy. Przyjazd do Wrocławia – stolicy województwa
dolnośląskiego, jednego z najstarszych miast Polski. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Zobaczymy, m.in. rynek – jeden z największych w Europie,
z pięknymi kamieniczkami i wspaniałym gotyckim
Ratuszem, urokliwe uliczki Starego Miasta, które
zachowały średniowieczny układ i nazwy. Uniwersytet Wrocławski - wspaniały przykład baroku austriackiego z najwspanialszą aulą Europy – Aulą
Leopoldina oraz Ostrów Tumski - najstarszą część
Wrocławia, zwaną również małym Watykanem. Zobaczymy również liczne gotyckie kościoły, z których
najważniejsze to: katedra św. Jana Chrzciciela i
kościół św. Krzyża. Przejazd do hotelu w okolice
Kłodzka.
2 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Czech. Podczas wędrówki
fantastyczną trasą turystyczną Skalnego Miasta w
Adrspach, zobaczymy m. in. monumentalne formy
skalne i Wielki Wodospad. Przepłyniemy łodzią po
jeziorku skalnym, a na koniec zostaniemy nagrodzeni siedmiokrotnym echem. Następnie przejedziemy do Kuks, gdzie zwiedzimy zamek założony
przez hrabiego Franciszka Antoniego Szpork,
stanowiący pozostałość po kompleksie uzdrowiskowym o tej samej nazwie. W XVIII wieku cieszył
się on dużą popularnością, dzięki miejscowym leczniczym źródłom mineralnym. Zwiedzimy zabytkową
aptekę, jeden z najstarszych tego typu obiektów na
świecie. Można będzie udać się do grobowca rodziny Szpork, znajdującego się pod Kościołem Trójcy
Przenajświętszej. Czas wolny. Dla chętnych kolacja

w restauracji (dodatkowo płatna ok. 300 CZK). W
godzinach wieczornych powrót do hotelu, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu zaznajomimy się z najważniejszymi
atrakcjami Dolnego Śląska. Twierdza Srebrna Góra
– unikatowy obiekt w skali dziedzictwa kulturowego Europy, gdzie największy podziw budził i budzi
nadal potężny Donjon, jeden z najciekawszych
obiektów fortyfikacji epoki nowożytnej. Podziemne
Miasto Osówka to wyjątkowe miejsce owiane tajemnicą, w którym lekcja historii nabiera innego wymiaru. Jest to najciekawszy i najdłuższy udostępniony
kompleks wybudowany w Górach Sowich, w pobliżu
miejsca poszukiwania „złotego” pociągu. Następnie
potężny Zamek Książ – jeden z największych zamków Europy. Znajduje się tam 415 komnat i wieża,
skąd rozciąga się niezapomniany widok na panoramę okolicy. Wokół znajdują się niezwykłe tarasy
ogrodowe i przepiękny Park Krajobrazowy. Powrót
do hotelu na nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i zwiedzanie
Kłodzka – pięknego miasta z dobrze zachowany
rynkiem, gotyckim mostem i pięknymi kościołami.
Przejdziemy Podziemną Trasą Turystyczną im.
Tysiąclecia Państwa Polskiego. Trasa prowadzi do
Twierdzy Kłodzkiej, gdzie w czasie II Wojny Światowej znajdował się obóz jeniecki. Przejazd do
Ząbkowic Śląskich, pięknego miasta, które może
poszczycić się ciekawymi zabytkami architektury.
Zobaczymy: okazałe ruiny zamku - dawnej renesansowej warowni, gotycki kościół parafialny Św.
Anny, Ratusz i Krzywą Wieżę – dawną, średniowieczną dzwonnicę wybudowaną około 1413 roku.
Odpoczniemy na rynku, gdzie będziemy podziwiać

kolorowe, zdobione kamieniczki nadające temu Informacje o cenie
miejscu niezwykłego uroku. W godzinach popołu- Cena nie obejmuje:
dniowych wyjazd w drogę powrotną.
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty
Program fakultatywny
lokalne, Tour Guide. Koszt – ok. 160 zł + ok. 260 CZK
- kolacja w Czechach – ok. 300 CZK.
- programu fakultatywnego.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu o standardzie
**/*** w okolicy Kłodzka. Pokoje 2, 3 osobowe z
łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 2 obiadokolacje w Polsce
dodatkowo płatne, kolacja w Czechach dodatkowo
płatna.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Uwagi

Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci
wykupienia obiadokolacji w Polsce i kolacji w Czechach w dniu rezerwacji imprezy.
Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic,
Gliwic, Opola. Przejazd: Katowice - Wrocław (ok.
200 km) - ok. 3 godz.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KPTC

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
03.06-06.06
1 070 zł
749 zł
02
22.07-25.07
1 070 zł
749 zł
03
23.09-26.09
1 070 zł
749 zł
04
11.11-14.11
1 070 zł
749 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
250 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 2 obiadokolacji: 70 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 5

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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EUROPA ŚRODKOWA

3 dni
Cena od

839 zł
é

Polska, Niemcy

Urokliwy Szprewald

STOP

Skarby UNESCO: Kościół Pokoju w Jaworze é W krainie księcia Pücklera é Park Mużakowski
Niemiecka Wenecja é Szprewald é Ogród Różany w Forst é Bolesławiecka ceramika é

Holandia

Niemcy

é

Polska

Szprewald
Jawor

Belgia

Czechy
Luxembourg

Francja

Switzerland

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu jazdy. Przyjazd do Jawora, zwiedzanie
Kościoła Pokoju wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przejazd na zwiedzanie Parku Mużakowskiego (Park Muskau).
Założony w pierwszej połowie XIX w. park
zaliczany jest do najwybitniejszych założeń
europejskiej sztuki ogrodowej. Spacer trasą
turystyczną po parku stanowi znakomitą możliwość zapoznania się z całością założenia,
uznanego w 2004 roku za dobro Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja*, nocleg.
2 dzień
Śniadanie. Przejazd do Forst – wizyta w
Ogrodzie Różanym, założonym ponad 100 lat
temu. Na całkowitej powierzchni 16 hektarów
rośnie ponad 800 gatunków róż na dziesięciu tysiącach krzewów różanych. Mnogość
roślin drzewiastych, jasna zieleń rozległych
obszarów trawiastych, jak również szacowny,
godny zobaczenia drzewostan z gajem rododendronów, stwarzają w tym parku wyjątkową
atmosferę. Przejazd na zwiedzanie kompleksu
parkowo pałacowego w Branitz, posiadające-

go oryginalne, historyczne wyposażenie, które
wprowadzi nas w atmosferę świata i czasów
księcia Pücklera. Po południu niezapomniana
przejażdżka łodzią kanałami Szprewy. Wspaniałe widoki, bezpośredni kontakt z przyrodą – mnóstwo ptaków wodnych i ciekawych
roślin (możliwość zakupienia szprewaldzkich
ogórków i oleju lnianego). Powrót do hotelu,
kolacja*, nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Przejazd do Żagania, według
legendy założonego ok. 700 r. przez córkę
Wandy – księżniczkę Żagannę. Podczas spaceru zobaczymy m.in. Dom Wdowi, ratusz,
kamieniczki w rynku, Pałac Książęcy, który
gościł m.in. królów pruskich - Wilhelma I oraz
Wilhelma IV, Honoriusza Balzaka, Ferenca Liszta czy Bożenę Nemcovą. Następnie
zwiedzimy zespół poaugustiański: kościół pw.
Wniebowzięcia NMP, konwikt, spichlerz oraz
klasztor z wspaniale zachowaną biblioteką z
tzw. sklepieniem szeptanym. Przejazd do Bolesławca, zwiedzanie (z możliwością zakupów)
słynnej na całym świecie, ze swych wyrobów
ceramicznych, Manufaktury Bolesławieckiej.
Wyjazd w drogę powrotną.
ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu o standardzie **/*** w okolicy Żar lub Żagania. Pokoje 2,
3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 2 śniadania. *Możliwość dokupienia pakietu 2 kolacji w cenie 100 zł/os.
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą,
DVD i barkiem lub mikrobus z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za
całą grupę są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot
nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec
zmianie. Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód
osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport. Cena
podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Gliwic, Opola i Wrocławia. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie. Przejazd:
Katowice – Jawor (ok. 300 km) – ok. 5 godzin.

INFORMACJE O CENIE

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty
lokalne, Tour Guide. Koszt - ok. 40 EUR i 70 zł.

Austria

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: OPPN

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 23.04 – 25.04
1199 zł
839 zł
02 01.05 – 03.05
1199 zł
839 zł
03 11.06 – 13.06
1199 zł
839 zł
04 02.07 – 04.07
1199 zł
839 zł
05 27.08 – 29.08
1199 zł
839 zł
06 17.09 – 19.09
1199 zł
839 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego
140 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata za pakiet 2 kolacji
100 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 5

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Opole
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Polska, Słowacja

4 dni
Cena od

699 zł

Tatrzańskie uroki

STOP

é Niedzica é Spływ Przełomem Dunajca é Zakopane z Krupówkami i Gubałówką é Dolina Kościeliska é Zdziar i spacer
Niemcy
é Wjazd kolejką na Hrebieniok é Morskie Oko é
Ścieżką w Koronach Drzew é Stary Smokowiec u podnóża Tatr Wysokich
Praga

Polska

Czechy

Niedzica
Zakopane
Zdziar
Stary Smokowiec

Słowacja

Austria

Węgry

Budapeszt

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z poszczególnych miast według rozkładu
jazdy. Przejazd do Niedzicy, gdzie zobaczymy
XIV wieczny zamek, skrywający liczne tajemnice
i legendy, majestatycznie królując nad okolicznymi wioskami i jeziorem Czorsztyńskim. Krótki
spacer po koronie sztucznej zapory na Dunajcu.
Pozwoli nam zobaczyć ogrom pracy, jaka została
włożona, aby stworzyć zabezpieczenie dla całej
Polski przed jednym z największych żywiołów, jakim jest woda. Dla chętnych spływ malowniczym
Przełomem Dunajca. W godzinach wieczornych
przejazd do hotelu w okolice Zakopanego, zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie okolic Zakopanego – najsłynniejszego turystycznego miasta w Polsce, usytuowanego u podnóża Tatr. Spacer po Dolinie Kościeliskiej – drugiej co do wielkości dolinie w
Tatrach Polskich, którą wyróżniają charakterystyczne
formy skał wapiennych o ciekawie brzmiących nazwach Zbójnickie Okno czy Zbójnickie Turnie. W Zakopanem zwiedzimy m.in. Muzeum Tatrzańskie oraz
stary cmentarz na Pęksowym Brzyzku, gdzie spoczywają zasłużeni dla miasta, kultury polskiej i Tatr.
Następnie spacer i czas wolny na słynnych Krupówkach - jednym z najsłynniejszych deptaków w Polsce.
Wjedziemy kolejką na Gubałówkę, gdzie na górnej
polanie będziemy podziwiać przepiękną panoramę
miasta i Tatr, a następnie przejdziemy w kierunku Butorowego Wierchu, z którego zjedziemy wyciągiem
krzesełkowym. Powrót do hotelu na nocleg

3 dzień
Po śniadaniu całodniowa wycieczka na Słowację, którą rozpoczniemy spacerem Ścieżką w
Koronach Drzew. Ta położona w pobliżu Zdziaru,
niedawno oddana do użytku atrakcja turystyczna
pozwala na podziwianie panoramy Tatr z wysokości 24 m. Następnie zwiedzimy przepiękną
Jaskinię Bielską - jedyną jaskinię udostępnioną
dla turystów w Tatrach Wysokich. Zachwyca
ona zwiedzających różnorodnością i oryginalnością nacieków. Spacerując podziemną trasą
będziemy podziwiać liczne stalaktyty, stalagmity
i stalagnaty, wapienne draperie i wodospady oraz
podziemne jeziorka. W jaskini panuje niska temperatura – ok. 5-6 °C, zatem należy pamiętać o
założeniu ciepłego ubrania. Po wyjściu z jaskini
udamy się do Starego Smokowca, zimowej stolicy
Słowacji, położonej u stóp Tatr Wysokich. Wjazd
kolejką na Hrebieniok (1285 m n.p.m.), atrakcyjny
cel turystyczny i doskonały punkt wypadowy do
Wodospadów Zimnej Wody, których malownicze,
osadzone w przepięknej okolicy kaskady urzekają
swoją urodą. Spacer po dolinie i zjazd kolejką do
Smokowca. Dla chętnych kolacja w restauracji. W
godzinach wieczornych powrót do hotelu, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i wycieczka nad
Morskie Oko – najpiękniejsze górskie jezioro w
Polsce, otoczone z jednej strony przez najwyższy
polski szczyt - Rysy, z drugiej strony Mięguszowieckie Szczyty i strzelisty Mnich. W drodze powrotnej na Jaszczurówce, zwiedzimy drewnianą
kaplicę Najświętszego Serca Jezusa, w stylu

zakopiańskim. W godzinach popołudniowych wy- Informacje o cenie
jazd w drogę powrotną.
Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstęProgram fakultatywny
pu do zwiedzanych obiektów, przejazd kolejką,
- spływ Dunajcem ok. 55 zł
przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 125
- Spacer Koronami Drzew ok. 20 EUR
zł, + ok. 20 EUR.
- kolacja na Słowacji ok 20 EUR
- przejazd wozami do Morskiego Oka ok 50 zł/os - programu fakultatywnego.
(w jedną stronę) i ok 80zł/os (w dwie strony)

Świadczenia

Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu lub pensjonacie o standardzie **/*** w okolicy Zakopanego.
Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 2 obiadokolacje.
Kolacja na Słowacji dodatkowo płatna.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD
i barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Uwagi

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Obowiązkowo należy
zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli
UE) lub paszport. Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic i Krakowa. Dopłaty za dojazdy
z wybranych miejscowości w Polsce podane są w
rozkładzie jazdy. Przejazd: Katowice - Zakopane
(ok. 180 km) - ok. 3 godz.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KPTS

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
30.04-03.05
1 070 zł
749 zł
02
24.06-27.06
999 zł
699 zł
03
09.09.-12.09
999 zł
699 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
250 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 7

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice

32
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3 dni
Cena od

699 zł
é

Słowacja

Weekend na Słowacji

STOP

é Park Narodowy Słowacki Raj é Dobszyńska
Zamek Orawski é Święty Krzyż é Dolina Demianowska
Niemcy
Jaskinia Lodowa é Lewocza - dawna stolica Spiszu é Zamek Spiski é Chopok i panorama Tatr é

Polska

Oravský
Podzámok

Czechy

Wiedeń

Chopok Lewocza
Słowacki Raj

Słowacja
Bratysława

Austria
Budapeszt

Węgry

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przyjazd do Oravskiego Podzámku – słynnego
Orawskiego Zamku, największego zabytku
północnej Słowacji, którego doskonale rozbudowane fortyfikacje obronne sprawiły, iż nigdy
nie został on zdobyty przez oblegających.
Po zwiedzaniu kompleksu przejedziemy do
Świętego Krzyża, gdzie zobaczymy największą, drewnianą świątynię w Europie Środkowej, a później do Doliny Demianowskiej nad
polodowcowe Jezioro Vrbickie - największy
naturalny zbiornik wodny w Tatrach Niżnych,
pomnik przyrody objęty najwyższym stopniem
ochrony. Czas wolny na chwilę relaksu w otoczeniu przepięknego krajobrazu. Przejazd do
hotelu w okolice Popradu, zakwaterowanie,
kolacja, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Parku Narodowego
Słowacki Raj, gdzie zwiedzimy Dobszyńską
Jaskinię Lodową – unikatowy naturalny rezerwat przyrody. Jaskinia należy do najcenniejszych jaskiń lodowych na świecie, a od
roku 2000 znajduje się na liście światowego
dziedzictwa przyrody. Po wyjściu z jaskini przejazd na spacer do Tomaszowskiego Widoku –

tarasu skalnego, znajdującego się 200 m nad
przełomową rzeką Hornad, skąd rozpościerają
się wspaniałe widoki na okolicę. Następnie
przejazd do Lewoczy - dawnej stolicy Spiszu
i najpiękniejszego miasta Słowacji, wpisanego
na listę światowego dziedzictwa UNESCO,
gdzie zwiedzimy miasto z Bramą Koszycką,
która stanowi wrota do zabytkowego centrum,
rynek z „klatką hańby” oraz trójnawowy kościół
św. Jakuba, drugi co do wielkości gotycki kościół na Słowacji. Przejedziemy zobaczyć ruiny
średniowiecznego Zamku Spiskiego, jednego
z największych w tej części kompleksu zamkowego, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Powrót do hotelu, kolacja,
nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd autokarem do dolnej
stacji kolejki linowej, którą wjedziemy na Chopok (2024 m n.p.m.), drugi najwyższy szczyt
Tatr Niżnych. Na jego zboczach powstało największe słowackie centrum narciarskie, które
latem przemienia się w oazę soczystej zieleni.
Po dojeździe na górną stację kolejki, ze szczytu będziemy mogli podziwiać niesamowitą
panoramę okolicznych szczytów. Czas wolny.
Następnie wyruszymy w drogę powrotną. Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu o standardzie **/*** w okolicy Popradu. Pokoje 2, 3
osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 2 śniadania, 2 kolacje.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą,
DVD, barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
Tour Guide. Koszt – ok. 55 EUR.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KSTS

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
11.06-13.06
999 zł
699 zł
02
30.07-01.08
1 079 zł
749 zł
03
17.09-19.09
999 zł
699 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
200 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Podana kwota na realizację programu może
ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota.
Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich
uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach
muzealnych i centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód
osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych i Bielska-Białej. Dopłaty za dojazdy z
wybranych miejscowości w Polsce podane są
w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Katowice – Orawski Zamek (ok. 150
km) - ok. 3,5 godz.
Trasa wycieczki liczona od granic Polski ok. 500 km.

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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Czechy

3 dni
Cena od

699 zł

Weekend w Pradze
é

Praga i rejs po Wełtawie

STOP

é

Niemcy

Polska

Praga
Plzen

Hradec Kralove

Czechy

Ostrawa

Brno
Ceské Budejovice

Austria

Słowacja

do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodBratislava

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez terytorium Republiki Czeskiej. Przyjazd do
Pragi - uważanej za jedno z najbardziej atrakcyjnych miast Europy, corocznie odwiedzanej przez
liczne rzesze turystów. Rejs statkiem wycieczkowym po Wełtawie oraz zwiedzanie dzielnicy
żydowskiej – Jozefova. Następnie udamy się na
kolację w restauracji w centrum Pragi. Czas wolny.
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu dalsza część zwiedzania stolicy
Czech: Katedra św. Wita – arcydzieło gotyku górująca nad przepięknym kompleksem zamkowo
- ogrodowym Hradczan. Następnie przejdziemy
do Zamku Królewskiego, Pałacu i Ogrodów Wallensteina, Malej Strany. Kontynuujemy spacer w
kierunku Mostu Karola, a następnie udajemy się
na Stare Miasto i Rynek, gdzie zobaczymy Ratusz
ze słynnym zegarem astronomicznym - Orlojem.
Kolacja w restauracji w centrum Pragi. Czas wolny – możliwość odwiedzenia słynnych praskich
piwiarni. Powrót do hotelu, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie
Nowego Miasta - Teatr Narodowy – secesyjny skarb
Pragi oraz Plac Wacława. Czas wolny na zakupy.
Około południa wyjazd w drogę powrotną do kraju.
Powrót do Polski w godzinach popołudniowych.

Program fakultatywny

- Rejs po Wełtawie – ok. 250 CZK (min. 25 os.).

Świadczenia

Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu o standardzie **/*** na terenie Pragi. Pokoje 2, 3 osobowe
z łazienkami.
Wyżywienie: 2 śniadania w formie bufetu podawane w hotelu, 2 kolacje serwowane w restauracji
w centrum Pragi.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może
ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota.
Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich
uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach
muzealnych i centrach historycznych. Kolejność
realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód
osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic,
Gliwic i Opola. Dopłaty za dojazdy z wybranych
miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie
jazdy.
Przejazd: Katowice - Praga (430 km) - ok. 7
godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski
- ok. 500 km.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu

nicy lokalni, Tour Guide, przejazdy komunikacją
miejską. Koszt - ok. 850 CZK
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KCTP

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
23.04-25.04
999 zł
699 zł
02
01.05-03.05
1 142 zł
799 zł
03
14.05-16.05
999 zł
699 zł
04
11.06-13.06
999 zł
699 zł
05
02.07-04.07
999 zł
699 zł
06
16.07-18.07
999 zł
699 zł
07
30.07-01.08
999 zł
699 zł
08
27.08-29.08
999 zł
699 zł
09
17.09-19.09
999 zł
699 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
200 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 5

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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Bansk

4 dni
Cena od

849 zł
é

Czechy

Nie tylko Praga

STOP

Kutna Hora - średniowieczny skarbiec królestwa é Karlowe Wary - perła uzdrowisk
Praga - stolica Czech é
Niemcy

Karlowe
Wary
Plzen

Usti nad Labem

Praga

é

Polska

Hradec Kralove

Kutna Hora

Czechy

Ostrawa

Brno

Ceské Budejovice

Słowacja

Austria

B

Bratislava

Banska Bystrica
Węgry

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przyjazd do
Kutnej Hory, miasteczka nazywanego w średniowieczu „skarbcem królestwa”, wpisanego na listę UNESCO. Zwiedzimy słynną Kaplicę Czaszek, w której
znajdują się szczątki ofiar epidemii dżumy, wojen
husyckich oraz wojny trzynastoletniej. Następnie
przejdziemy po głównych uliczkach miasta, zwiedzimy kościół św. Barbary - jedno z najpiękniejszych
w Europie Środkowej, unikatowe dzieło architektury
gotyckiej. Zobaczymy również Włoski Dwór – dawną mennicę królewską z kolekcją słynnych monet i
siedzibę królów Wacława II i Władysława II Jagiellończyka. Czas wolny, kolacja. Przejazd do Pragi,
zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Czech: klasztor
Strachowski, kompleks pałacowo-zamkowy na
Hradczanach, katedra św. Wita, Złota Uliczka.
Podziwianie przepięknej Lorety – kompleksu barokowych budynków sakralnych. Czas wolny. W godzinach popołudniowych przejazd do Karlowych
Warów - najsłynniejszego czeskiego uzdrowiska
(dawny Karlsbad). Spacer po kurorcie, gdzie na
uwagę zasługują barokowy kościół świętej Mag-

daleny i Teatr im. Vitezslava. Zwiedzimy Muzeum
Becherovki - wspaniałego ziołowego likieru, o
którym mówi się, że to trzynaste źródło Karlowych
Warów. Czas wolny - możliwość „degustacji” 12
wód leczniczych. Kolacja w restauracji. Powrót do
hotelu na nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu dokończenie zwiedzania stolicy
Czech: Mała Strana - dzielnica ambasad, położona u stóp wzgórza zamkowego, której uroku
dodają piękne i bogato zdobione barokowe pałace
i kamienice. Udamy się do wnętrza kościoła św.
Mikołaja. Spacer przez piękny Most Karola, a następnie przejdziemy do dzielnicy żydowskiej tzw.
Josefowa, gdzie mieszczą się synagogi i cmentarz
żydowski. Starymi uliczkami dotrzemy do ratusza
ze słynnym zegarem „Orloj”. Spacer ulicą Celetną,
Brama Prochowa, Obecni Dum. Czas wolny. Rejs
statkiem wycieczkowym po Wełtawie. Kolacja w
restauracji w centrum Pragi. Powrót do hotelu,
nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu dokończenie zwiedzania Pragi m.in.
Plac Wacława. Czas wolny. Około południa wyjazd
w drogę powrotną do kraju. Powrót do Polski w
godzinach popołudniowych.

Program fakultatywny

- rejs po Wełtawie – ok. 250 CZK (grupa min. 25 osób).

Świadczenia

Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu o standardzie **/*** poza centrum Pragi. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania w formie bufetu, 3 kolacje serwowane.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników)
są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych i centrach
historycznych. Kolejność realizacji programu może
ulec zmianie. Obowiązkowo należy zabrać ważny
dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Gliwic i Opola. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd: Katowice - Praga (430 km) - ok. 7 godz. Trasa
wycieczki liczona od granic Polski - ok. 1200 km.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide,
przejazdy komunikacją miejską. Koszt - ok. 1.500 CZK.
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KCTD

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
15.04-18.04
1 285 zł
899 zł
02
30.04-03.05
1 428 zł
999 zł
03
03.06-06.06
1 428 zł
999 zł
04
24.06-27.06
1 285 zł
899 zł
05
22.07-25.07
1 285 zł
899 zł
06
05.08-08.08
1 285 zł
899 zł
07
12.08-15.08
1 285 zł
899 zł
08
02.09-05.09
1 285 zł
899 zł
09
23.09-26.09
1 285 zł
899 zł
10
14.10-17.10
1 285 zł
899 zł
11
11.11-14.11
1 214 zł
849 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
300 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 5

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice
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Czechy

4 dni
Cena od

1099 zł
é

Czeskie perełki

STOP

Morawski Kras é Telcz é Hluboka nad Wełtawą é Holaszowice é Czeski Krumlov
Rožmberk nad Wełtawą é Czeskie Budziejowice é Żvikov é
Niemcyy

é

Polska
Hradec Kralove

Praga

Czechy

Plzen

Czeskie
Budziejowice
Ceské Budejovice

Ostrawa

Morawski
Brno
Kras
Telcz

Czeski
Krumlov Austria

Słowacja
Bratislava

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Cieszyn do Morawskiego Krasu – malowniczego obszaru skał wapiennych i zwiedzanie
jednej z jaskiń. Przejazd do wpisanego na listę
UNESCO miasta Telcza, zwanego „Morawską
Wenecją”, spacer po Starym Mieście z renesansowymi i barokowymi kamienicami. Przejazd do
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Hlubokiej nad Wełtawą
– zwiedzanie neogotyckiego zamku. Następnie odwiedzimy Holaszowice - wioskę słynącą z domów
w stylu „ludowego baroku”, wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kolejno przejedziemy do Czeskiego Krumlova - miasta z listy UNE-

SCO, jednego z najpiękniejszych miast Republiki
Czeskiej. Zwiedzanie kopalni grafitu oraz wspaniałego zamku z jedyną w swoim rodzaju kolorową
wieżą. Wiele osób na pewno skojarzy to miejsce
z malowanym dzbankiem z krumlovskiego zamku,
o którym śpiewała Helena Vondrackova. Spacer
uliczkami średniowiecznego miasta: starówka, XVI
- wieczny ratusz, kościół św. Wita, dom Kaplanka.
Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do miejscowości Romberk
nad Wełtawą - zwiedzanie zamku, który był pierwszą rodową siedzibą znaczącego rodu Rosenbergów. Następnie przejedziemy do Trzebonia.
Podczas spaceru po mieście odwiedzimy Czeski
Piwowar z 600 - letnią tradycją. Później udamy się
do Czeskich Budziejowic - miasta wpisanego na
listę UNESCO. Na trasie naszego spaceru znajduje się: Plac Przemysława Ottokara II - jeden z
największych placów Europy, fontanna Samsona,
renesansowy ratusz, katedra św. Mikołaja, Czarna
Wieża (punkt obserwacyjny i dzwonnica), Kościół
Ofiarowania NMP, mury obronne. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Żvikova nad Wełtawą
- zwiedzanie zamku Żvikov, rejs po zalewie Orlickim do zamku Orlik, gdzie udamy się do pięknych
barokowych i rokokowych wnętrz. Oba te zamki
należą do jednych z najwybitniejszych budowli
świeckich czeskiej architektury z okresu średniowiecza. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do
Polski w godzinach popołudniowych.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach o standardzie **/*** w okolicy Czeskiego Krumlova lub
Czeskich Budziejowic. Pokoje 2, 3 osobowe z
łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania w formie bufetu, 3 obiadokolacje serwowane.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Obowiązkowo należy
zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli
UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic,
Tych i Bielska-Białej. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Katowice - Morawski Kras (ok. 260 km)
- ok. 5 godz. Trasa wycieczki liczona od granic
Polski - ok. 1200 km.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 2.200 CZK

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KCTT

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
03.06-06.06
1 570 zł
1 099 zł
02
08.07-11.07
1 570 zł
1 099 zł
03
09.09-12.09
1 570 zł
1 099 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
300 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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Bansk

2 dni
Cena od

399 zł
é
é

Czechy

Z wizytą na Morawach

STOP

Zabytki Ostrawy é Pribor - Dom rodzinny Freuda é Koprivnica - muzeum samochodów
Piwny Stramberk é Ołomuniec - stolica Moraw é ”Olomoucké tvarůžky” w Losticach é
Niemcy

Polska

Usti nad Labem

Hradec Kralove

Czechy

Ołomuniec

Plzen

Ostrawa
Ostrawa

Brno
Ceské Budejovice

Austria

Słowacja

B

Bratislava

Banska Bystrica
Węgry

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przyjazd do
Ostrawy – stolicy kraju (województwa) morawsko- -śląskiego. Zwiedzanie rozpoczynamy spacerem po Starym Rynku (Masarykovo Namesti),
na którym zobaczymy m.in. stary ratusz z XVI w.
- obecnie Muzeum Ostrawskie, kolumnę morową i
tablice z historią miasta umieszczone w płycie rynku. Następnie przejdziemy do katedry Boskiego
Zbawiciela z XIX w. - siedziby diecezji ostrawsko
- opawskiej. Zobaczymy również zamek w Śląskiej
Ostrawie, zbudowany w XIII w. na granicy Moraw
oraz Śląska. W okresie rewolucji przemysłowej w
okolicach zamku wydobywano węgiel, na skutek
czego doszło do szkód górniczych, a obiekt zapadł się aż o 16 metrów. Obecnie pieczołowicie
zrekonstruowany. Następnie przejazd do Priboru – rodzinnej miejscowości Siegmunda Freuda.
Odwiedzimy tu ekspozycję prezentującą postać
słynnego twórcy psychoanalizy w jego rodzinnym domu – w nietypowy sposób – poprzez jego
myśli. Następnie udamy się do pobliskiej Koprivnicy, gdzie zwiedzimy słynne Muzeum Techniki
Fabryki Tatra. Zobaczymy pierwszy samochód
wyprodukowany w 1897 r. na ziemiach monarchii Austrio-węgierskiej, a następnie całą gamę
pojazdów produkowanych do dziś. Kolejny punkt
programu to Stramberk, który słynie z warzenia
piwa, słynnych pierników - „uszy sztramberskie”;
”truby”, czyli wieży widokowej (pozostałość zamku

gotyckiego); pochyłego rynku i jaskini Sipka. Spacer na podzamcze, degustacja piwa w browarze
miejskim. Obiadokolacja i przejazd do hotelu w
okolicach Ołomuńca, zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu udamy się do Ołomuńca, historycznej stolicy Moraw, która przy swej kameralności
oferuje liczne zabytki i piękne tereny spacerowe.
Zwiedzanie rozpoczynamy od muzeum archidiecezjalnego – byłego zamku Przemyślidów. Obok
katedra św. Wacława z 900-letnią historią gdzie
pochowany jest m.in. nasz rodak św. Jan Sarkander. Przejście obok pałacu arcybiskupiego, gdzie
proklamowano na cesarza 18-letniego wówczas
Franza Jozefa I Habsburga (1848 r), na plac z
barokową fontanną Trytonów. Wychodzimy na
Horni Namesti – Górny Rynek, gdzie znajduje się
wizytówka miasta - 35 metrowa kolumna Trójcy
Przenajświętszej (kolumna morowa) z 1735 roku,
wspaniały zabytek wpisany na listę UNESCO.
Zobaczymy też ratusz z najstarszym w Czechach
zegarem figuralnym (”Orloj”), fontanny barokowe z
XVII w. i Pałac Edelmanna z przepięknie zdobioną
renesansową elewacją. Po zwiedzeniu Ołomuńca
przejedziemy do Lostic, gdzie zapoznamy się ze
słynnymi serkami „ołomunieckimi twarożkami”,
których słony smak sprawia, ,że są doskonałą zakąską do piwa. Były one przysmakiem na dworze
cesarza i króla Czech, Rudolfa II Habsburga. Dla
chętnych lunch, zakupy, czas wolny. Wyjazd w
drogę powrotną.

Program fakultatywny:

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstęŚwiadczenia
Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu*** w okoli- pu do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przecach Ołomuńca. Pokoje 2, 3 osobowe z łazien- wodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 650 CZK
- programu fakultatywnego.
kami.
Wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, *1 lunch
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
w Losticach dodatkowo płatny.
Kod imprezy: KCTM
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
barkiem.
Cena
W promocji
Nr
Termin
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
katalogowa
już od:
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 01
10.07-11.07
570 zł
399 zł
02
07.08-08.08
570 zł
399 zł
Uwagi
18.09-19.09
570 zł
399 zł
Podana kwota na realizację programu może ulec 03
100 zł
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty po- Dopłata do pokoju 1 osobowego:
bierane za całą grupę (np. za lokalnych przewod- Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
ników) są dzielone na wszystkich uczestników. Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
centrach historycznych. Kolejność realizacji pro- Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
gramu może ulec zmianie.
Dla stałych klientów - zniżka 5%
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód
szczegóły na stronach 4-5
osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
Tych i Bielska-Białej.
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzeKolejność realizacji programu może ulec zmianie.
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Przejazd: Katowice – Ostrava (ok. 100 km) - ok.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
1,5 godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski
- ok. 320 km.
Rozkład jazdy nr 6
Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
- lunch w Losticach ok. 300 CZK

Organizator: Almatur - Katowice
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Węgry, Austria, Słowacja

4 dni

Trzy stolice

Cena od

989 zł
é

STOP

Budapeszt - stolica Węgier é Wiedeń - stolica Habsburgów
Bratysława - słowacka metropolia é

é

Praga

Polska

Czechy
Niemcy

Słowacja
Wiedeń

Austria

Bratysława
Budapeszt

Węgry

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy, przejazd
przez Słowację na Węgry. Przyjazd do Budapesztu w godzinach popołudniowych. Podczas
pierwszego spaceru po mieście zobaczymy: Plac
Bohaterów, Park Miejski, z zewnątrz Zamek Vajdahunyad, Szechenyi Furdo, a także Muzeum Historii Sztuki. Przejazd na kolację, zakwaterowanie
w hotelu, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu kontynuujemy zwiedzanie Budapesztu. Rozpoczniemy od spaceru po Wyspie
Małgorzaty, stanowiącej „zielone płuca” stolicy

Węgier. Następnie dla chętnych rejs statkiem po
Dunaju, podczas którego będziemy mogli zobaczyć najważniejsze zabytki miasta (m.in. Parlament, Zamek Królewski, Politechnikę, Węgierską
Akademię Nauk, Vigadó) oraz główne mosty
(Łańcuchowy, Małgorzaty, Elżbiety, Wolności).
Przejazd do Bazyliki św. Stefana i zwiedzanie
tego największego kościoła Węgier. Następnie
przejazd na drugą stronę Dunaju na Wzgórze
Zamkowe - zobaczymy z zewnątrz m.in. Kościół
Koronacyjny Macieja, Baszty Rybackie, stare kamieniczki Budy, Zamek Królewski. Czas wolny.
Zakończymy zwiedzanie Budapesztu wizytą na
Wzgórzu Gellerta, skąd rozciąga się przepiękny
widok na całe miasto i Dunaj. Zobaczymy również
mury Cytadeli oraz Pomnik Wolności. Wyjazd w
kierunku Austrii. Kolacja. Zakwaterowanie w hotelu w okolicy Wiednia, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Wiednia. Zobaczymy
z zewnątrz Belweder i pospacerujemy po jego
ogrodach. Następnie przyjrzymy się bajkowemu
Domowi Hundertwassera, który zadziwia nawiązaniami do natury i ekologii. Objazd autokarem
centrum Wiednia wspaniałym bulwarem Ringstrasse, przy którym znajduje się niezliczona ilość
zabytków, restauracji, hoteli i kawiarni. Zobaczymy
również: Wiedeńską Operę Państwową otwartą w
1869 roku; Parlament, przypominający świątynię
grecką; wieże neogotyckiego Ratusza wzorowanego na Ratuszu w Brukseli. Następnie spacer

z przewodnikiem po Starym Mieście. Na naszej
trasie ogród różany, Plac Bohaterów, zimowa rezydencja cesarska Hofburg oraz gotycka katedra
św. Szczepana (Stephansdom), słynąca ze swoich kolorowych dachówek i wysokiej na ok. 137 m
wieży południowej. Udamy się na ulice handlowe
Kohlmarkt, Graben oraz Kärntnerstrasse - z wieloma eleganckimi sklepami i kawiarniami. Podczas
czasu wolnego będzie możliwość wejścia do katedry św. Szczepana oraz spaceru pod Wiedeńską
Operę Państwową. Następnie przejazd do dawnej
letniej rezydencji cesarskiej Schönbrunn, gdzie
czeka nas zwiedzanie zabytkowych wnętrz (m.in.
gabinet Franciszka Józefa, apartamenty Sisi,
sypialnia Marii Teresy, sala balowa tzw. Wielka
Galeria) oraz spacer po barokowym, rozległym
parku. Wieczorem przejazd do dzielnicy Grinzing,
tradycyjnej wioski winiarzy, słynącej z niezliczonej
ilości restauracji i winiarni. Dla chętnych kolacja w
typowej gospodzie z winem, kuchnią austriacką i
muzyką. Powrót do hotelu, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Bratysławy. Spacer po
stolicy Słowacji - zobaczymy z zewnątrz: Zamek
Królewski, Ratusz, Pałac Prymasowski, Teatr Narodowy, katedrę św. Marcina oraz rynek i gapiącego się na turystów Czumila. Czas wolny. Około południa wyjazd w drogę powrotną do kraju. Powrót
do Polski w godzinach popołudniowych.

Program fakultatywny

- kolacja na Grinzingu ok. 27 EUR,
- rejs po Dunaju ok. 15 EUR.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach lub pensjonatach o standardzie **/***: 1 nocleg w okolicy
Budapesztu, 2 noclegi w okolicy Wiednia. Pokoje
2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 2 obiadokolacje,
za dopłatą kolacja na Grinzingu.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci
wykupienia kolacji na Grinzingu w dniu rezerwacji
imprezy.
Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i

centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic,
Tych i Bielska-Białej. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Katowice - Budapeszt (ok. 420 km) - ok.
9 godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski
- ok. 1300 km.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide, przejazdy komunikacją miejską. Koszt – ok. 4.000 HUF + ok. 70 EUR
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KHTS

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
15.04-18.04
1 556 zł
1 089 zł
02
30.04-03.05
1 556 zł
1 089 zł
03
03.06-06.06
1 556 zł
1 089 zł
04
24.06-27.06
1 556 zł
1 089 zł
05
22.07-25.07
1 556 zł
1 089 zł
06
05.08-08.08
1 556 zł
1 089 zł
07
19.08-22.08
1 556 zł
1 089 zł
08
09.09-12.09
1 556 zł
1 089 zł
09
14.10-17.10
1 556 zł
1 089 zł
10
11.11-14.11
1 413 zł
989 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
400 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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EUROPA ŚRODKOWA

4 dni
Cena od

989 zł
é

Węgry

Tokaj, czardasz i termy

STOP

Winnice Tokaju é Termalne uzdrowisko Hajduszoboszlo é Zabytki Debreczyna
Hortobagy - węgierska puszta é Jezioro Cisa é Jaskinie Aggtelek

é

Aggtelek

Słowacja
Tokaj
Debreczyn

Budapeszt

Hajduszoboszlo

Węgry
Rumunia

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy, przejazd
przez Słowację na Węgry. Przyjazd do Tokaju –
stolicy regionu winiarskiego, którego tradycja sięga
290 roku naszej ery. Miasto leży przy zbiegu rzek
Bodrog i Cisy, u południowych podnóży wulkanicznej góry Tokaj. Położenie to sprawia, że panują tutaj idealne warunki do uprawy winorośli. Po krótkim
spacerze zapraszamy na degustację produkowanego tutaj wina. Będzie okazja, aby przekonać się,
dlaczego Król Ludwik XIV zachwycony Tokajem
Aszú nazwał go „winem królów i królem win”, a
żona cara Piotra Wielkiego nie mogła przeżyć bez
tokaju ani jednego dnia. Po zwiedzaniu przejazd do
Hajduszoboszlo, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu czas wolny w Hajduszoboszlo – najsłynniejszym uzdrowisku Węgier. Relaks na basenach termalnych (wstęp płatny indywidualnie),
spacery po kurorcie. Po południu przejazd do
Debreczyna i krótki spacer po drugim co do wielkości mieście Węgier: Wielki Kościół Ewangelicki,
Uniwersytet, Teatr Narodowy, klasycystyczny Ratusz. Po powrocie do Hajduszoboszlo dla chętnych
kolacja w typowej węgierskiej csardzie, z winem i
tradycyjną muzyką! Nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu wyjeżdżamy do parku narodowego Hortobagy – jedynego zachowanego dużego
fragmentu węgierskiego stepu – puszty. Podczas
wycieczki wozami konnymi – spotkamy czikoszy konnych pasterzy, zobaczymy mangalice – pokryte

gęstym futrem świnie domowe, długorogie, szare
bydło oraz noniusze – najstarszą węgierską rasę
koni. Po zwiedzeniu stadniny udamy się do centrum
informacyjnego parku narodowego, gdzie będzie
możliwość zapoznania się z wystawami prezentującymi naturę, historię i kulturę materialną puszty.
Kolejnym punktem programu będzie wycieczka nad
Jezioro Cisa - po jednokilometrowej podróży łodzią
docieramy do ścieżki wzdłuż wybrzeża - dwie kryjówki i wieża obserwacyjna rozmieszczone wzdłuż
szlaku o długości 1500 metrów umożliwiają obserwację ptaków. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu i wykwaterowanie z hotelu przejedziemy do Parku Narodowego Aggtelek, naszpikowanego jaskiniami obszaru, który został wpisany na
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Podczas
wycieczki korytem podziemnej rzeki Styks, zwiedzimy krasową jaskinię Baradla, jedną z największych i najpiękniejszych. Ta długa na 25 kilometrów
jaskinia należy do najciekawszych atrakcji przyrodniczych Europy Środkowej. Następnie wyjazd
w drogę powrotną. Powrót do Polski w godzinach
popołudniowych.

Program fakultatywny

- bilety wstępu na baseny termalne w Hajduszoboszlo. Orientacyjne ceny: osoba dorosła - ok.
2.500 HUF, dzieci - ok. 2.000 HUF. Całodniowy bilet
wstępu do Aqua Parku - dodatkowo ok. 3.500 HUF;
do Aqua Palace - ok. 3.900 HUF.
- kolacja w Csardzie – ok. 5.000 HUF (przy minimum 20 os.)

Świadczenia

do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach o standar- opłaty lokalne, Tour Guide. Koszt – ok. 20.000 HUF.
dzie **/*** w Hajduszoboszlo. Pokoje 2, 3 osobowe - programu fakultatywnego.
z łazienkami. W hotelu restauracja, bar.
Wyżywienie: 3 śniadania w formie bufetu, 2 kolacje
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
serwowane, za dopłatą kolacja w Csardzie.
Kod imprezy: KHTM
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Cena
W promocji
Nr
Termin
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.
katalogowa
już od:
01 27.05 – 30.05 1 413 zł
989 zł
UWAGI
02 24.06 – 27.06 1 413 zł
989 zł
Podana kwota na realizację programu może ulec
1 039 zł
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobiera- 03 22.07 – 25.07 1 485 zł
989 zł
ne za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są 04 09.09 – 12.09 1 413 zł
dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie opro- Dopłata do pokoju 1 osobowego:
300 zł
wadza po obiektach muzealnych i centrach histo- Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
rycznych. Kolejność realizacji programu może ulec Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
zmianie. Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport. Cena Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych
Dla stałych klientów - zniżka 5%
i Bielska-Białej. Dopłaty za dojazdy z wybranych
szczegóły na stronach 4-5
miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy. Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
wykupienia kolacji w Csardzie. Przejazd: Katowice Tokaj (ok. 450 km) - ok. 7,5 godz. Trasa wycieczki ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
liczona od granic Polski - ok. 900 km.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice
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Węgry

4 dni
Cena od

989 zł
é

Nie tylko Budapeszt

STOP

Eger - stolica Byczej Krwi é Budapesztański Parlament i Wzgórze Gellert’a é Rejs po Dunaju
é Marcepanowe słodkości Szentendre é Esztergom - pierwsza stolica Węgier é
Słowacja

Esztergom

Eger

Budapeszt

Węgry
Rumunia

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy, przejazd
przez Słowację na Węgry. Przyjazd do Egeru jednego z najładniejszych miast Węgier, leżącego 130 km od Budapesztu. Jest ono kojarzone z
bohaterską obroną przeciw najazdom tureckim,
najlepszym węgierskim winem i wodami termalnymi. Spośród wielu atrakcji, które zobaczymy z
zewnątrz, warto wymienić: Zamek, Bazylikę św.
Jana, kościół Minorytów, Ratusz i Liceum – jedną
z najbardziej prestiżowych szkół na Węgrzech.
Przejazd do hotelu w Egerze, zakwaterowanie. Dla
chętnych przejazd do Doliny Pięknej Pani (która
jest miejscem składowania najlepszych win Egeru),
połączony z kolacją w regionalnej winiarni. Nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu dokończenie zwiedzania Egeru.
Około południa przejazd do Budapesztu i zwiedzanie miasta. Podczas spaceru zobaczymy
m.in.: Plac Bohaterów, Park Miejski, z zewnątrz
Zamek Vajdahunyad i Szechenyi Furdo. Następnie dla chętnych rejs statkiem po Dunaju, podczas
którego można zobaczyć najważniejsze zabytki
miasta (m.in. Parlament, Zamek Królewski, Politechnikę, Węgierską Akademię Nauk, Vigadó)
oraz główne mosty (Łańcuchowy, św. Małgorzaty,
Elżbiety, Wolności). Przejazd na Wzgórze Gellerta, skąd rozciąga się przepiękny widok na całe
miasto i Dunaj. Zobaczymy również mury Cytadeli

oraz Pomnik Wolności. Kolacja, zakwaterowanie
w hotelu. Nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu kontynuacja zwiedzania stolicy Węgier. Rozpoczniemy od spaceru po Wyspie Małgorzaty, stanowiącej „zielone płuca” Budapesztu.
Przejazd do Bazyliki św. Stefana i zwiedzanie
wnętrz tego największego kościoła w Budapeszcie. Następnie czas wolny m.in. na zakupy w
wielkiej hali targowej Vásárcsarnok oraz na ulicy
Vaci. Dla chętnych w tym samym czasie spacer
po Moście Wolności pod Hotel Gellert i wydrążony w skale kościół Paulinów, a także możliwość
skorzystania z krótkiej wizyty na kąpielisku z wodami termalnymi. Następnie przejazd na Wzgórze
Zamkowe - zobaczymy z zewnątrz m.in. Kościół
Koronacyjny Macieja, Baszty Rybackie, stare kamieniczki Budy, Zamek Królewski. Czas wolny.
Kolacja, powrót do hotelu, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu krótki pobyt w Szentendre, nazywanym najpiękniejszym małym miastem Węgier.
To malownicze miasteczko to mekka artystów,
architektoniczna i krajobrazowa perełka, gdzie
czas płynie wolniej i milej. Następnie czeka nas
przejazd do Esztergom - pierwszej stolicy Węgier,
znanej z największej w kraju Bazyliki oraz rekonstrukcji Zamku Królewskiego Arpadów. Około południa wyjazd w kierunku kraju. Powrót do Polski
w godzinach popołudniowych.

Program fakultatywny

- rejs po Dunaju ok. 4.500 HUF
- kolacja regionalna w Egerze ok. 6.000 HUF
- wstęp na kompleks basenów termalnych w Budapeszcie ok. 5.000 HUF (konieczny strój kąpielowy i czepek)

Świadczenia

Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach o standardzie **/***: 1 nocleg w okolicy Egeru, 2 noclegi
w okolicach Budapesztu. Pokoje 2, 3 osobowe z
łazienkami, w większości hoteli z TV. W hotelach
restauracja, bar.
Wyżywienie: 3 śniadania w formie bufetu, 2 kolacje serwowane, za dopłatą kolacja w Egerze.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD
i barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci
wykupienia kolacji w Egerze w dniu rezerwacji
imprezy.
Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic,
Tych i Bielska-Białej.
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w
Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Katowice - Eger (ok. 420 km) - ok. 9
godz.
Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok.
1200 km.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
opłaty lokalne, przejazdy komunikacją miejską,
Tour Guide. Koszt – ok. 8.100 HUF.
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KHTD

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
30.04-03.05
1 556 zł
1 089 zł
02
03.06-06.06
1 556 zł
1 089 zł
03
12.08-15.08
1 556 zł
1 089 zł
04
09.09-12.09
1 556 zł
1 089 zł
05
14.10-17.10
1 556 zł
1 089 zł
06
11.11-14.11
1 413 zł
989 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
400 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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EUROPA ŚRODKOWA

3 dni
Cena od

839 zł

Węgry

Weekend w Budapeszcie
é

Budapeszt i jego zabytki

STOP

é

Słowacja

Budapeszt

Węgry
Rumunia

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy, przejazd
przez Słowację na Węgry. Przyjazd do Budapesztu – podczas pierwszego spaceru po mieście zobaczymy: Plac Bohaterów, Park Miejski,
Zamek Vajdahunyad, Szechenyi Furdo, a także
Muzeum Historii Sztuki. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu kontynuujemy zwiedzanie miasta.
Przejazd do Bazyliki św. Stefana i zwiedzanie
największego kościoła Budapesztu. Następnie
dla chętnych rejs statkiem po Dunaju, podczas
którego będziemy mogli zobaczyć najważniejsze zabytki stolicy Węgier (m.in. Parlament,
Zamek Królewski, Politechnikę, Węgierską
Akademię Nauk, salę koncertową Vigadó) oraz
główne mosty (Łańcuchowy, Małgorzaty, Elżbiety, Wolności). Następnie przejazd na Wzgórze
Zamkowe - zobaczymy z zewnątrz m.in. Kościół
Koronacyjny Macieja, Baszty Rybackie, stare
kamieniczki Budy, Zamek Królewski. Przejazd
na Wzgórze Gellerta, skąd rozciąga się przepiękny widok na całe miasto i Dunaj. Zobaczymy również mury Cytadeli oraz Pomnik Wolności. Kolacja, nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Spacer po
Wyspie Małgorzaty, stanowiącej „zielone płuca”
stolicy Węgier. W godzinach przedpołudniowych wyjazd w kierunku kraju. Powrót wieczorem do Polski.

Program fakultatywny
- rejs po Dunaju ok. 4.500 HUF

Świadczenia

Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu o standardzie **/*** w okolicach Budapesztu. Pokoje 2, 3
osobowe z łazienkami. W hotelu restauracja, bar.
Wyżywienie: 2 śniadania w formie bufetu, 2 kolacje serwowane.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD
i barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych i Bielska-Białej. Dopłaty za dojazdy z
wybranych miejscowości w Polsce podane są w
rozkładzie jazdy. Przejazd: Katowice - Budapeszt
(ok. 420 km) - ok. 9 godz. Trasa wycieczki liczona
od granic Polski - ok. 900 km.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych
przez uczestnika podczas trwania imprezy: bilety
wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy
lokalni, opłaty lokalne, przejazdy komunikacją
miejską, Tour Guide. Koszt – ok. 8.000 HUF.
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KHTB

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
23.04-25.04
1 199 zł
839 zł
02
01.05-03.05
1 413 zł
989 zł
03
14.05-16.05
1 199 zł
839 zł
04
11.06-13.06
1 199 zł
839 zł
05
02.07-04.07
1 199 zł
839 zł
06
27.08-29.08
1 199 zł
839 zł
07
17.09-19.09
1 199 zł
839 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
300 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice
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Austria

4 dni
Cena od

989 zł

Panorama Salzburga

STOP

é Linz nad Dunajem é Salzburg - Stare Miasto i wjazd kolejką é St. Gilgen - rejs po jeziorze do
St. Wolfgang é kurort wypoczynkowy Bad Ischl é Hallstatt - urocze miasteczko z listy UNESCO é

Niemcy

Czechy
Linz

Salzburg
Hallstatt

Wiedeń

Austria

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Czechy do austriackiego miasta Linz – malowniczo usytuowanego po dwóch stronach Dunaju. Jego historyczna starówka leży na prawym
brzegu rzeki, a rozległy Hauptplatz uchodzi za
jeden z najpiękniejszych zwartych kompleksów
architektonicznych Austrii. Spacer z przewodnikiem po centrum Linzu, a następnie przejazd w
okolice Salzburga, obiadokolacja*, zakwaterowanie w hotelu lub pensjonacie, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu przejedziemy do Salzburga – jednego z najpiękniejszych miast Austrii. Spacer
z przewodnikiem po Starym Mieście, które w
1996 r. zostało wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Udamy się
do ogrodu, gdzie zobaczymy pałac arcybiskupi
Mirabell, przejdziemy: Getreidegasse – najstarszą i najbardziej urokliwą uliczką miasta (pod
nr 9 znajduje się Dom Mozarta), Rezidenzplatz
z pomnikiem Mozarta oraz wstąpimy także do
katedry św. Ruperta (XVII wiek). Następnie czeka nas wjazd kolejką na górującą nad miastem
Twierdzę Hohensalzburg, skąd rozpościera się
imponująca panorama miasta. Czas wolny. Po
południu przejazd do Hellbrunn, gdzie zwiedzimy ogrody wodne. Pałac Hellbrunn, otoczony

rozległym parkiem, zaliczany do najpiękniejszych przykładów architektury manierystycznej
na północ od Alp, jest prawdziwym unikatem w
całej Europie. Słynne ogrody z wodotryskami,
zaprojektowane w 1618 roku zachwycają zwiedzających po dziś dzień. Obiadokolacja*. Powrót
do hotelu/pensjonatu na nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd malowniczą trasą do St.
Gilgen – miejsca urodzenia matki Mozarta, rejs
statkiem po jeziorze Wolfgangsee do St. Wolfgang. Krótki spacer po urokliwym miasteczku.
Przejazd do Bad Ischl, ulubionej miejscowości
wypoczynkowej Franciszka Józefa. Spacer po
kurorcie, gdzie zwiedzimy willę cesarską, położoną w pięknym, ogromnym parku. Luksusowe
sklepy, eleganckie restauracje, kawiarnie i cukiernie wpisują miasto w poczet najciekawszych,
choć kosztownych miejsc w Austrii. Następnie
przejazd do Hallstatt – uroczego miasteczka
wpisanego na listę UNESCO, tarasowo położonego na wysokości 508 m n.p.m. i w niezwykły
sposób wciśniętego między strome, skaliste stoki i taflę jeziora Hallstättersee. Obiadokolacja*.
Powrót do hotelu/pensjonatu, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. Powrót
do Polski w godzinach wieczornych.

Program fakultatywny

Informacje o cenie

- Koncert muzyki klasycznej w Pałacu Mirabell (do- Cena nie obejmuje:
rośli 40 EUR, studenci 20 EUR, uczniowie 15 EUR). - kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
Świadczenia
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu lub pensjo- opłaty lokalne, przejazdy komunikacją miejską,
nacie o standardzie **/*** w okolicy Salzburga. wjazdy do miast, Tour Guide. Koszt – ok. 80 EUR.
Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
- programu fakultatywnego.
Wyżywienie: 3 śniadania w formie bufetu, *3 obiaTERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
dokolacje dodatkowo płatne.
Kod imprezy: KATS
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, video
Cena
i barkiem.
W promocji
Nr
Termin
katalogowa
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
już od:
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 01
30.04-03.05
1 556 zł
1 089 zł
02
03.06-06.06
1 556 zł
1 089 zł
UWAGI
03
08.07-11.07
1 485 zł
1 039 zł
Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci
12.08-15.08
1 485 zł
1 039 zł
wykupienia biletu na koncert muzyki klasycznej w 04
05
11.11-14.11
1 413 zł
dniu rezerwacji imprezy.
989 zł
Podana kwota na realizację programu może ulec Dopłata do pokoju 1 osobowego:
400 zł
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty po- Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
bierane za całą grupę (np. za lokalnych przewod- Dopłata do 3 obiadokolacji: 45 EUR
ników) są dzielone na wszystkich uczestników. Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
centrach historycznych. Kolejność realizacji pro- Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
gramu może ulec zmianie. Obowiązkowo należy
Dla stałych klientów - zniżka 5%
zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli
szczegóły na stronach 4-5
UE) lub paszport. Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych i Bielska-Białej. Dopłaty za Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce po- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzedane są w rozkładzie jazdy. Przejazd: Katowice
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
- Linz (ok. 550 km) - ok. 7 godz. Trasa wycieczki
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
liczona od granic Polski - ok. 1700 km.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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EUROPA ŚRODKOWA

4 dni
Cena od

989 zł
é

Austria, Słowacja

Wiedeń i okolice

STOP

Bratysława - słowacka metropolia é Cesarskie rezydencje Wiednia é Dolina Wachau
- najpiękniejszy zakątek Austrii é Krems é Rejs statkiem do Melk é
Czechy
Niemcy

Krems
Melk

Bratysława
Wiedeń

Austria
Włochy

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przyjazd
do Bratysławy w godzinach popołudniowych i spacer po stolicy Słowacji – zobaczymy z zewnątrz
Zamek Królewski, Ratusz, Pałac Prymasowski,
Teatr Narodowy, katedrę św. Marcina oraz Rynek
i gapiącego się na turystów Czumila. Czas wolny.
Przejazd do hotelu w okolice Wiednia. Kolacja.
Nocleg.
2 dzień
Po wczesnym śniadaniu przejazd do Krems –
najstarszego miasta Dolnej Austrii, malowniczo
położonego nad Dunajem. Miasto leży na krańcu
słynnej Doliny Wachau – rejonu znanego od czasów rzymskich z uprawy wina. Krótki spacer po
starej dzielnicy Stein, a następnie rejs statkiem
po Dunaju do Melk słynną doliną Wachau wśród
winnic, średniowiecznych zamków i barokowych
kościołów (ze statku zobaczymy m. in. Dürnstein,
Spitz, Willendorf). Na statku możliwość skorzystania odpłatnie z restauracji. Melk to drugie co do
wielkości opactwo Benedyktynów w Europie, miejsce pielgrzymek austriackich cesarzy. Z dziedzińca rozciąga się zachwycająca panorama Dunaju.
Zwiedzanie Klasztoru Benedyktynów z przepięknym kościołem pw. św. Piotra i Pawła oraz biblioteką, które należą do najwspanialszych obiektów
barokowych w Europie. Następnie powrót do
Wiednia, gdzie udamy się na Prater, czyli ogromny lunapark ze słynnym Diabelskim Młynem (Riesenrad). Można tam znaleźć wszelkiego rodzaju
atrakcje począwszy od różnych kolejek, karuzeli,

poprzez strzelnice i salony gier, skończywszy na
domach strachu. Na Praterze można również
zjeść wiedeńskie przekąski np. kiełbaskę z serem
lub placki ziemniaczane. Kolacja i nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu ciąg dalszy zwiedzania stolicy
Austrii. Zobaczymy z zewnątrz Belweder i pospacerujemy po jego ogrodach. Następnie przyjrzymy się bajkowemu Domowi Hundertwassera,
który zadziwia nawiązaniami do natury i ekologii.
Wspaniałym bulwarem wiedeńskim – Ringstrasse,
objedziemy centrum Wiednia autokarem. Przy
bulwarze znajdują się liczne zabytki, takie jak Wiedeńska Opera Państwowa otwarta w 1869 roku;
Parlament, przypominający świątynię grecką; neogotycki Ratusz wzorowany na ratuszu w Brukseli,
a także mnóstwo restauracji, hoteli i kawiarni. Następnie będziemy spacerować z przewodnikiem
po Starym Mieście: ogród różany, Plac Bohaterów,
zimowa rezydencja cesarska Hofburg; gotycka
katedra św. Szczepana (Stephansdom), słynąca
ze swoich kolorowych dachówek i wysokiej na ok.
137 m wieży południowej; ulice handlowe Kohlmarkt, Graben oraz Kärntnerstrasse – z wieloma
eleganckimi sklepami i kawiarniami. Czas wolny
(możliwość wejścia do katedry św. Szczepana
oraz spaceru pod Wiedeńską Operę Państwową).
Po południu przejazd do dawnej letniej rezydencji
cesarskiej Schönbrunn, gdzie czeka nas zwiedzanie zabytkowych wnętrz (m. in. gabinet Franciszka
Józefa, apartamenty Sisi, sypialnia Marii Teresy i
sala balowa tzw. Wielka Galeria) oraz spacer po
barokowym, rozległym parku. Następnie udamy
się na jedno z okolicznych wzgórz Lasku Wiedeńskiego – Kahlenberg, czyli w miejsce, z którego
Jan III Sobieski rozpoczął obronę Wiednia w 1683
roku – rozpościera się stąd niepowtarzalny widok
na całe miasto i Dunaj. Wieczorem przejazd do
dzielnicy Grinzing, tradycyjnej wioski winiarzy, słynącej z niezliczonej ilości restauracji i winiarni. Dla
chętnych kolacja w typowej gospodzie z winem,
kuchnią austriacką i muzyką. Czas wolny. Powrót
do hotelu, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu przejazd do centrum Wiednia, poranny spacer uliczkami zaspanego miasta, między
innymi pod pomnik Johanna Straussa (syna), autora walca “Nad pięknym, modrym Dunajem” oraz
pod kościół św. Karola Boromeusza, będącego
perłą baroku wiedeńskiego. Zobaczymy również
z zewnątrz siedzibę Wiedeńskiego Towarzystwa
Muzycznego, w której odbywają się słynne koncerty noworoczne filharmoników wiedeńskich.
Około południa wyjazd do kraju. Powrót do Polski
w godzinach wieczornych.

Program fakultatywny

Słowacja

Słowenia

Informacje o cenie

- kolacja na Grinzingu ok. 27 EUR
Cena nie obejmuje:
- rejs statkiem po Dunaju ok. 25 EUR (w okresie - kosztów realizacji programu ponoszonych przez
maj - październik)
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
opłaty lokalne, przejazdy komunikacją miejską,
Świadczenia
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu lub pen- Tour Guide. Koszt – ok. 85 EUR.
sjonacie o standardzie **/*** w okolicy Wiednia. - programu fakultatywnego.
Funkcjonalnie wyposażone pokoje 2, 3 osobowe
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania serwowane, 2 kolacje.
Kod imprezy: KATD
Za dopłatą kolacja na Grinzingu.
Cena
W promocji
Nr
Termin
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
katalogowa
już od:
barkiem.
01
30.04-03.05
1 557 zł
1 089 zł
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
03.06-06.06
1 557 zł
1 089 zł
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 02
03
08.07-11.07
1 485 zł
1 039 zł
UWAGI
04
12.08-15.08
1 485 zł
1 039 zł
Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci 05
02.09-05.09
1 485 zł
1 039 zł
wykupienia kolacji na Grinzingu w dniu rezerwacji
06
14.10-17.10
1 485 zł
1 039 zł
imprezy.
11.11-14.11
1 413 zł
989 zł
Podana kwota na realizację programu może ulec 07
400 zł
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty po- Dopłata do pokoju 1 osobowego:
bierane za całą grupę (np. za lokalnych przewod- Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
ników) są dzielone na wszystkich uczestników. Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Dla stałych klientów - zniżka 5%
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobiszczegóły na stronach 4-5
sty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
Tych i Bielska-Białej. Dopłaty za dojazdy z wybra- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenych miejscowości w Polsce podane są w rozkła- nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
dzie jazdy. Przejazd: Katowice - Wiedeń (ok. 450
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
km). Trasa wycieczki liczona od granic Polski ok. 1200 km.
Rozkład jazdy nr 6
Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice
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Austria

7 dni
Cena od

1889 zł
é

Smaki Tyrolu

STOP

Wysokogórskie doliny: Wildschönau, Ziller, Pillersee é Kitzbühel é Brixen im Thale
Rattenberg é Mayrhofen é lodowiec Hintertux é Innsbruck é Wattens é Kufstein é

é

Czechy
Niemcy
Wiedeń

Pians

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Czechy lub Niemcy do Austrii. Zakwaterowanie w hotelu w dolinie Wildschönau - 60 km od
Innsbrucka (lub innej pobliskiej dolinie). Kolacja.
Nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie alpejskiej, wysokogórskiej
doliny Wildschönau, wjazd kolejką linową na widokowy szczyt Markbachjoch. Przejazd do Muzeum
Rolnictwa Górskiego w Oberau. Zwiedzimy drewniany dom z 1795 roku, w którym zgromadzono
1200 eksponatów ukazujących życie miejscowej
ludności. Przejazd do miejscowości Auffach i wjazd
kolejką na szczyt Schatzberg (1903 m n.p.m.).
Możliwość spróbowania w schronisku troler Speckknödel – tyrolskich knedli z wędzoną słoniną w
rosole wołowym (ok. 10 EUR). Zwiedzanie pierwszego w Tyrolu Muzeum Drewna. Powrót do hotelu
na typową tyrolską kolację. Daniem głównym będą
Tiroler Käsespätzle, rodzaj tyrolskich zacierek
przesmażonych z cebulką i żółtym serem. Nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do doliny Pillersee. Wjazd
kolejką krzesełkową na szczyt Buchensteinwand, gdzie w 2014 roku zbudowano platformę
widokową w kształcie 30 metrowego krzyża –
Jakobskreuz. Wjazd windą na szczyt platformy,
skąd rozpościera się widok na wapienne szczyty
Kaisergebirge. Przejazd nad górskie jezioro Pillersee, gdzie będzie możliwość zjedzenia świeżego

pstrąga w czosnku ze szparagami (ok. 15 EUR).
Przejazd do Kitzbühel. Spacer po najbardziej nobliwym kurorcie narciarskim w Austrii, w którym
co roku odbywają się zawody Pucharu Świata
w narciarstwie alpejskim. Przejazd do Brixen
im Thale, gdzie od 1651 roku działa destylarnia
Erber. Zwiedzimy małą fabrykę oraz spróbujemy
likierów o różnych smakach. Powrót do hotelu na
kolację. Nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu przejazd do najmniejszego miasta
w Tyrolu – Rattenberg, nad rzeką Inn. Spacer po
mieście, które słynie z gotyckich i renesansowych
kamienic oraz wyrobów z kolorowego szkła. Wart
uwagi jest też ratusz, gotycki Kościół św. Wirgiliusza, klasztor Augustianów oraz domy kowali z
1148 roku. Czas wolny na starówce, a dla chętnych wejście na pobliską górę, na której stoją ruiny
zamku i skąd rozpościera się widok na całe miasto oraz rzekę. Przejazd do doliny Zillertal, którą
rozdziela rzeka Ziller. Zobaczymy tam kościoły z
czerwonymi i zielonymi dachówkami. Jedne należą do diecezji Innsbrucka, a drugie do diecezji
Salzburga. W Mayrhofen zwiedzimy serowarnię,
gdzie obejrzymy produkcję oraz skosztujemy
różnych rodzajów jogurtów oraz serów, a przede
wszystkim sera kwasowego - Tiroler Graukäse.
Przejedziemy do kurortu Hintertux na wysokość
1500 m n.p.m. Czas wolny. Chętni (za dodatkową dopłatą) mogą wjechać koleją gondolową na
platformę widokową na lodowcu Hintertux (3250
m n.p.m.), skąd rozpościera się panorama na całe

Alpy. To jedyne miejsce w Austrii, gdzie można jeździć na nartach przez cały rok. Powrót do hotelu na
kolację. Nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu przejazd do stolicy Tyrolu - Innsbrucka. Zwiedzanie renesansowego zamku Ambras:
słynna sala hiszpańska, gabinet osobliwości arcyksięcia Ferdynanda II oraz zbrojownia. Przejazd
na Stare Miasto, gdzie zwiedzimy Kościół Dworski, w którym stoi cenotaf cesarza Maksymiliana
otoczony przez 28 posągów z brązu. Zobaczymy
średniowieczną wieżę miejską oraz Goldenes Dachl, pokryty złoconymi dachówkami wykusz, który
od 1500 roku jest symbolem miasta. W czasie
wolnym będzie można udać się do hali targowej,
gdzie znajduje się najlepszy w mieście kram z
kiełbaskami. Możliwość skosztowania dwunastu
rodzajów kiełbas na ciepło z preclem (ok. 5 EUR).
A na deser warto odwiedzić filię wiedeńskiej kawiarni Sachera, gdzie serwują m.in. słynny czekoladowy Tort Sachera (ok. 5 EUR). Przejazd
do Wattens i zwiedzanie Kryształowych Światów
Swarovskiego z pięknie oświetloną, największą
na świecie kolekcją kryształów oraz sklepem firmowym. Powrót do hotelu na kolację. Około godz.
20.00 chętni będą mogli zobaczyć koncert miejscowej orkiestry dętej, która zagra przeboje pop,
rock oraz muzykę poważną. Nocleg.
6 dzień
Po śniadaniu spacer widokowy przez wąwóz Kundler Klamm w dolinie Wildschönau. Przejazd z
Kundl do Kufstein nad rzeką Inn. Wjazd kolejką na
skałę o wysokości 90 metrów, gdzie stoi średniowieczna twierdza. Zwiedzanie bogatych zbiorów
ukazujących historię i kulturę miasta oraz regionu.
Czas wolny na starówce. Możliwość skosztowania
Kaiserschmarrn – grubo posiekanego omletu z cukrem pudrem, rodzynkami i konfiturą (ok. 8 EUR).
Po południu wyjazd w kierunku Brna, w trakcie
przejazdu krótki postój koło Linzu na posiłek (płatny indywidualnie). Przyjazd do hotelu w okolicy
Brna, nocleg.
7 dzień
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. Powrót do
Polski w godzinach południowych.

Program fakultatywny

- lodowiec Hintertux - wjazd i zjazd kolejką ok. 30 EUR.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach o standardzie **/***: 5 noclegów w dolinie Wildschönau
(lub innej pobliskiej dolinie), 1 nocleg w okolicy
Brna. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 6 śniadań w formie bufetu i 5 kolacji

Innsbruck

Austria

serwowanych, w tym 1 kolacja typowo tyrolska.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Obowiązkowo należy
zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli
UE) lub paszport. Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych i Bielska-Białej.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Przejazd: Katowice – Wildschönau (900 km) – ok.
15 godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski
- ok. 2100 km.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 110 EUR.
- pozostałych posiłków i degustacji wymienionych
w programie ok. 70 EUR,
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: kast

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 10.07 – 16.07 2 699 zł
1889 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
550 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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EUROPA ŚRODKOWA

7 dni
Cena od

1989 zł
é

Austria, Niemcy

Zamki Ludwika II

Salzburg é Herreninsel é Neuschwanstein é Hohenschwangau é Linderhof
Zugspitze é Garmisch Partenkirchen é Jezioro Bodeńskie é Monachium é
Niemcy
Monachium
Jezioro
Bodeńskie

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Czechy i Austrię w okolice Salzburga, zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu pojedziemy do Salzburga – jednego
z najpiękniejszych miast Austrii. Spacer z przewodnikiem po Starym Mieście, które w 1996 r. zostało
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Zobaczymy m.in. ogród i pałac
arcybiskupi Mirabell, opactwo św. Piotra, katedrę
św. Ruperta, Residenzplatz i pomnik Mozarta. Będziemy spacerować Getreidegasse - najstarszą i
najbardziej urokliwą uliczką miasta, gdzie pod nr 9
znajduje się Dom Mozarta. Następnie przejazd do
Prien nad jezioro Chiemsee, przeprawa stateczkiem
na wyspę Herreninsel, na której zwiedzimy największy z zamków Ludwika Bawarskiego (będący kopią
pałacu wersalskiego). Spacer wśród fontann po
przepięknym parku. Powrót na stały ląd. Przejazd do
hotelu/pensjonatu w okolicy Kempten, obiadokolacja,
nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do sławnego na całym
świecie zakątka Bawarii – Hohenschwangau,
gdzie znajdują się 2 zamki – słynny Neuschwanstein oraz Hohenschwangau. Zamek Neuschwanstein jest najbardziej znanym zamkiem Ludwika II,
symbolem zamków bawarskich. Często kojarzymy
go z logo wytwórni filmowej Walta Disney’a. Przejazd w stronę Marienbrucke, gdzie z mostu łączącego dwa brzegi stromego i głębokiego wąwozu
Poellat rozciąga się najpiękniejszy widok na zamek. Spacer w stronę zamku, zwiedzanie wnętrz
Neuschwanstein. Po południu zwiedzanie zamku
Hohenschwangau, w którym jako dziecko mieszkał król Ludwik II. Powrót do hotelu/pensjonatu,
obiadokolacja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu udamy się w kierunku Alp. Wjazd kolejką na najwyższy szczyt Niemiec – Zugspitze (2962 m
n.p.m.), skąd rozpościera się imponująca panorama
alpejskich szczytów. Następnie zwiedzanie słynnej
alpejskiej miejscowości Garmisch-Partenkirchen, w
której odbywają się zawody skoków narciarskich w
ramach Turnieju Czterech Skoczni. Po południu przejazd do Linderhof, gdzie znajduje się prawdziwie bajkowy, najmniejszy z zamków Ludwika Bawarskiego.
Odwiedzimy pełne przepychu wnętrza zamku, który
jest nazywany królewską willą. Spacer po ogromnym,
okalającym zamek parku z przepięknymi ogrodami.
Powrót do hotelu/pensjonatu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu przejazd malowniczym alpejskim szlakiem nad Jezioro Bodeńskie, krótki spacer po romantycznym miasteczku Meersburg, położonym u stóp
Alp Szwajcarskich, otoczonym sadami owocowymi
i winnicami. Rejs statkiem na wyspę kwiatów Mainau, gdzie będzie czas na zwiedzanie wspaniałego
ogrodu botanicznego z palmami i cytrusami. Powrót
do Meersburga, zwiedzanie miasteczka, czas wolny.
Powrót do hotelu/pensjonatu, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień
Po śniadaniu przejazd do Monachium – zwiedzanie stolicy Bawarii metrem. Zobaczymy Olympiapark, gdzie w
1972 r. odbywały się Igrzyska Olimpijskie, ratusz, Rezydencję Książąt Bawarskich, kościoły NMP i św. Michała.
Następnie będziemy mieli czas wolny na samodzielne
zwiedzanie, zakupy, czy odwiedzenie piwiarni, aby wczuć
się w klimat tego specyficznego miasta, gdzie corocznie
na przełomie września i października odbywa się słynny
„Oktoberfest” - festyny, karczmy piwne i występy zespołów regionalnych nadają wtedy miastu wyjątkowego kolorytu. Dla chętnych kolacja bawarska w restauracji w centrum Monachium (płatna dodatkowo). Późnym wieczorem
(ok. godz. 22.00) wyjazd w drogę powrotną do kraju.
7 dzień
Powrót do Polski w godzinach porannych.

Program fakultatywny

é

Czechy

Wiedeń
Salzburg

Garmisch
Partenkirchen

Austria

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
Świadczenia
Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach lub pen- opłaty lokalne, przejazdy komunikacją miejską, Tour
sjonatach o standardzie **/***: 1 nocleg w okolicy Guide. Koszt – ok. 150 EUR.
Salzburga, 4 noclegi w Alpach Bawarskich. Pokoje - programu fakultatywnego.
2, 3 osobowe z łazienkami, w większości hoteli z
TV. W hotelach restauracja, bar.
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Wyżywienie: 5 śniadań i 4 obiadokolacje serwoKod imprezy: KDTZ
wane.
Cena
W promocji
Termin
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD Nr
katalogowa
już od:
i barkiem.
01 01.05 – 07.05 2 842 zł
1 989 zł
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
1 989 zł
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 02 29.05 – 04.06 2 842 zł
03 10.07 – 16.07 2 842 zł
1 989 zł
UWAGI
04 07.08 – 13.08 2 842 zł
1 989 zł
Podana kwota na realizację programu może ulec 05 04.09 – 10.09 2 842 zł
1 989 zł
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty po1 989 zł
bierane za całą grupę (np. za lokalnych przewod- 06 18.09 – 24.09 2 842 zł
700 zł
ników) są dzielone na wszystkich uczestników. Dopłata do pokoju 1 osobowego:
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobi- Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
sty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Dla stałych klientów - zniżka 5%
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic,
szczegóły na stronach 4-5
Gliwic, Opola i Wrocławia. Dopłaty za dojazdy z
wybranych miejscowości w Polsce podane są w Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
rozkładzie jazdy.
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzePrzejazd: Wrocław - Salzburg (ok. 620 km) - ok. nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
11 godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
- ok. 3000 km.
- kolacja/biesiada w Monachium – ok. 25 EUR,
- wjazd na Zugspitze – ok. 42 EUR.

Rozkład jazdy nr 8

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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Niemcy

4 dni
Cena od

899 zł

Malownicza Saksonia

Miśnia ze słynną porcelaną é Moritzburg - pałac „na wodzie” é Tajemniczy zamek w Stolpen é Szwajcaria
Saksońska é Twierdza Königstein é Starówka w Dreźnie é Pillnitz - dzielnica Drezna é Berlin
Rejs Doliną Łaby é

é

Holandia

Niemcy
Miśnia

Polska

Moritzburg

Drezno
Königstein

Czechy

Belgia

Luxembourg

Francja
Austria
Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. W godzinach
popołudniowych przyjazd do Miśni, słynącej w świecie
z produkowanej w tamtejszej manufakturze porcelany.
Zwiedzanie warsztatów pokazowych, w których na
własne oczy można prześledzić proces powstawania
miśnieńskich wyrobów. Następnie przystanek u bram
Drezna - w Moritzburgu. Spacer wokół malowniczo położonego pałacu Moritzburg, którego barokowe kopuły
odbijają się w jeziorze. Przejazd w okolice Drezna, kolacja. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Stolpen. Zamek, którego
wnętrze zobaczymy, rozsławiła w XVIII wieku legendarna hrabina Cosel – metresa króla Augusta Mocnego,
która była więziona w Stolpen przez 49 lat. Następnie
przejazd przez urokliwy region zwany Szwajcarią Saksońską. Pionowe skały, wznosząc się ponad doliną
Łaby, tworzą cudowne krajobrazy, którymi już w XIX
wieku zachwycali się przybywający ze Szwajcarii malarze, porównując ich urok z rodzimymi pejzażami. Krótki
postój przy najpopularniejszym punkcie widokowym
Bastei i podziwianie niesamowitego „skalnego miasta”.
W godzinach popołudniowych przejazd do Königstein.
Znajdująca się tam imponująca górska twierdza o tej
samej nazwie, przez stulecia pozostawała niezdobyta,
chroniąc w okresie wojny najcenniejsze drezdeńskie
dzieła sztuki. Spacer po murach Königstein, wznoszących się 250 m ponad Łabą, pozostawi na długo w naszej pamięci zachwycający krajobraz okolicy. W twierdzy podziwiać można doskonale zachowane elementy
architektoniczne – bramy warowne i bastion Jerzego,
spichlerz, stare koszary oraz głęboką na ponad 150

m studnię. Późnym popołudniem przejazd do Drezna.
Switzerland
Spacer po ulicach starówki. Zaliczany do najpiękniejszych placów Europy Theaterplatz otaczają: Opera
Sempera, Zwinger oraz kościół Hofkirche (dziś katedra)
wzniesiony przez Augusta Mocnego. Spacer wzdłuż
Fürstenzug – najdłuższego obrazu porcelanowego na
świecie, przedstawiającego historię dynastii Wettinów,
która przez ponad 800 lat sprawowała rządy w Saksonii.
Kolejna niezapomniana atrakcja to promenada spacerowa „Brühlsche Terasse” - słynny „balkon Europy”, z której rozpościera się niepowtarzalny widok na rzekę Łabę.
Przejście przez dziedziniec Zamku Residenzschloss,
który kryje m.in. „Zielone Sklepienie” – dawny skarbiec
Augusta Mocnego, imponujący przepychem wnętrz
i prezentowanych klejnotów. Nad placem Neumarkt
od 2005 roku ponownie góruje kościół Frauenkirche z
charakterystyczną kopułą – jeden z symboli Drezna.
Kolacja. Powrót do hotelu, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i kontynuowa- Program fakultatywny
nie zwiedzania Drezna. Objazd miasta autokarem: - kolacja regionalna ok. 26 EUR,
m.in. okolice Starego Miasta, ratusz z pozłacaną figurą - rejs statkiem po Łabie ok. 19 EUR.
Rathausmann, Szklana Manufaktura Volkswagena,
dzielnica Blasewitz, w której zachowała się zabudowa Świadczenia
willowa z okresu sprzed II Wojny Światowej, panorama Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu lub pensjoŁaby z trzema zameczkami - Albrechtsberg, Eckberg nacie o standardzie **/*** w okolicy Drezna. Pokoi Villa Stockhausen, dzielnica Neustadt – tętniąca je 2, 3 osobowe z łazienkami.
życiem do późnych godzin nocnych, Pfunds Molke- Wyżywienie: 2 śniadania w formie bufetu, 2 kolarei – „najpiękniejszy sklep mleczarski świata”, którego cje. Za dopłatą kolacja regionalna.
ściany pokrywa blisko 250 m² ręcznie malowanych Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
kafelek, pomnik „Złotego Jeźdźca”, Plac Albrechta. barkiem.
Przejazd do Pillnitz, jednej z dzielnic Drezna, w której Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
znajdują się bliźniacze gmachy Wasserpalais i Bergpa- Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.
lais – ich dachy przypominają kształtem pagody, a na
ich fasadach widnieją orientalne motywy, co wskazuje UWAGI
na bardzo wyraźną inspirację budowlami Dalekiego Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci
Wschodu. Spacer po wkomponowanym w przepiękną wykupienia fakultatywnego rejsu po Łabie w dniu
dolinę Łaby kompleksie parkowo-pałacowym. Powrót rezerwacji imprezy.
do Drezna statkiem. Trasa rejsu prowadzi malowniczą Podana kwota na realizację programu może ulec
doliną Łaby, mijając m.in. słynny most o nazwie „Nie- zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobieski Cud”. W godzinach popołudniowych zwiedzanie bierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodnajsłynniejszych drezdeńskich muzeów zlokalizowa- ników) są dzielone na wszystkich uczestników.
nych w gmachu Zwinger: Galeria Malarstwa Starych Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
Mistrzów kryje m.in. „Madonnę Sykstyńską” – dzieło centrach historycznych.
Rafaela Santi, „Śpiącą Wenus” Giorgione oraz bogatą Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
kolekcję obrazów malarstwa włoskiego, holenderskiego Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobii flamandzkiego. Zbiory porcelany zgromadzone przez sty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Augusta Mocnego należą do największych na świecie, a Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic,
Salon Matematyczno-Fizyczny należy do jednych z naj- Gliwic, Opola i Wrocławia. Dopłaty za dojazdy z
starszych muzeów naukowo-technicznych. Czas wolny. wybranych miejscowości w Polsce podane są w
Wieczorem kolacja regionalna w restauracji w centrum rozkładzie jazdy.
Drezna (płatna dodatkowo). W późnych godzinach wie- Przejazd: Wrocław - Miśnia (ok. 280 km) - ok. 4,5
czornych wyjazd w drogę powrotną do Polski.
godz.
4 dzień
Powrót do kraju we wczesnych godzinach porannych.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy
lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 80 EUR.
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KDTS

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
30.04-03.05
1 428 zł
999 zł
02
03.06-06.06
1 499 zł
1 049 zł
03
08.07-11.07
1 428 zł
999 zł
04
12.08-15.08
1 428 zł
999 zł
05
09.09-12.09
1 428 zł
999 zł
06
11.11-14.11
1 285 zł
899 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
300 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 8

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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Szwajcaria, Francja, Niemcy

7 dni

Wzdłuż Renu i Mozeli

Cena od

1789 zł
é

Szafuza

é

é Zamki MarksburgBerlin
Strassburg é Heidelberg é Lorelei é Koblencja Holandia
i Cochem é Dolina Mozeli é Trewir é Kolonia é Bonn é

Niemcy

Belgia

Bonn
Koblencja
Frankfurt
Moguncja
nad Menem
Heidelberg

Francja

Strassburg
Schaffhausen

Czechy

Austria

Szwajcaria

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Niemcy i Austrię. W trakcie przejazdu planowane są krótkie postoje.
2 dzień
Przed południem przyjazd nad Jezioro Bodeńskie
i przejazd wzdłuż Renu do Szafuzy. Krótki spacer
po zabytkowej części miasta, słynącej z charakterystycznych kamienic z oknami wykuszowymi. Następnie przejazd autokarem do Neuhausen, gdzie
znajduje się największy w Europie wodospad
Rheinfall. Rejs po rzece u podnóża wodospadu,
podziwianie panoramy 23 metrowej kaskady oraz
zamku Laufen. Przejazd do hotelu w jednym z malowniczych miasteczek Schwarzwaldu lub w okolicy Strassburga. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Strassburga, będącego
centrum kultury i sztuki europejskiej. W przeszłości Strassburg nosił przydomek „miasta tysiąca
świątyń” z powodu swoich licznych klasztorów,
kongregacji, kościołów i synagog. Spacer po Starym Mieście, umieszczonym na liście światowego
dziedzictwa UNESCO i zwiedzanie jednej z największych katedr we Francji - Strassburger Münster. W godzinach popołudniowych przejazd do
Heidelbergu – miasta majestatycznie rozłożonego
po obu stronach rzeki Neckar, które pod koniec
XVIII w. odkryli dla siebie romantycy. Heidelberg
jest siedzibą najstarszego na terenie Niemiec
uniwersytetu. Punktem centralnym miasta jest
Schloss, jeden z najwspanialszych zamków świata, którego ruiny będziemy podziwiać. Przejazd do
hotelu w okolicy Moguncji, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu rejs statkiem po Renie z Rüdesheim
do Koblenz. Wzdłuż brzegów rzeki na przełomie
stuleci powstały liczne miasteczka z przepiękną zabudową i niezliczonymi zamkami. Płynąc
wzdłuż Renu statek mija m.in. skałę Lorelei, sławne urwisko, nad którym - wedle legendy – siadywała jasnowłosa czarodziejka i czesała swe bujne
loki, wabiąc śpiewem żeglarzy, którzy wypatrując z
utęsknieniem pięknej Lorelei, rozbijali się o skały.
Rejs kończy się w Koblencji (Koblenz) tuż przy
„Deutsches Eck”, w miejscu, gdzie do Renu uchodzi Mozela, a na brzegu wznosi się symbol Koblencji – pomnik cesarza Wilhelma. W programie
zwiedzanie wnętrz romańskiej kolegiaty św. Kastora - najpiękniejszego budynku miasta, pochodzącego w większej części z XII wieku. Następnie
przejazd do zamku Marksburg. Zwiedzanie wnętrz
oryginalnie zachowanej, średniowiecznej warowni. Przejazd do hotelu w okolicy Koblencji. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu przejazd do Cochem, zwiedzanie
twierdzy majestatycznie górującej ponad doliną
Mozeli. Następnie przejazd niezwykle malowniczą
trasą wzdłuż Mozeli do miasteczka Bernkastel-Kues słynącego z tradycyjnej zabudowy z muru
pruskiego. W godzinach popołudniowych przejazd
do Trewiru, najstarszego miasta Niemiec, gdzie
zobaczymy zabytki pochodzące z czasów rzymskich: termy cesarskie, bazylikę Konstantyna i
bramę Porta Nigra. Powrót do hotelu, nocleg.
6 dzień
Po śniadaniu przejazd do Kolonii. Zwiedzanie
miasta z przewodnikiem. Zostało ono założone
w 33 r. p.n.e. i szybko zdobyło sobie znaczącą
pozycję. Urodziła się tutaj Julia Agrypina, żona
cesarza Klaudiusza, który w 50 r. n.e. nadał miastu status kolonii (stąd nazwa), z pełnymi prawami
miasta rzymskiego. Kolonia stanowi ogromną,
rozległą aglomerację nad rzekami Ren i Ruhr.
Jest jednym z najważniejszych miast niemieckich,
a monumentalna katedra gotycka należy do najczęściej odwiedzanych zabytków w Niemczech.
Czas wolny. W godzinach popołudniowych dla
chętnych wycieczka (komunikacją publiczną) do
Bonn. Zwiedzanie dawnej stolicy Republiki Federalnej Niemiec oraz miasta narodzin Ludwika van
Beethovena, które do dziś zachowało ślady najważniejszych momentów w swojej historii. Powrót
do Kolonii. W godzinach wieczornych wyjazd w
drogę powrotną do Polski.
7 dzień
Powrót do Polski w godzinach porannych.

Program fakultatywny

Informacje o cenie

- degustacja w lokalnej winiarni – ok. 16 EUR (gru- Cena nie obejmuje:
pa min. 25 osób),
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstę- Rejs po Renie - ok. 40 EUR.
pu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
opłaty lokalne, przejazdy komunikacją miejską,
Świadczenia
Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach lub pen- Tour Guide. Koszt – ok. 80 EUR.
sjonatach o standardzie **/***: 1 nocleg w okolicy - programu fakultatywnego.
Schwarzwaldu/Strassburga, 1 w okolicy MogunTERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
cji, 2 w okolicy Koblencji. Pokoje 2, 3 osobowe
Kod imprezy: KDTR
z łazienkami, w większości hoteli TV. W hotelach
restauracja, bar.
Cena
W promocji
Nr
Termin
Wyżywienie: 4 śniadania serwowane.
katalogowa
już od:
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD 01 24.07 – 30.07 2 556 zł
1 789 zł
i barkiem.
02 21.08 – 27.08 2 556 zł
1 789 zł
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
600 zł
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. Dopłata do pokoju 1 osobowego:
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
UWAGI
Podana kwota na realizację programu może ulec Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobiera- Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
ne za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są
Dla stałych klientów - zniżka 5%
dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oproszczegóły na stronach 4-5
wadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
zmianie. Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód
osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport. Cena ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzepodstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Gliwic, nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
Opola, Wrocławia, Legnicy i Bolesławca. Dopłaty za
dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane
Rozkład jazdy nr 3
są w rozkładzie jazdy. Przejazd: Wrocław - Szafuza
(ok. 1000 km) - ok. 14 godz. Trasa wycieczki liczona
Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
od granic Polski - ok. 2400 km.
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice
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Niemcy

4 dni

Berlin i okolice

Cena od

1149 zł
é

Berlin

é

Poczdam

STOP

é

Berlin
Poczdam

Holandia

Polska

Niemcy

Belgia
Czechy

Francja

Austria

Szwajcaria

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd według rozkładu jazdy. Przejazd do Berlina i zwiedzanie miasta z przewodnikiem: „Śladami
Muru Berlińskiego”. Mur Berliński (1961-1989)
podzielił trwale na 28 lat Berlin na dwa miasta
funkcjonujące w dwóch systemach politycznych.
Ponieważ wyjazd na Zachód dla obywateli byłej
NRD był zakazany, próbowano różnych sposobów
ucieczki: tunelami, w bagażnikach, przepływając
Szprewę lub po prostu próbując przeskoczyć przez
mur. Większość prób kończyła się więzieniem lub
śmiercią. W trakcie zwiedzania odwiedzimy Miejsce Pamięci Bernauer Strasse z oryginalnym fragmentem muru i zasieków przygranicznych, przejście graniczne Check Point Charlie oraz East Side
Gallery – najdłuższą na świecie plenerową galerię
na murze. Czas wolny. Obiadokolacja*. Przejazd
do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu, dalsze zwiedzanie stolicy Niemiec
z przewodnikiem: „Historia Metropolii Berlin”.
Berlin jest stosunkowo młodym miastem - pierwsza wzmianka z 1237 r. mówi zaledwie o osadzie
rybackiej, ale historia stolicy Niemiec jest chyba
najbogatsza w burzliwe i interesujące wydarzenia
aż po dziś. Na trasie zobaczymy m. in. Aleję Karl-Marx-Allee (dawna Aleja Stalina), Alexanderplatz
z wieżą telewizyjną Fernsehturm, Dzielnicę Św.
Mikołaja – kolebkę miasta, Plac Zamkowy z nowo

odbudowanym zamkiem Hohenzollernów, Wyspę
Muzealną wpisaną na listę UNESCO, historyczną
Aleję pod Lipami z operą, uniwersytetem, katedrą
Św. Jadwigi i innymi reprezentacyjnymi budowlami, najpiękniejszy plac Berlina Gendarmenmarkt,
Bramę Brandenburską oraz nową dzielnicę rządową i Plac Poczdamski. Przy najbardziej znanym
bulwarze Kudamm z luksusowymi domami towarowymi będzie okazja na wypicie kawy w jednej z
licznych kawiarni lub zjedzenie sławnej berlińskiej
kiełbaski Currywurst. Czas wolny. Obiadokolacja*.
Powrót do hotelu na nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Poczdamu, miasta wpisanego na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO.
Poczdam, nazywany Arkadią Hohenzollernów, to
drugie miasto rezydencjonalne władców Prus i Cesarstwa Niemieckiego. Na przestrzeni 300 lat, w
otoczeniu licznych jezior i parków, powstało kilkanaście pałaców rodziny królewskiej. Walory krajobrazowe oraz bogactwo architektoniczne sprawiły,
że Poczdam wpisany został na listę UNESCO jako
największy zespół parkowo-pałacowy na świecie.
W jednym z nich odbyła się w 1945 r konferencja
Poczdamska, która zadecydowała o losach Europy po II wojnie światowej. Podczas zwiedzania
zobaczymy m. in. „most agentów” Glienicker Brücke, Pałac Cecilienhof - miejsce Konferencji Poczdamskiej, rosyjską dzielnicę Alexandrowka oraz
przepięknie odrestaurowaną starówkę z dzielnicą

holenderską. Punktem kulminacyjnym będzie spacer przez ogrody pałacowe Sanssouci z pałacem
Fryderyka Wielkiego. Powrót do Berlina. Obiadokolacja*, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie oraz dokończenie
zwiedzania Berlina: zwiedzanie ogrodów pałacowych z zamkiem Charlottenburg lub rejs statkiem
po Szprewie (grupa min. 15 os.). Następnie wyjazd w drogę powrotną, przyjazd do kraju w godzinach popołudniowych.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu o standardzie**/*** w Berlinie lub okolicy. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje dodatkowo płatne.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Uwagi

Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci
wykupienia obiadokolacji oraz rejsu po Sprewie w
dniu rezerwacji imprezy. Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę
(np. za lokalnych przewodników) są dzielone na
wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po
obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości
podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd: Poznań
- Berlin (ok. 300 km) - ok. 4 godz.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 100 EUR.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KDTS

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
30.04-03.05
1 856 zł
1 299 zł
02
03.06-06.06
1 856 zł
1 299 zł
03
08.07-11.07
1 785 zł
1 249 zł
04
12.08-15.08
1 785 zł
1 249 zł
05
09.09-12.09
1 856 zł
1 299 zł
06
11.11-14.11
1 642 zł
1 149 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
400 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 3 obiadokolacji
70 EUR
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 8
Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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7 dni
Cena od

1999 zł
é

Niemcy

Perły północnych Niemiec

Poczdam – miasto pałaców i ogrodów é Berlin - stolica zjednoczonych Niemiec é Najpiękniejsze miasta hanzeatyckie:
Stralsund, Rostock, Wismar, Schwerin é Lubeka – miasto 7 wież i marcepana é Hamburg – perła północy é
Lubeka

Rugia
Rostock

Hamburg
Berlin
Poczdam

Holandia

Polska

Niemcy

Belgia
Czechy

Francja

Austria

Szwajcaria

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy.
Przejazd do Poczdamu. Udamy się do zespołu
parkowo-pałacowego Sanssouci, wpisanego na
listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO
Następnie udamy się na spacer po zabytkowym
śródmieściu, który rozpoczniemy od Starego Rynku. Zobaczymy m.in. kościół św. Mikołaja oraz
Stary Ratusz, następnie Nowy Rynek z XVII i XVIII
wieku, jeden z najlepiej zachowanych barokowych
placów w Europie. Na koniec zobaczymy słynną
dzielnice miasta: Dzielnicę Holenderską. Zakwaterowanie w okolicy Berlina, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu przejazd do stolicy Niemiec gdzie
zobaczymy: Mur Berliński (a dokładnie jego pozostałości), Alexanderplatz, neorenesansowy
Czerwony Ratusz, Wieżę Telewizyjną - wysoką
na 365 metrów wizytówkę Berlina, Neue Wache
- centralny pomnik Federalnych Niemiec, Uniwersytet Humboldta - wychowankami którego byli
bracia Grimm oraz Albert Einstein, główną aleję
Berlina - Unter den Linden, Reichstag - siedzibę
parlamentu. Podczas spaceru zobaczymy również
Bramę Brandenburską - symboliczne wrota miasta
i Plac Poczdamski – wspaniały, nowoczesny kompleks architektoniczny, a zarazem nowe centrum
Berlina, w którym barwnie toczy się życie. Powrót
do hotelu na nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd na zwiedzanie Stralsundu – uznawanego dziś za jedno
z najpiękniejszych miast północnych Niemiec.
Spacer po zabytkowej starówce (wpisanej na listę
UNESCO), gdzie odwiedzimy wnętrza potężnych
kościołów parafialnych św. Marii, św. Mikołaja i św.
Jakuba kształtujące sylwetkę miasta i tworzących
jedyny w swoim rodzaju zarys słynnej architektury

sakralnej miast hanzeatyckich. Zobaczymy także
średniowieczne mury i bramy miejskie, ratusz,
Kamienicę Wulflama, domy kupieckie. Czas wolny
na starówce. Następnie udamy się na największa wyspa Niemiec – Rugie, a tam odwiedzimy
Königsstuhl National Park Centre słynącego z
klifów kredowych, gdzie będziemy zachwycać
się przepięknym widokiem na Morze Bałtyckie,
panorama z wysokiej na 118 m skały Königsstuhl.
Przejazd do hotelu, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Rostocku i spacer po
starym mieście, gdzie zwiedzimy kościół Mariacki
z zegarem astronomicznym z XV wieku. Będziemy także podziwiać Nowy Rynek z charakterystycznym dla Rostocku ratuszem z siedmioma
wieżyczkami, fragmenty murów miejskich, Bramę
Kamienną, Plac Uniwersytecki. Następnie udamy
się do Wismaru - zabytkowego miasta portowego
nad Bałtykiem. Spacer po starówce (wpisanej na
listę UNESCO), z gotyckimi kościołami św. Mikołaja i św. Jerzego, okazałym rynkiem z renesansową
studnią „Wasserkunst” i starym portem ze spichlerzami oraz browarem. Przyjazd do hotelu, nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu przejazd do Schwerin, miasta
o przepięknym krajobrazie usytuowanym na
siedmiu jeziorach. Zobaczymy słynny Zamek
Schweriński, który wznosi się na wyspie, leżącej
pomiędzy dwoma jeziorami. Udamy się na spacer
po starym mieście i zobaczymy: gotycka katedra
Najświętszej Maryi Panny i św. Jana, XIX wieczny
arsenał, ratusz miejski XVIII wieczny kościół św.
Mikołaja oraz zabytkowy budynek Poczty Głównej.
Następnie przejazd do Lubeki zwanej „królową
Hanzy”. Będziemy mogli podziwiać wyjątkową,
otoczoną wodą starówkę (wpisaną na listę UNESCO), z zachwycającymi średniowiecznymi zabudowaniami z czerwonej cegły i wąskimi uliczkami.
Zobaczymy także Bramę Holsztyńską – symbol
miasta, najstarszy w Niemczech ratusz, szpital św.
Ducha, Dom Buddenbrooków oraz udamy się do
wnętrz gotyckich kościołów św. Piotra i NMP. Czas
wolny. Przejazd na nocleg w okolicy Hamburga.
6 dzień
Po śniadaniu przejazd do Hamburga - jednego z
największych portów handlowych świata. Udamy
się na promenadę Alster, niezwykłą Dzielnica
Spichlerzy - największy na świecie zabytkowy
kompleks magazynowy, w którym pięknie wyeksponowano spichlerze z licznymi kawiarniami i
tawernami, a następnie na Stare Miasto z neorenesansowym ratuszem, pełnym splendoru i przepychu. Zwiedzimy także najpiękniejszy budynek
sakralny miasta - kościół św. Michała - który jest

przykładem łabskiego baroku. Dla chętnych rejs
statkiem po Łabie, a potem czas wolny. W godzinach popołudniowych przejazd (pociągiem lub
niemieckim autokarem) do Bremy nazywanej także „Rzymem północy“ Spacer po zabytkowej części miasta: rynek, gotycki Stary Ratusz z ozdobną
fasadą, „czterej muzykanci z Bremy“, czyli osioł,
pies, kot i kogut z baśni braci Grimm, pomnik
Rolanda. Czas wolny. W godzinach wieczornych
wyjazd z Bremy w drogę powrotną do Polski.
7 dzień
Powrót do Polski w godzinach przedpołudniowych.

Polsce podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd:
Wrocław -Poczdam (ok. 300km) - ok. 3,5 godz.
Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok. 2400

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
opłaty lokalne, przejazdy komunikacją miejską,
Tour Guide. Koszt - ok.130 EUR,
- rejsu statkiem po Łabie w Hamburgu – ok. 18 EUR.

Świadczenia

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach o stanKod imprezy: KDTN
dardzie **/*** lub pensjonatach: 2 w okolicy BerCena
W promocji
lina, 2 w okolicy Rostocku/Wismaru, 1 w okolicy Nr
Termin
katalogowa
już od:
Hamburga. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami, w
01 24.07 – 30.07 2 856 zł
1 999 zł
większości hoteli z TV.
Wyżywienie: 5 śniadań.
02 21.08 – 27.08 2 856 zł
1 999 zł
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD, Dopłata do pokoju 1 osobowego:
700 zł
barkiem.
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Uwagi
Podana kwota na realizację programu może ulec
Dla stałych klientów - zniżka 5%
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty poszczegóły na stronach 4-5
bierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników. Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzecentrach historycznych. Kolejność realizacji pro- nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
gramu może ulec zmianie. Obowiązkowo należy
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywaRozkład jazdy nr 8
teli UE) lub paszport. Cena podstawowa dotyczy
wyjazdów z Katowic, Gliwic, Opola, Wrocławia.
Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice
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Ukraina

9 dni

Podróż na kresy

Cena od

1399 zł
é

Lwów é Krzemieniec é Poczajów é Zbaraż é Tarnopol
Chocim é Okopy św. Trójcy é Czerniowce é Kołomyja

é
é

Trembowla é Kamieniec Podolski é Rejs po Dniestrze
Jaremcze é Stanisławów é Truskawiec é Drohobycz é

é

Białoruś
Polska
Lwów

Drohobycz

Ukraina

Kijów

Tarnopol
Stanisławów
Kamieniec
Czerniowce
Podolski

Truskawiec

Rumunia
Odessa

Bl

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Podczas
przejazdu planowane są krótkie postoje. Przyjazd
do Lwowa i pierwsze spotkanie z miastem: Prospekt Swobody, gmach Teatru Wielkiego i Baletu,
Plac Mickiewicza. Przejazd do hotelu, obiadokolacja*, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Lwowa: Cmentarz
Łyczakowski - jeden z największych cmentarzy
w Europie nazywany lwowskim Pere - Lachaise,
Cmentarz Orląt Lwowskich. Przejazd do Krzemieńca, miejsca urodzenia Juliusza Słowackiego. Zwiedzanie dworku Januszewskich - Muzeum J. Słowackiego. Przejazd do Poczajowa, gdzie znajduje się
Ławra Poczajowska z największą cerkwią Kresów
Wschodnich. Z jej tarasu roztacza się przepiękny
widok na całą okolicę. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja*, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd przez Wiśniowiec do Zbaraża, słynnej obronnej rezydencji uwiecznionej przez
Sienkiewicza w powieści „Ogniem i mieczem”.
Następnie krótkie zwiedzanie Tarnopola. Przejazd
przez Trembowlę i Skałę Podolską do Kamieńca
Podolskiego. Przejazd do hotelu, obiadokolacja*,
nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu przejazd nad Dniestr – niezapomniane wrażenia pozostawi rejs statkiem. Krajobrazy
Dniestru są niezwykle malownicze i różnorodne.
Każdy zakręt otwiera nowe widoki. Czasami są to
strome nagie skały obmywane strumieniami, czasa-

mi łagodne pagórki pokryte lasami. Gdzieniegdzie
skarpy pokruszonych łupków o kolorach od beżowego przez brązowy, czerwony aż do fioletowego.
Powrót do Kamieńca Podolskiego. Zwiedzanie:
katedra z minaretem, starówka, twierdza. Powrót do
hotelu, obiadokolacja*, nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu przejazd do Chocimia, którego największą atrakcją jest zamek - forteca, skąd roztacza się przepiękna panorama na Dniestr. Przejazd
przez Okopy Świętej Trójcy, miejsca opiewanego
przez Krasińskiego w „Nie-Boskiej komedii”. Przejazd do Czerniowiec, krótki Spacer po Czerniowcach, nazywanych „małym Wiedniem Wschodu”,
gdzie zobaczymy ratusz, teatr, Żydowski Dom
Ludowy, Rumuński Pałac Narodowy, Pałac Metropolitów Bukowińskich, zabytki sakralne różnych
wyznań obecnych w mieście. Czas wolny na jednej
z najpiękniejszych ulic miasta. Zakwaterowanie w
hotelu, obiadokolacja* i nocleg.
6 dzień
Po śniadaniu przejazd do Kołomyi, gdzie zwiedzimy Muzeum Pisanki oraz Muzeum Huculszczyzny.
Następnie odwiedzimy uzdrowisko Jaremcze huculska stolica i perła Karpat, jeden z głównych
ukraińskich ośrodków turystycznych z pozostałościami przedwojennej zabudowy willowej i wodospadem na Prucie. Przejazd do hotelu, obiadokolacja* i nocleg.
7 dzień
Po śniadaniu spacer po Stanisławowie - trzecim co
do wielkości, po Krakowie i Lwowie, mieście Galicji.
Zobaczymy m.in.: rynek, ratusz, kolegiatę z nekropolią Potockich, kościół ormiański, synagogę. Prze-

jazd do Truskawca, najsłynniejszego podkarpackiego kurortu - przechadzka po centrum uzdrowiska,
czas wolny. Następnie odwiedzimy miasto Brunona
Schulza – Drohobycz, którego magiczny obraz
utrwalony został na kartach m.in. „sklepów cynamonowych”. Krótki spacer: dom, w którym mieszkał
Bruno Schulz, kościół p.w. św. Bartłomieja z XIV w.
Przejazd do Lwowa, obiadokolacja* i nocleg.
8 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Lwowa: udamy się do
wnętrza greckokatolickiej katedry św. Jura, zobaczymy Wysoki Zamek z Kopcem Unii, skąd rozciąga się panorama miasta i okolicy oraz Uniwersytet
Lwowski (były Sejm Galicyjski). Następnie przejdziemy na starówkę z pięknym rynkiem, zwiedzimy
katedrę - jeden z dwóch czynnych kościołów katolickich we Lwowie (obok kościoła św. Antoniego na
Łyczakowie), Kaplicę Boimów – pomnik architektury
i rzeźby manierystycznej, Katedrę Ormiańską – budowlę nawiązującą stylem do architektury kolonii
ormiańskich na Krymie, Cerkiew Wołoską - wzniesioną przez włoskiego budowniczego Pawła Rzymianina w stylu włoskiego odrodzenia. Zobaczymy
Wieżę Prochową, kościół św. Andrzeja i wejdziemy
do klasztoru Bernardynów - jednego z najpiękniejszych kościołów Lwowa. Czas wolny. W godzinach
wieczornych wyjazd w drogę powrotną do Polski.
9 dzień
Powrót do Polski we wczesnych godzinach porannych.

Program fakultatywny

- rejs statkiem po Dniestrze ok. 35-40 EUR (grupa
min. 25 osób).

Świadczenia

Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach o standardzie **/***: 2 noclegi w Lwowie, 1 nocleg w Krzemieńcu/ Poczajowie, 2 noclegi w Kamieńcu Podolskim, 1
nocleg w Czerniowcach, 1 nocleg w Jaremcze/Stanisławowie. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 7 śniadań serwowanych lub w formie
bufetu, w zależności od hotelu, *7 obiadokolacji dodatkowo płatnych.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci
wykupienia rejsu po Dniestrze oraz obiadokolacji w
dniu rezerwacji imprezy.
Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za loklanych przewodników)

są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych i centrach
historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny paszport.Przekroczenie granic na podstawie ważnego paszportu.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic,
Krakowa, Tarnowa i Rzeszowa. Dopłaty za dojazdy
z wybranych miejscowości w Polsce są podane w
rozkładzie jazdy.
Przejazd: Rzeszów - Lwów (ok. 180 km) - ok. 4
godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok.
1500 km.
Podczas zwiedzania prawosławnych świątyń obowiązkowy strój dla kobiet to długa spódnica, zakryte
ramiona, nakrycie głowy - najlepiej chusta; dla mężczyzn: długie spodnie, zakryte ramiona.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt - ok. 65 EUR.
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KUTO

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 01.05 – 09.05
1999 zł
1399 zł
02 29.05 – 06.06
1999 zł
1399 zł
03 10.07 – 18.07
1999 zł
1399 zł
04 07.08 – 15.08
1999 zł
1399 zł
05 04.09 – 12.09
1999 zł
1399 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
600 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 7 obiadokolacji: 60 EUR
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 7

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice

50 EUROPA WSCHODNIA i Północna

Ukraina

4 dni

Lwów i Złota Podkowa

Cena od

899 zł
é

STOP

Lwów é Szlak „Złotej Podkowy”: Złoczów, Podhorce, Olesko
Żółkiew - najpiękniejsze miasto dawnej Rzeczypospolitej é

é

Białoruś
Polska

Lwów

Żółkiew
Olesko
Podhorce
Złoczów

Kijów

Ukraina

Rumunia

Odesa

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. W trakcie
przejazdu planowane są krótkie postoje. Przejazd
do Lwowa - miasta usytuowanego, podobnie jak
Rzym, na siedmiu wzgórzach. Jego położenie

sprawia, że miasto pod względem klimatu, flory i
fauny jest miastem Wschodu i Zachodu, miastem
na styku cywilizacji, świata łacińskiego i prawosławia, zbudowanym przez Rusinów, Polaków,
Ormian, Żydów, Niemców, Greków i inne narody.
Pierwsze spotkanie z miastem - krótki spacer,
podczas którego zobaczymy: Prospekt Swobody,
który jest miejscem manifestacji politycznych i parad wojskowych, Gmach Teatru Wielkiego i Baletu
- jest to nie tylko dzieło sztuki architektonicznej,
ale także rzeźby i malarstwa, Plac Mickiewicza najsłynniejszy plac Lwowa z pomnikiem Adama
Mickiewicza. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu wyjazd na trasę „Złotej Podkowy”malowniczy szlak, na którym leżą najważniejsze
zabytki regionu. Złoczów - zwiedzanie zamku
należącego niegdyś do rodziny Sobieskich i Radziwiłłów. Podhorce - rezydencja Koniecpolskich,
Rzewuskich, Ossolińskich oraz Klasztor Bazylianów. Olesko - zwiedzanie zamku, w którym urodził
się Jan III Sobieski oraz Michał Korybut Wiśniowiecki, obecnie zamek jest siedzibą filii Lwowskiej
Galerii Narodowej. Powrót do Lwowa. Czas wolny.
Dla chętnych kolacja regionalna w restauracji (dodatkowo płatna ok. 17 EUR). Powrót do hotelu,
nocleg.

3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Żółkwi - jednego z
najpiękniejszych miast dawnej Rzeczpospolitej.
Spacer po miasteczku, gdzie na uwagę zasługują:
piękny rynek z zabytkowymi kamienicami, wspaniała kolegiata św. Wawrzyńca, zamek, zespół klasztorny i cerkiew Bazylianów oraz synagoga. Powrót
do Lwowa. Spacer po starówce. Udamy się do
wnętrz katedry łacińskiej - jeden z dwóch czynnych
kościołów katolickich we Lwowie, Kaplicy Boimów –
pomnik architektury i rzeźby manierystycznej, Katedry Ormiańskiej - budowla nawiązująca swym stylem do architektury kolonii ormiańskich na Krymie.
Zobaczymy Cerkiew Uspieńską, Wieżę Prochową,
kościół św. Andrzeja i klasztor Bernardynów - jeden
z najpiękniejszych kościołów Lwowa, zachwycający swą zgrabną sylwetką i bogato dekorowaną
fasadą. Czas wolny, obiadokolacja. W godzinach
wieczornych powrót do hotelu na nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Dokończenie zwiedzania Lwowa: Cmentarz Łyczakowski
- jeden z największych cmentarzy w Europie nazywany „lwowskim Pere Lachaise”, cmentarz Orląt
Lwowskich, greckokatolicka katedra św. Jura,
Wysoki Zamek z Kopcem Unii - panorama miasta
i okolicy. W godzinach południowych wyjazd w
drogę powrotną. Przyjazd do Polski w godzinach
wieczornych.

Program fakultatywny

- kolacja regionalna ok. 17 EUR (min. 20 os.),
- nocne zwiedzanie Lwowa ok. 13 EUR (min. 20 os.),
- degustacja ekskluzywnych likierów lwowskich
ok. 10 EUR (min. 15 os.),

Świadczenia

Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu o standardzie **/*** w okolicy Lwowa. Pokoje 2, 3 osobowe
z łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania serwowane, 2 obiadokolacje serwowane. Za dopłatą kolacja regionalna.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci
wykupienia kolacji regionalnej w dniu rezerwacji
imprezy. Podana kwota na realizację programu
może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota.
Koszty pobierane za całą grupę (np. lokalnych
przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach muzeal-

nych i centrach historycznych. Kolejność realizacji
programu może ulec zmianie. Obowiązkowo należy zabrać ważny paszport. Cena podstawowa
dotyczy wyjazdów z Katowic, Krakowa, Tarnowa i
Rzeszowa. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Rzeszów - Lwów (ok. 180 km) - ok. 4
godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski
- ok. 500 km.
Podczas zwiedzania prawosławnych świątyń
obowiązkowy strój dla kobiet to długa spódnica,
zakryte ramiona, nakrycie głowy - najlepiej chusta;
dla mężczyzn: długie spodnie, zakryte ramiona.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych programu ponosznych przez uczestnika podczas
trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni,
Tour Guide. Koszt - ok. 35 EUR.
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KUTD

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
15.04-18.04
1 285 zł
899 zł
02
30.04-03.05
1 285 zł
899 zł
03
03.06-06.06
1 285 zł
899 zł
04
24.06-27.06
1 285 zł
899 zł
05
22.07-25.07
1 285 zł
899 zł
06
12.08-15.08
1 285 zł
899 zł
07
09.09-12.09
1 285 zł
899 zł
08
23.09-26.09
1 285 zł
899 zł
08
11.11-14.11
1 285 zł
899 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
300 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 7

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice

EUROPA WSCHODNIA i Północna 51

Ukraina

7 dni

Kozacka wyprawa

Cena od

1609 zł
é

Odessa

é

Stepy akermańskie

é

Białogród nad Dniestrem

é

Kijów

é

Białoruś
Polska
Kijów

Ukraina

Rumunia

Odessa

Black S

Program imprezy

1 dzień
Spotkanie w holu dworca PKP Przemyśl Główny (godzinę przed odjazdem pociągu). Wyjazd według rozkładu
jazdy pociągiem z Przemyśla do Odessy w godzinach
popołudniowych. Przejazd w kierunku granicy z Ukrainą
(odprawa paszportowo-celna w pociągu). Nocleg w pociągu w 4-osobowych przedziałach sypialnych.
2 dzień
Przyjazd rano do pięknej i wielokulturowej Odessy
na dworzec kolejowy. Transfer do hotelu, zostawienie
bagaży lub - jeżeli będzie to możliwe - wcześniejsze
zakwaterowanie. Spacer z przewodnikiem do samego
serca miasta, czyli ulicy Deribasowskiej i jej okolic, pełnej architektonicznych perełek. Ich przykładami są budynki hotelu Pasaż oraz Teatru Opery i Baletu. Spacer
bulwarem Primorskim, przejście od budynku miejskiej
Dumy do posągu pierwszego gubernatora miasta –
księcia Richelieu i prawie dwustustopniowego symbolu
Odessy – Schodów Potiomkinowskich, prowadzących
do portu. Dalej bulwarem dojście pod pałac Woroncowów oraz jego klasycystyczną kolumnadę zbudowane
dla Elżbiety Branickiej. Obiadokolacja*. Wieczorem
możliwe fakultatywnie wyjście na spektakl do Odeskiej
Opery (według repertuaru). Nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu czas wolny na spacery po nadmorskich bulwarach i plażach oraz - dla chętnych - zwiedzanie pełnych tajemnic odeskich katakumb - długiego labiryntu korytarzy pod Odessą, mierzącego
ponad 2500 km, z bunkrem z czasów zimnej wojny
i podziemnymi jeziorami (ok. 15 EUR). Po południu
wyjazd do sadyby „Kozacka Ojczyzna”- poznawanie
ukraińskiej chaty i strojów. Tradycyjna ukraińska
wieczerza z m.in. chlebowym samogonem oraz
kozackimi smakołykami. Występy artystyczne,
warsztaty z rękodzieła (lalki motanki), możliwość

przymierzenia kozackich kostiumów czy dodatkowo
przejażdżki konnej (10 min - 50 UAH - płatne dodatkowo). Powrót do Odessy. Nocleg.
4 dzień
Śniadanie. Wizyta na słynnym targu Priwoz. Czas
wolny na zakupy. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd
przez rozsławione w poezji Mickiewicza „stepy akermańskie” w stronę ujścia Dniestru i twierdzy Akerman,
w przeszłości często atakowanej przez Kozaków.
Zwiedzanie średniowiecznej fortecy, zbudowanej na
miejscu greckiej kolonii Tyras. Powrót do Odessy. Dla
chętnych zwiedzanie fabryki koniaków Szustow (ok.
15 EUR). Obiadokolacja*. Nocny przejazd pociągiem
do Kijowa w 4-osobowych przedziałach sypialnych.
5 dzień
Przyjazd do Kijowa. Transfer do hotelu. Zostawienie
bagaży. Śniadanie. Zwiedzanie miasta: Złota Brama,
w której rzekomo wyszczerbił miecz Bolesław Chrobry,
sobór św. Zofii z unikalnymi freskami z XI w., pomnik
Chmielnickiego, cerkiew św. Michała, zjazd Andriejewski z domem Bułhakowa, cerkwią św. Andrzeja i położona nad Dnieprem dzielnica miasta Padół. Zakwaterowanie w hotelu. Przejazd kijowską kolejką linową. Spacer
na plac Niepodległości – Majdan i główną reprezentacyjną ulicę – Chreszczatyk. Obiadokolacja*. Nocleg.
6 dzień
Śniadanie. Przejazd metrem do jednej z najgłębszych stacji metra na świecie – Arsenalna. Przejście
nadbrzeżem Dniepru w dzielnicy Pieczersk do Ławry
Pieczerskiej – najstarszego na dawnej Rusi prawosławnego klasztoru z XI w. Duża część pomieszczeń
sakralnych mieści się w jaskiniach-pieczarach. Na
terytorium Ławry znajduje się Muzeum Mikrominiatur
– przedmiotów wielkości ziarenek zboża. Następnie
objazdowe zwiedzanie miasta: zaprojektowany przez
Rastrellego barokowy Pałac Maryjski oraz Dom z
Chimerami, zaprojektowany przez porównywanego

z Gaudim polskiego architekta Władysława Horodeckiego (budynki administracji prezydenta Ukrainy).
Przejazd do skansenu z przykładami tradycyjnego
budownictwa Ukrainy. Obiadokolacja*. Nocleg.
7 dzień
Śniadanie. Transfer na dworzec kolejowy w Kijowie.
Przejazd porannym pociągiem IntercityPlus do Przemyśla (miejsca siedzące). Przekroczenie granicy
i odprawa paszportowo-celna w pociągu. Przyjazd
do Polski w godzinach popołudniowych (ok. 13:00).

PROGRAM FAKULTATYWNY

Spektakl w Odeskiej Operze – według repertuaru
ok. 15-25 EUR.
Zwiedzanie wytwórni koniaków Szustow z degustacją – ok. 15 EUR.
Zwiedzanie katakumb w Odessie – ok. 15 EUR.

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 6 noclegów: 4 w hotelach o standardzie lokalnych *** (2 w Odessie, 2 w Kijowie), pokoje 2 osobowe z łazienkami (pokoje 3 osobowe na
zapytanie); 2 noclegi w wagonach sypialnych z 4 osobowymi przedziałami. W hotelach restauracja, bar. W
niektórych terminach możliwa jest zmiana organizacji
noclegów i związanej z tym kolejności zwiedzania.
Wyżywienie: 5 śniadań. *Możliwość wykupienia
pakietu 4 obiadokolacji w cenie 40 EUR/os.
Transport: pociągi z toaletami. Przedziały sypialne:
Przemyśl-Odessa, Odessa-Kijów i miejsca siedzące: Kijów-Przemyśl. Podczas wycieczek korzystanie z komunikacji miejskiej (np. kijowskie metro,
tramwaje) oraz wynajętych busów.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

INFORMACJE O CENIE

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
opłaty lokalne, tradycyjna ukraińska wieczerza w
kozackiej sadybie, Tour Guide. Koszt – ok. 120 EUR,
- programu fakultatywnego,
- dojazdu do Przemyśla. Pociągi do Przemyśla
kursują z większości dużych miast w Polsce (m.in.
Szczecin, Poznań, Warszawa, Wrocław, Opole,
Kraków) lub autobusy m.in. z Katowic. Organizator
oferuje pomoc w zakupie biletów na pociągi do Przemyśla i z powrotem.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdu z Przemyśla.

UWAGI

Do dokonania rezerwacji w biurze konieczny jest
ważny paszport. Minimalna ilość osób, aby wyjazd

był potwierdzony – 20. Podana kwota na realizację
programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez
pilota. Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty
chęci wykupienia pakietu obiadokolacji podczas
rezerwacji. Wymagane jest stawienie się na dworcu
Przemyśl Główny godzinę przed odjazdem pociągu.
Trasa przejazdu pociągami: Przemyśl Główny (wyjazd 18:37) - Odessa Główna (przyjazd 11:15) ok.
900 km - 16 h; Odessa Główna (wyjazd 22:25) - Kijów Pasażerski (przyjazd 07:10) ok. 450 km – 9 godzin; Kijów (wyjazd 06:00) - Przemyśl Główny (przyjazd 12:25) – ok. 600 km. Trasa wycieczki liczona
od granic Polski - ok. 2100 km. Godziny odjazdów
pociągów są podane na dzień przygotowania oferty.
W przypadku zmian organizator będzie informował
o aktualnym rozkładzie jazdy mailowo. Pilot nie
oprowadza po muzeach i wewnątrz obiektów. W
wagonach sypialnych otrzymuje się pościel. Jest też
możliwość zrobienia sobie kawy i herbaty (bezpłatny wrzątek) lub zamówienia jej u konduktora, czy
też zakup drobnych przekąsek. W nocnych pociągach nie ma wagonu restauracyjnego. Dodatkowo
często w trakcie postojów jest możliwość dokonania
drobnych zakupów spożywczych w sklepikach, czy
od lokalnych sprzedawców na peronach.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os.)

Kod imprezy: OUTW

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 15.05 – 21.05
2299 zł
1609 zł
02 29.05 – 04.06
2299 zł
1609 zł
03 28.08 – 03.09
2299 zł
1609 zł
04 11.09 – 17.09
2299 zł
1609 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego
400 zł
Dokwaterowanie do pok. 2 os. – bez dopłat
Dopłata za miejsce w przedziale 2 os. 250 zł/os.
Dopłata za pakiet 4 obiadokolacji
40 EUR
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy

Aktualny rozkład jazdy pociągów będzie
przekazywany uczestnikom przez organizatora
Organizator: Almatur - Opole
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7 dni
Cena od

1399 zł

Ukraina

Zachwycające Zakarpacie

STOP

Lwów é Wodospad Szypot é Park Narodowy Synewyr é Mukaczewo é Berehowe é
Połonina Borżawska é Użgorod é Zakarpackie zamki é Relaks w termach i bani é

é

Białoruś

Polska
Lwów

Użgorod

Ukraina

Kosoń
Mukaczewo
Berehowe

Rumunia

Program imprezy

1 dzień
Spotkanie w holu dworca PKP Przemyśl Główny (godzinę przed odjazdem pociągu). W godzinach popołudniowych wyjazd pociągiem z Przemyśla do Lwowa. Przejazd w kierunku granicy z Ukrainą (odprawa
paszportowo-celna w pociągu). Przyjazd, transfer do
centrum miasta. Wieczorny spacer po Lwowie: Opera Lwowska, Prospekt Swobody, Rynek oraz jego
okoliczne zabytki (zewnątrz). Obiadokolacja*. Czas
wolny na słynne kawiarnie i knajpki. Nocleg.
2 dzień
Śniadanie. Przejazd w kierunku wioski Filipiec,
gdzie znajduje się malowniczy wodospad Szypot.
Po drodze zobaczymy przepiękną panoramę Karpat. Przeprawa kolejką linową nad Połoniną Borżawską. Dla chętnych spacer na szczyt Gimba o
wysokości 1.300 m n.p.m. (trasa łatwa, ok. 2,5 h
tam i z powrotem) lub czas wolny na tarasie widokowym z restauracją. Obiadokolacja*. Nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Przejazd do centrum rehabilitacyjnego
dla niedźwiedzi, położonego na obszarze 14 ha, w
środku Karpat w miejscowości Miżhirja. Wizyta w
Parku Narodowym Synewyr, spacer i podziwianie
jego głównej atrakcji - górskiego jeziora o tej samej nazwie, określanego również Morskim Okiem.
Przejazd w kierunku Mukaczewa, po drodze zwiedzanie zakarpackich perełek architektury - w miejscowości Karpaty letni myśliwski zamek Schonbornów z 12 wejściami i 365 oknami, a w Chynadiowie
- pałac Sant Miklosz, zwany zamkiem miłości, z
powodu znanych w Europie miłosnych skandali byłej właścicielki - Heleny Zrinskiej (XVI/XVII w.). Zakarpacki wieczór - obiadokolacja* z lokalną kuchnią
oraz muzyką na żywo. Nocleg.

4 dzień
Śniadanie. Przejazd do przygranicznego Berehowa, które uważane jest za najbardziej „węgierskie”
miasto na Ukrainie oraz stolicę winiarstwa na Zakarpaciu. Spacer po mieście, zapoznanie z węgierską kulturą i historią oraz ciekawą architekturą,
m.in. katolicki kościół z XII w., pałac sądu komitackiego, budynek dawnego kasyna oraz garbaty most
nad rzeką Werką. Dla chętnych - wycieczka po starych winnych piwnicach z degustacją (ok. 5 EUR).
Przejazd do miejscowości Kosoń, która słynie
przede wszystkim z termalnych basenów – 3-godzinny pobyt w kompleksie „7 Królewskich Saun”.
Obiadokolacja*. Powrót do Mukaczewa. Nocleg.
5 dzień
Śniadanie. Zapoznanie z Mukaczewem, w którym
zwiedzimy zbudowany na 68-metrowej wulkanicznej
skale zamek Palanka oraz zobaczymy odrestaurowane średniowieczne fortyfikacyjne mosty zwodzone,
dziedzińce na kilku poziomach i galerie z wystawami
rzeźb, malarstwa, kolekcją ikon. Spacer po mieście o
tysiącletniej historii, położonym nad rzeką Latorycą,
na przecięciu dawnych szlaków handlowych; wąskie
uliczki z czasów średniowiecza, będący symbolem
miasta pomnik Cyryla i Metodego, Ratusz, tzw. Biały
Dom - pałac będący niegdysiejszą siedzibą włodarzy
miasta – Rakoczych, a później Schonbornów oraz
liczne zabytki sakralne, jak katedra św. Marcina oraz
klasztor żeński św. Mikołaja. Obiadokolacja*. Nocleg.
6 dzień
Śniadanie. Zwiedzanie Użgorodu – stolicy Zakarpacia.
W mieście dobrze zachowały się budynki z czasów monarchii austro-węgierskiej końca XIX w. oraz tzw. Czeska Dzielnica (z lat 20-30. XX w.). W mieście znajduje
się najdłuższa w Europie lipowa aleja oraz aleja obsadzona sakurą – wiśnią japońską. Wizyta w zamku Komi-

tackim, jednym z najstarszych budynków miasta, przez
długi czas należącym do włoskiej dynastii Drughetów,
w którego wnętrzach mieści się galeria obrazów oraz
Zakarpackie Muzeum Krajoznawcze. Następnie zwiedzanie skansenu, położonego na zboczu góry zamkowej, przedstawiającego architekturę oraz zwyczaje
charakterystyczne dla tego wielokulturowego regionu.
Wśród ciekawych eksponatów znajduje się tu cerkiew
z 1777 r., wybudowana bez użycia gwoździ. Dla chętnych degustacja zakarpackich win Kovach w pobliskiej
probierni (ok. 5 EUR). Przejazd do wioski Lumszory,
gdzie uczestników czeka kąpiel w tradycyjnych ukraińskich czanach - żeliwnych misach wiszących nad paleniskiem, ogrzewanych drewnem, wypełnionych wodą
mineralną z karpackimi ziołami. Temperatura wody podgrzewana jest do ok. 42 stopni. Po kilkuminutowej sesji
w czanie najlepiej się schłodzić w pobliskim górskim
strumyku, a potem - z powrotem do czanu! Obiadokolacja* z degustacją 16 zakarpackich dań oraz śliwowicy
lokalnego gospodarza. Powrót na nocleg.
7 dzień
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną, przekroczenie granicy ze Słowacją w Użgorodzie. Transfer do
Przemyśla na ok. godzinę 14.00

kursują z większości dużych miast w Polsce (m.in.
Szczecin, Poznań, Warszawa, Wrocław, Opole,
Kraków) lub autobusy m.in. z Katowic. Organizator oferuje pomoc w zakupie biletów na pociągi do
Przemyśla i z powrotem.

UWAGI

Do dokonania rezerwacji w biurze konieczny jest
ważny paszport. Minimalna ilość osób, aby wyjazd był
potwierdzony – 15. Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci
wykupienia pakietu obiadokolacji podczas rezerwacji.
Wymagane jest stawienie się na dworcu Przemyśl
Główny godzinę przed odjazdem pociągu. Wyjazd
z Przemyśla w godzinach ok. 13-15. Ze względu na
możliwe zmiany w rozkładzie jazdy w 2021 r. dokładne godziny będą przekazane przez organizatora na
ok. 45 dni przed wyjazdem. Pilot nie oprowadza po
obiektach muzealnych i centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Cena
podstawowa dotyczy wyjazdu z Przemyśla. Trasa
przejazdu pociągiem Przemyśl – Lwów ok. 2 godzin
(ok. 100 km). Trasa wycieczki liczona od granic Polski
ok. 700 km. Na wyjazd należy zabrać: strój kąpielowy,
klapki oraz ręczniki do kąpieli w basenach i czanach,
PROGRAM FAKULTATYWNY
Wycieczka po starych winnych piwnicach w Bere- wygodne obuwie i odzież, a na wyjście na szczyt
Gimby najlepiej buty trekkingowe.
howie z degustacją - ok. 5 EUR.
Degustacja zakarpackich win w Użgorodzie – ok.
5 EUR.
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: OUTZ
ŚWIADCZENIA
Cena
W promocji
Nr
Termin
Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach o stankatalogowa
już od:
dardzie **/***: 1 we Lwowie, 1 w Mizhirji, 3 w Mu- 01 22.05 – 28.05 1 999 zł
1 399 zł
kaczewie lub okolicach, 1 w Użgorodzie. Pokoje 2,
02 12.06 – 18.06 1 999 zł
1 399 zł
3-osobowe z łazienkami. W niektórych terminach
1 399 zł
możliwa jest zmiana organizacji noclegów i zwią- 03 04.09 – 10.09 1 999 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego
300 zł
zanej z tym kolejności zwiedzania.
Wyżywienie: 6 śniadań. *Możliwość dokupienia Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
pakietu 6 obiadokolacji w cenie 50 EUR/os. (w tym Dopłata za pakiet 6 obiadokolacji
40 EUR
zakarpacki wieczór oraz kolacja z degustacją).
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Transport: pociąg IntercityPlus na trasie Prze- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
myśl-Lwów (miejsca siedzące) oraz autokar/mi- Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
krobus z klimatyzacją.
Dla stałych klientów - zniżka 5%
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
szczegóły na stronach 4-5
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

INFORMACJE O CENIE

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
opłaty lokalne, Tour Guide. Koszt – ok. 80 EUR,
- programu fakultatywnego,
- dojazdu do Przemyśla. Pociągi do Przemyśla

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy

Aktualny rozkład jazdy pociągów będzie
przekazywany uczestnikom przez organizatora

Organizator: Almatur - Opole
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9 dni
Cena od

2499 zł
é

Białoruś

Białoruskie sentymenty

STOP

Kamieniuki é Kamieniec é Różana é Kosów Poleski é Baranowicze é Mińsk é Kuropaty é Witebsk
Połock é Głębokie é Budsław é Zalesie é Lida é Stare Wasiliszki é Brzozówka é Grodno é

é

Łotwa

Budsław

Litwa
Rosja

Baranowicze
Grodno
Polska Kamieniec

Białoruś

Brześć

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
w kierunku granicy polsko-białoruskiej. Podczas
przejazdu planowane są krótkie postoje. Przekroczenie granicy. Przyjazd do Kamieniuk. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie białoruskiej części
Puszczy Białowieskiej, w której się mieści siedziba Dziadka Mroza i gdzie zwiedzimy Centrum
Ekologiczno-Edukacyjne połączone z Muzeum
Przyrody, jedno z nielicznych tego typu w Europie.
Następnie w Kamieńcu zobaczymy basztę z XIII
w. zbudowaną z rozkazu wołyńskiego księcia Włodzimierza Wasilkowicza, a w Różanej zwiedzimy
Muzeum Sapiehów oraz ruiny okazałego pałacu.
Po dojeździe do Kosowa Poleskiego, u podnóża
neogotyckiego pałacu Pusłowskich w folwarku
Mereczowszczyzna, zwiedzimy odrestaurowany
dwór - miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki.
Przyjazd do Baranowicz. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Mińska. W stolicy Białorusi przejedziemy ulicami miasta, zwiedzimy
stałą ekspozycję Narodowego Muzeum Sztuki,
budynek Białoruskiej Biblioteki Narodowej oraz
Plac Niezależności z tzw. Czerwonym Kościołem.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Witebska, jednego z najstarszych miast Białorusi. Po drodze zatrzymamy
się w Kuropatach, miejscu stracenia przez NKWD
wielu tysięcy Polaków, Białorusinów, Żydów oraz
przedstawicieli innych narodowości. Przejazd do
Witebska i spacer ulicami starego miasta, a także
zwiedzanie domu-muzeum Marca Chagalla i ArtCentrum. Obiadokolacja i nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Połocka – zobaczymy
dawne kolegium jezuitów założone przez króla
Polski Stefana Batorego i zwiedzimy Galerię
Sztuki. Następnie zobaczymy sobór św. Zofii oraz
nawiedzimy Klasztor Prawosławny Przemienienia
Pańskiego i św. Eufrozyny Połockiej. Przejazd do
miejscowości Głębokie, gdzie zobaczymy zespół
klasztoru karmelitów oraz kościół katolicki pod
wezwaniem Świętej Trójcy. Następnie udamy się
do Budsławia o którym mówi się, że jest białoruską Częstochową. Odwiedzimy pobernardyński
kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
wzniesiony w stylu późnobarokowym, ośrodek kultu jednego z najbardziej czczonych przez białoruskich katolików cudownego obrazu Budsławskiej
Bogurodzicy. Przyjazd do Mołodeczna na obiadokolację i nocleg.
6 dzień
Po śniadaniu przejazd do miejscowości Zalesie,
gdzie zwiedzimy zespół pałacowo-parkowy w któ-

rym mieszkał przez ok. 20 lat słynny kompozytor
Michał Kleofas Ogiński. Przejazd do Lidy, gdzie
będziemy podziwiać zamek Giedymina z XIV
w. Następnie odwiedzimy Browar Lidzki (w programie: zwiedzanie, degustacja piwa lub kwasu
chlebowego oraz specjałów kuchni białoruskiej).
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
7 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd do Brzozówki. Wizyta z możliwością zakupu pamiątek w
hucie szkła Niemen, gdzie wyprodukowano naczynie, w którym złożono i pochowano w Wilnie
serce marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie
przez Stare Wasiliszki - miejsce urodzenia Czesława Niemena, gdzie zwiedzimy muzeum w domu
rodzinnym artysty - udamy się do Grodna. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień
Po śniadaniu udamy się na spacer ulicami Grodna,
podczas którego poznamy to położone nad Niemnem, najbardziej polskie z miast Białorusi oraz
popłyniemy w godzinny rejs statkiem po Niemnie,
czas wolny na zakupy. Obiadokolacja i nocleg.
9 dzień
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. Przekroczenie granicy białorusko-polskiej. Powrót do
Polski w godzinach porannych.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach o standardzie **/***: 1 nocleg w Kamieniukach, 1 nocleg w
Baranowiczach, 1 nocleg w Mińsku, 1 nocleg w Witebsku, 1 nocleg w Mołodecznie, 1 nocleg w Lidzie, 2
noclegi w Grodnie. Pokoje 2 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 8 śniadań, 7 obiadokolacji, degustacja dań kuchni białoruskiej w Lidzie.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD
i barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy, tj.:
- paszport ważny min. trzy miesiące od zakończenia wycieczki i posiadający min. 2 wolne strony
obok siebie,
- 1 kolorowe zdjęcie biometryczne formatu paszportowego, nie starsze niż 6 miesięcy,

Rosja

Wilejka
Mińsk

Ukraina

- wniosek wizowy, wypełniony komputerowo i wydrukowany dwustronnie na jednej kartce, należy
dostarczyć do biura sprzedającego ofertę na min.
21 dni przed wyjazdem.
Paszporty będą do odbioru w dniu wyjazdu w
autokarze (u pilota). Wniosek wizowy wraz z instrukcją wypełnienia będzie wysłany e-mailem do
sprzedawcy oferty na około miesiąc przed datą
potwierdzonej imprezy.
Przekroczenie granic na podstawie ważnego
paszportu oraz ważnej wizy.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Warszawy
i Siedlec. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Warszawa - Brześć (ok. 250 km) - ok.
6 godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski
- ok. 1600 km.
Podczas zwiedzania prawosławnych świątyń
obowiązkowy strój dla kobiet to: długa spódnica,
zakryte ramiona, nakrycie głowy - najlepiej chusta;
dla mężczyzn: długie spodnie, zakryte ramiona.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
Tour Guide. Koszt - ok. 105 EUR,
- wiza i pośrednictwo wizowe - 250 zł.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os.)

Kod imprezy: KWTD

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 07.08 – 15.08 3 570 zł
2499 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
650 zł
Dokwaterowanie do pok. 2 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 10

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice

54 EUROPA WSCHODNIA i Północna

8 dni
Cena od

1999 zł
é

Białoruś

Białoruski rekonesans

Brześć é Kobryń é Hruszowa é Janów Poleski é Pińsk é Motol é Baranowicze é Mir é Nowogródek
é Nieśwież é Mińsk é Słonin é Żyrowice é Bohatyrowicze é Grodno é Kanał Augustowski é
Łotwa

Rosja

Litwa

Mińsk

Rosja

Baranowicze

Grodno
Polska

Białoruś

Brześć
Pińsk

Ukraina

Ki
Kiyev

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd w
kierunku granicy polsko-białoruskiej. Podczas przejazdu planowane są krótkie postoje.
2 dzień
Przekroczenie granicy, przyjazd do Brześcia - spacer
po wnętrzu słynnej twierdzy brzeskiej, pomnik Adama
Mickiewicza Przejazd do Kobrynia - miasta, leżącego
na szlaku Warszawa - Mińsk – Moskwa. Spacer, podczas którego zobaczymy: drewnianą cerkiew z XIX
w., grób rodzinny Mickiewiczów i mogiłę nieznanego
żołnierza. Podróż do Pińska, po drodze krótki postój w
Hruszowej – dawnym majątku Marii Rodziewiczówny,
ze słynnym dębem Dewajtis oraz przejazd przez Janów Poleski – miejsce męczeńskiej śmierci bł. Andrzeja Boboli. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Pińska - stolicy białoruskiego Polesia. Miasto położone jest u ujścia rzeki Piny
do Prypeci. Pierwsze wzmianki pochodzą z ruskich
latopisów z 1097 r. Zwiedzimy katedrę pw. Wniebowzięcia NMP, zobaczymy klasztor franciszkanów,
kolegium jezuickie (w latach 1642 - 1646 św. Andrzej

Bobola, zwany „apostołem Pińszczyzny”, przebywał
w Klasztorze Jezuitów). Zobaczymy również Pałac
Butrymowiczów, dom Kapuścińskich i wiele innych
zabytków architektury sakralnej i świeckiej. Rejs
statkiem po Pinie. Wyjazd do Baranowicz. Po drodze
postój w Motolu (miejscu urodzenia pierwszego prezydenta Izraela - Chaima Weizmanna) – zwiedzanie
Muzeum Polesia Białoruskiego, z poczęstunkiem
i koncertem muzyki poleskiej. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Baranowicz. W cerkwi
prawosławnej „Pokrowy” zobaczymy przepiękną mozaikę przewiezioną do Baranowicz z warszawskiej
cerkwi, niegdyś znajdującej się na dawnym Placu
Saskim. Przejazd do Miru, zwiedzanie mirskiego
zespołu zamkowo parkowego z zamkiem, który
posłużył Mickiewiczowi za pierwowzór zamku Horeszków z „Pana Tadeusza”, w 1994 r. wpisanego na
listę UNESCO. Następnie przejazd do Nowogródka
- pierwszej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego,
gdzie zobaczymy kościół pw. Archanioła Michała,
górę zamkową, kopiec Mickiewicza i kościół farny miejsce chrztu Adama Mickiewicza. Odwiedzimy także dom – muzeum wieszcza. Następnie postój nad
brzegiem znanego z ballad jeziora Świteź. Przejazd
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Nieświeża - miasta Radziwiłłów. Zobaczymy kościół pw. Bożego Ciała fundacji
ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, Zespół
pałacowoparkowy Radziwiłłów, Bramę Słucką i Ratusz. Wyjazd do Mińska - stolicy Białorusi. Mińsk
zachwyca turystów nowoczesną zabudową i niemalże idealną czystością ulic. Spacer, podczas którego
zobaczymy Trojeckie Przedmieście (Wyspa Łez),
katedrę prawosławną, gdzie znajduje się cudowny

obraz Matki Boskiej Mińskiej, a także Plac Wolności
z Ratuszem. Udamy się również do katedry rzymskokatolickiej oraz na Plac Październikowy z Pałacem
Republiki i Domem Kultury Związków Zawodowych.
Czas wolny. Objazd miasta autokarem, prospekt
Niezależności, Plac Niezależności, Parlament, tzw.
Kościół Czerwony, Plac Zwycięstwa, Cyrk. Powrót do
Baranowicz, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd
przez Słonim do Żyrowic - tzw. Prawosławnej Częstochowy i zwiedzanie zespołu klasztornego. Przejazd wśród widoków jak z obrazów Chełmońskiego
do Bohatyrowicz – wioski znanej z powieści „Nad
Niemnem”. Krótki spacer polną drogą do legendarnego grobu Jana i Cecylii oraz odwiedzenie mogiły
Powstańców Styczniowych. Przejazd do Grodna,
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
7 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd na zwiedzanie Grodna: główny plac przy którym znajduje się Batorówka i gdzie odwiedzimy Bazylikę katedralna Św.
Franciszka Ksawerego. Spacer na plac im. Stefana
Batorego, gdzie odwiedzimy kościół katedralny. Następnie zobaczymy Nowy i Stary Zamek oraz synagogę chóralną. Później udamy się z wizytą do domu
Elizy Orzeszkowej, odwiedzimy również cmentarz
rzymskokatolicki z mogiłą pisarki oraz zobaczymy
liczne zabytki architektury sakralnej i świeckiej. Czas
wolny. Przejazd nad Kanał Augustowski, gdzie czeka
nas godzinny rejs statkiem ze śluzowaniem. Wyjazd
w kierunku granicy białorusko-polskiej.
8 dzień
Powrót do Polski we wczesnych godzinach porannych.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach lub pensjonatach o standardzie **/***: 1 nocleg w Pińsku, 3 noclegi w Baranowiczach, 1 nocleg w Grodnie. Pokoje 2
osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za
całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po
obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdu z Siedlec. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce

podane są w rozkładzie jazdy.
Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy, tj.:
- paszport ważny min. trzy miesiące od zakończenia
wycieczki i posiadający min. 2 wolne strony obok siebie,
- 1 kolorowe zdjęcie biometryczne formatu paszportowego, nie starsze niż 6 miesięcy,
- wniosek wizowy, wypełniony komputerowo i wydrukowany dwustronnie na jednej kartce, należy
dostarczyć do biura sprzedającego ofertę na min. 21
dni przed wyjazdem. Paszporty będą do odbioru w
dniu wyjazdu w autokarze (u pilota). Wniosek wizowy
wraz z instrukcją wypełnienia będzie wysłany e-mailem do sprzedawcy oferty na około miesiąc przed
datą potwierdzonej imprezy. Przekroczenie granic
na podstawie ważnego paszportu oraz ważnej wizy.
Przejazd: Warszawa - Brześć (ok. 250 km) - ok. 6
godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok.
1500 km. Podczas zwiedzania prawosławnych świątyń obowiązkowy strój dla kobiet to: długa spódnica,
zakryte ramiona, nakrycie głowy - najlepiej chusta;
dla mężczyzn: długie spodnie, zakryte ramiona.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, opłat rezerwacyjnych,
opłat lokalnych, przewodnicy lokalni, Tour Guide,
rejsy statkami, poczęstunek i koncert w Muzeum
Polesia - koszt ok. 65 EUR,
- wiza i pośrednictwo wizowe - 250 zł.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os.)

Kod imprezy: KWTO

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 11.07 – 18.07 2 856 zł
1999 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
450 zł
Dokwaterowanie do pok. 2 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 9

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice

EUROPA WSCHODNIA i Północna 55

9 dni
Cena od

2289 zł

Bałtyckie białe noce

STOP

Wilno i malownicze Troki é Barokowy pałac Rundale é Stare Miasto w Rydze é nadmorski kurort Jurmala é wycieczka
promowa do Helsinek é Tallin - stolica Estonii é Góra Krzyży na Litwie é Kowno - przedwojenna stolica Litwy é
othnia

é

Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia

Finlandia

Helsinki
Tallin

Estonia

Rosja

Bałtyk

Jurmala

Ryga
Rundale

Litwa

Kowno
Troki

Rosja

Łotwa
Wilno

Białoru

G dansk

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przyjazd
do Wilna w godzinach wieczornych, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Wilna z przewodnikiem.
Wilno jest określane mianem stolicy Polskiego romantyzmu. Mieszkali tu m.in. Adam Mickiewicz,
Juliusz Słowacki, Czesław Miłosz, Stanisław Moniuszko, Józef Piłsudski. Spacer po Starym Mieście
rozpoczniemy na Placu Katedralnym odwiedzając
katedrę św. Stanisława, której wnętrze kryje m.in.
barokową kaplicę św. Kazimierza. Następnie zwiedzimy Uniwersytet Wileński - drugi po Jagiellońskim
najstarszy uniwersytet Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dalej zobaczymy: zaułek gotycki z kościołem
św. Anny i pomnikiem Adama Mickiewicza oraz Ostrą
Bramę z cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Czas wolny. Po południu objedziemy Wilno i zobaczymy: Górę Trzykrzyską, kościół św. Piotra
i Pawła na Antokolu oraz cmentarz na Rossie, jedną
z najważniejszych polskich nekropolii. Dla chętnych
kolacja regionalna. Powrót do hotelu, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Trok.
Zwiedzanie malowniczo położonego na wyspie
zamku, mającego opinię najpiękniej położonej
średniowiecznej warowni w krajach bałtyckich. Następnie rejs statkiem po jeziorze Galve. Dla chętnych możliwość spróbowania „kibinów”- tradycyjnej
potrawy kuchni karaimskiej. Po chwili odpoczynku
przejazd w stronę Łotwy. Popołudniowy przyjazd do
Rundale, gdzie znajduje się wspaniały barokowy
pałac księcia Kurlandii i Semigalii - Ernsta Johanna Birona. Odrestaurowany pałac olśniewa swoim
blaskiem. Po zwiedzeniu pałacu i parku udamy się
w drogę do Rygi. Przyjazd do łotewskiej stolicy, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Rygi z przewodnikiem.
Stare Miasto w Rydze jest wpisane na światową listę
UNESCO. Zobaczymy Ryski Zamek (siedzibę prezydenta Łotwy), zespół średniowiecznych kamieniczek
(tzw. „Trzej Bracia”) będących symbolem miasta.
Następnie będziemy podziwiać gotycką katedrę św.
Jakuba, Wielką i Małą Gildię oraz zrekonstruowane
po zniszczeniach wojennych ratusz i dom Bractwa
Czarnogłowych (znane w krajach nadbałtyckich
elitarne stowarzyszenie nieżonatych kupców). Dla
chętnych regionalny łotewski obiad. Czas wolny.
Popołudniowy objazd miasta: Ryskie Muzeum Motoryzacji, dzielnica secesyjna. Dla chętnych kolacja
regionalna. Powrót do hotelu, nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu, wykwaterowanie i przejazd do Jurmali –
najbardziej znanego nadmorskiego kurortu na Łotwie.
Spacer po miejscowości, plażowanie, możliwość zażycia morskiej kąpieli. Około południa wyruszymy do Estonii. Popołudniowy przyjazd do estońskiej stolicy - Tallinna. Pierwsze spotkanie z miastem wpisanym na listę
UNESCO. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień
Wycieczka promowa do Finlandii lub wypoczynek w
Tallinie. Rano wypłyniemy promem do Helsinek. W
stolicy Finlandii odwiedzimy Plac Senacki z imponującą neoklasycystyczną zabudową z pierwszej połowy XIX w. oraz ratusz miejski. Następnie zobaczymy
Kauppatori - tradycyjny fiński targ, łączący się z
główną aleją spacerową Esplanadi oraz Stockmann
- największy dom towarowy w Skandynawii. Zobaczymy również się również gmach dworca kolejowego oraz parlament. Będziemy podziwiać wnętrza
Filharmonii Narodowej, katedry Uspieńskiej, katedry
luterańskiej oraz Temppeliaukio – kościoła wykutego
w skale ze świetną akustyką wnętrza. Krótki odpoczynek w Parku Sibeliusa. W trakcie zwiedzania dla
chętnych obiad. Czas wolny. Przeprawa promowa

do Tallinna. Powrót do hotelu, nocleg.
7 dzień
Po śniadaniu rozpoczniemy zwiedzanie Tallinna. Spacer z przewodnikiem po Górnym i Dolnym Mieście.
Zobaczymy gotycką katedrę Najświętszej Marii Panny, sobór Aleksandra Newskiego, kościół św. Olafa,
którego ponad stumetrowa gotycka wieża należy do
najwyższych budowli w Europie i na świecie. Następnie przejdziemy pod ratusz, basztę Megede i Kiek in
de Kök, basztę Gruba Małgorzata oraz Bramę Morską. Udamy się także na platformy widokowe, skąd
rozpościera się panorama portu morskiego i dolnego
miasta. Dla chętnych regionalny estoński obiad. Czas
wolny. Popołudniowe objazdowe zwiedzanie miasta:
Kadriorg (pałac i park cara Piotra I Wielkiego), Pirita
(wioska olimpijska z 1980 r.), Teletorn (wieża telewizyjna z punktem widokowym). Dla chętnych kolacja
regionalna. Powrót do hotelu, nocleg.
8 dzień
Po wczesnym śniadaniu wykwaterowanie i przejazd
autokarem przez Estonię, Łotwę i Litwę. Po drodze
krótki postój w Salaspilsie, przy pomniku Bitwy pod
Kircholmem z 1605 r. Popołudniowy przyjazd do położonej na Litwie Góry Krzyży, w miejscu odwiedzanym
licznie przez pielgrzymów, gdzie w 1993 r. mszę świętą celebrował papież św. Jan Paweł II. Po zwiedzeniu
tego wyjątkowego miejsca, ruszymy w dalszą drogę
do Kowna. Wieczorny przyjazd do przedwojennej
stolicy Litwy, położonej u zbiegu Niemna i Wilii. Spacer z przewodnikiem po Starym Mieście. Zwiedzimy
Plac Ratuszowy z przyległościami. Zobaczymy ratusz
nazywany „Białym Łabędziem”, dawne gimnazjum jezuickie, gdzie mieszkał i pracował Adam Mickiewicz,
dom Perkuna oraz pozostałości zamku kowieńskiego.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
9 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd w stronę
Polski. Przyjazd do poszczególnych miast według
rozkładu jazdy.

Program fakultatywny

- kolacja regionalna w Rydze – ok. 20 EUR,
- kolacja regionalna w Tallinie - ok. 20 EUR,
- kolacja regionalna w Wilnie - ok. 15 EUR,
- rejs do Helsinek (prom + bilety na komunikację
miejską + przewodnik) – ok. 75 EUR,
- obiad w Helsinkach (bufet) – ok. 15 EUR,
- lunch karaimski w Trokach – ok. 10 EUR.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach o standardzie **/***: 2 noclegi w Wilnie, 2 noclegi w
Rydze poza centrum, 3 noclegi w Tallinie poza
centrum, 1 nocleg w Kownie. Pokoje 2, 3 osobowe
z łazienkami, w większości hoteli z TV.

Wyżywienie: 8 śniadań, 4 obiadokolacje (dla chętnych możliwość wykupienia 3 kolacji regionalnych,
2 obiadów).
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD, barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci wykupienia rejsu do Helsinek oraz lunchu w Trokach w dniu
rezerwacji imprezy. Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota.
Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach
historycznych. Kolejność realizacji programu może
ulec zmianie. Obowiązkowo należy zabrać ważny
dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdu z Białegostoku.
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd: Białystok
- Wilno (ok. 300 km) - ok. 5 godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok. 1700 km.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, Tour
Guide. Koszt - ok. 105 EUR.
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KLTD

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 26.06 – 04.07 3 270 zł
2 289 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
600 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 10

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice

56 EUROPA WSCHODNIA i Północna

Litwa, Łotwa, Estonia

8 dni

Baltic Tour

Cena od

1689 zł

é

othnia

é Kowno - przedwojenna stolica Litwy é Góra Krzyży na Litwie é Stare Miasto w Rydze é nadmorski
kurort Jurmala é wycieczka promowa do Helsinek é Tallin - stolica Estonii é Wilno i malownicze Troki

Finlandia

Helsinki
Tallin

Bałtyk

Estonia

Rosja

Ryga

Łotwa
Litwa
Rosja

Wilno
Białoruś

ansk

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. W trakcie
przejazdu planowane są krótkie postoje i przerwa
na posiłek.
2 dzień
W godzinach porannych przyjazd do Kowna – przedwojennej stolicy Litwy, położonej u zbiegu Niemna i
Wilii. Spacer po starówce, gdzie na uwagę zasługuje
Plac Ratuszowy z ratuszem nazywanym „Białym Łabędziem” (obecnie Pałac Ślubów), dawne gimnazjum
jezuickie, gdzie mieszkał i pracował Adam Mickiewicz,
pozostałości zamku kowieńskiego oraz dom Perkuna.
Zwiedzimy także katedrę oraz zachwycimy się atmosferą tego pięknego miasta nad Niemnem. Około
południa przejazd w stronę Góry Krzyży. Krótki postój
w miejscu odwiedzanym licznie przez pielgrzymów,
gdzie w 1993 r. mszę świętą celebrował papież Jan
Paweł II. W godzinach wieczornych przyjazd do Rygi.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu spacer z przewodnikiem po łotewskiej
stolicy, nawiązującej historią i wyglądem do dumnych
tradycji hanzeatyckich. Będziemy mogli podziwiać
starówkę, gdzie znajdują się: gotycki kościół św.
Piotra, ratusz (siedziba władz miejskich), dom Bractwa Czarnogłowych (znane w krajach nadbałtyckich
elitarne stowarzyszenie nieżonatych kupców), zespół
średniowiecznych kamieniczek (tzw. „Trzej Bracia”)
będących symbolem miasta, Wielka i Mała Gildia, katedra Najświętszej Marii Panny - największy kościół w
krajach bałtyckich. Czas wolny. Przejazd do Jurmali
– najbardziej znanego nadmorskiego kurortu na Łotwie. Spacer po miejscowości. Czas wolny. Powrót do
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Tallina (ok. 300 km). Przyjazd do estońskiej stolicy w godzinach popołudnio-

wych. Spacer z przewodnikiem po starówce, gdzie
zobaczymy gotycką katedrę Najświętszej Marii Panny,
sobór Aleksandra Newskiego, kościół p.w. św. Olafa,
którego ponad stumetrowa gotycka wieża była jedną
z najwyższych budowli w Europie i na świecie, ratusz,
baszty Megede i Kiek in de Kök, basztę Gruba Małgorzata oraz Bramę Morską. Udamy się także na platformę widokową, skąd rozpościera się panorama portu
morskiego i dolnego miasta. Czas wolny. Przejazd do
hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja. Nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu wypoczynek w Tallinie lub wycieczka promowa do Helsinek (śniadanie w formie suchego prowiantu). W ramach wycieczki do Helsinek zobaczymy
m.in.: port południowy z nabrzeżem, Kauppatori - tradycyjny fiński targ, Pałac Prezydencki, Plac Senatu z
imponującą neoklasycystyczną zabudową z pierwszej
połowy XIX w., główną aleję spacerową Esplanadi,
Stockmann - największy dom towarowy w Skandynawii, gmach dworca kolejowego oraz parlament. Będziemy podziwiać wnętrza Filharmonii Narodowej katedry
uspieńskiej i luterańskiej oraz Temppeliaukio - kościoła
wykutego w skale ze świetną akustyką wnętrza. Po
trudach zwiedzania odpoczniemy w Parku Sibeliusa.
Dla chętnych obiad w przerwie zwiedzania. Przeprawa
promowa do Tallina. Powrót do hotelu, nocleg.
6 dzień
Po śniadaniu przejazd autokarem do Wilna (ok. 600
km). Przyjazd do litewskiej stolicy w godzinach wieczornych. Zakwaterowanie w obiadokolacja, kolacja,
nocleg.
7 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i zwiedzanie
Wilna z przewodnikiem. Wilno jest określane mianem
stolicy polskiego romantyzmu. Mieszkali tu m.in. Adam
Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Czesław Miłosz, Stanisław Moniuszko czy Józef Piłsudski. Spacer po starym
mieście: Plac Katedralny z dzwonnicą i katedrą św.
Stanisława (jej wnętrze kryje m.in. barokową kaplicę św.
Kazimierza), Uniwersytet Wileński - drugi po Jagiellońskim najstarszy uniwersytet Rzeczypospolitej Obojga
Narodów oraz Ostra Brama z cudownym obrazem Matki
Boskiej Ostrobramskiej. Zwiedzimy zaułek gotycki z kościołem św. Anny i pomnikiem Mickiewicza. Czas wolny.
Następnie odwiedzimy wnętrza barokowego kościoła
p.w. św. Piotra i Pawła na Antokolu oraz cmentarz na
Rossie (grób matki Piłsudskiego i tzw. „górka literacka”).
Przejazd do Trok. Zwiedzanie malowniczo położonego
na wysepce zamku, mającego opinię najbardziej urokliwego w krajach bałtyckich. Dla chętnych możliwość
spróbowania „kibinów”- tradycyjnej potrawy kuchni karaimskiej. W godzinach wieczornych wyjazd w drogę
powrotną do kraju.
8 dzień
Powrót do Polski we wczesnych godzinach porannych.

Program fakultatywny

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty lokalne, Tour Guide. Koszt - ok. 45 EUR.
Świadczenia
Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach o standar- - programu fakultatywnego.
dzie **/***: 2 noclegi w okolicach Rygi, 2 noclegi w
okolicach Tallina, 1 nocleg w Wilnie. Pokoje 2, 3 osoTERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
bowe z łazienkami, w większości hoteli z TV.
Kod imprezy: KLTB
Wyżywienie: 5 śniadań, 4 obiadokolacje.
Cena
W promocji
Termin
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD, Nr
katalogowa
już od:
barkiem.
01 02.05 – 09.05 2 413 zł
1 689 zł
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
1 689 zł
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 02 30.05 – 06.06 2 413 zł
03 11.07 – 18.07 2 413 zł
1 689 zł
UWAGI
04 15.08 – 22.08 2 413 zł
1 689 zł
Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci wy1 689 zł
kupienia rejsu do Helsinek oraz lunchu w Trokach w 05 05.09 – 12.09 2 413 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
400 zł
dniu rezerwacji imprezy.
Podana kwota na realizację programu może ulec Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobie- Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
rane za całą grupę (np. lokalnych przewodników) Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
oprowadza po obiektach muzealnych i centrach hiDla stałych klientów - zniżka 5%
storycznych.
szczegóły na stronach 4-5
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
(dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdu z Białegostoku. ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzeDopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Pol- nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
sce, podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Białystok - Kowno (ok. 250 km) - ok. 5
Rozkład jazdy nr 9
godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski ok. 1700 km.
Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
- wycieczka promem do Helsinek ok. 75 EUR,
- obiad w Helsinkach (bufet) ok. 15 EUR,
- lunch karaimski w Trokach ok. 10 EUR.

Organizator: Almatur - Katowice
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Litwa – Łotwa – Estonia – Rosja

6 dni

Nadbałtycka przygoda

1565 zł
é

Góra Krzyży

é

Ryga é Sankt Petersburg é Tallin
Peterhof é Carskie Sioło é

é

STOP

Kowno

é

othnia

Cena od

Finlandia
Tallin

St. Petersburg

Estonia
Bałtyk

Łotwa
Litwa

Rosja

Ryga
Kowno

Rosja

Białoruś

G dansk

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
w kierunku Rygi. Po drodze zwiedzanie litewskiej
Góry Krzyży. Obiadokolacja*. Nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Rosji. Przekroczenie granicy w Narwie – mieście dwóch twierdz – zamku
Hermana i warownia po stronie rosyjskiej (zewnątrz). Przyjazd do Petersburga. Obiadokolacja*. Dla chętnych wieczorny spacer. Nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu rozpoczęcie zwiedzania najwspanialszych zakątków Petersburga z przewodnikiem: wyspa
Zajęcza, na której Piotr Wielki rozpoczął budowę
Twierdzy Pietropawłowskiej z soborem św. Piotra i
Pawła - nekropolią carów. Nabrzeża Newy, Wyspa
Wasilewska z kolumnami rostralnymi, Pole Marsowe,
krążownik Aurora, z którego oddano sygnał do rozpoczęcia rewolucji październikowej (zewnątrz). Plac Pałacowy z Pałacem Zimowym, Sztabem Generalnym
i Łukiem Tryumfalnym, upamiętniającym zwycięstwo

nad Napoleonem. Wejście do Ermitażu - jednego z
największych i najbogatszych muzeów świata. Obiadokolacja*. Czas wolny na Prospekcie Newskim,
gdzie znajdują się liczne pasaże, kawiarnie oraz
świątynie takie, jak sobór Kazański (na wzór bazyliki
w Watykanie), kościół św. Katarzyny, gdzie był pochowany Stanisław August Poniatowski. Dla chętnych
możliwość zwiedzenia kolorowej i mozaikowej Cerkwi
na Krwi, zbudowanej po zabójstwie Aleksandra II przy
kanale Gribojedowa (ok. 8 EUR). Fakultatywnie - nocny rejs po rzekach i kanałach Petersburga, z otwarciem mostów - ok. 30 EUR (min. 20 os). Nocleg.
4 dzień
Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w
stronę Peterhofu - kompleksu parkowo-pałacowego założonego nad Zatoką Fińską przez Piotra I.
Spacer po parku francuskim z zespołem pomysłowych fontann. Przejazd do pałacu w Carskim Siole,
z doskonałą rekonstrukcją słynnej Bursztynowej
Komnaty, która zaginęła w czasie II wojny światowej. Przejazd w stronę granicy rosyjsko-estońskiej.
Obiadokolacja*. Nocleg.
5 dzień
Śniadanie. Przejazd do Tallina. Spacer po Górnym
i Dolnym Mieście. Zobaczymy cerkiew Aleksandra
Newskiego, najlepiej zachowane w Europie średniowieczne mury obronne wraz z wieżami Długim
Hermanem i Grubą Małgorzatą, dwie nietypowe
ulice, tzw. Długa i Krótka Noga oraz gmachy Ratusza Miejskiego, Wielkiej Gildii Kupieckiej i kamienice Trzy Siostry. Zabytki architektury zwiedzamy z
zewnątrz w towarzystwie przewodnika miejskiego.
Przejazd do Rygi. Obiadokolacja*. Nocleg.
6 dzień
Śniadanie. Zwiedzanie z przewodnikiem Starego
Miasta, wpisanego na listę światowego dziedzictwa
UNESCO. Oglądanie z zewnątrz: Dom Bractwa

Czarnogłowych, kościoły św. Jakuba i św. Piotra,
zespół kamieniczek Trzej Bracia, hanzeatycka Wielka Gildia Kupiecka oraz ruiny murów obronnych.
Przejazd w kierunku Litwy. Popołudniowy spacer z
pilotem po Kownie. Przyjazd do Polski w godzinach
wieczornych.

PROGRAM FAKULTATYWNY

Zwiedzanie cerkwi na Krwi – ok. 8 EUR.
Nocny rejs po rzekach i kanałach Petersburga z
otwarciem mostów – ok. 30 EUR (min. 20 os.).

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach o standardzie lokalnych ***, pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami. Pokoje wyposażone są w TV. Noclegi: 2 w
Rydze, 2 w Petersburgu i 1 w Narwie. W niektórych
terminach możliwa jest zmiana organizacji noclegów i związanej z tym kolejności zwiedzania.
Wyżywienie: 5 śniadań. *Możliwość wykupienia
pakietu 5 obiadokolacji w cenie 290 zł/os.
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Do dokonania rezerwacji konieczny jest paszport
ważny przynajmniej 6 miesięcy od daty powrotu oraz
posiadający min. 2 wolne strony na stemple wjazdowe i wyjazdowe. Od 1 stycznia 2021r. na teren Rosji
można wjechać na podstawie e-wizy. W celu uzyskania e-wizy należy najpóźniej 25 dni przed wyjazdem
przesłać w załącznikach na adres organizatora:
dokumenty.opole@almatur.pl następujące dokumenty:
1. Wypełniony elektronicznie formularz z danymi
niezbędnymi do otrzymania wizy, przekazany uczestnikom najpóźniej ok. 30 dni przed wyjazdem (na adres mailowy podany podczas rezerwacji) 2. Zdjęcie
w formie elektronicznej (biometryczne w formacie
JPEG, nie starsze niż 6 miesięcy licząc do dnia wyjazdu, bez ramki, w rozmiarze 3,5 x 4,5 cm i 20-35 kB,
odzwierciedlające aktualny wygląd) 3. Skan ważnego
paszportu. Podane we wniosku informacje powinny
być pełne i prawdziwe. Podanie jakichkolwiek nieprawdziwych informacji, w tym danych paszportowych
i/lub błędnych zdjęć, może skutkować niewydaniem
lub anulowaniem już wydanej wizy na przejściu granicznym na granicy państwowej Federacji Rosyjskiej.
Istnieje możliwość załatwienia formalności wizowych
we własnym zakresie, ale klient ponosi wówczas
pełną odpowiedzialność za uzyskanie wizy rosyjskiej
i konsekwencje związane z ewentualnymi błędami,
które mogą skutkować anulowaniem wydanej wizy na
przejściu granicznym; ma również obowiązek przesła-

nia otrzymanej wizy w formacie PDF na adres organizatora: dokumenty.opole@almatur.pl najpóźniej 10
dni przed planowanym wyjazdem. Brak lub anulacja
wizy będzie równoznaczna z rezygnacją z imprezy i
obciążona kosztami rezygnacji zgodnie z Ogólnymi
Warunkami Uczestnictwa. Pilot nie oprowadza po
obiektach muzealnych i centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Minimalna ilość osób, aby wyjazd był potwierdzony - 35.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdu z Białegostoku.
Trasa przejazdu Warszawa - Ryga ok. 700 km - ok.
12 godzin. Trasa wycieczki liczona od granic Polski
- ok. 2000 km. Dłuższe przerwy organizowane są co
4 godziny oraz na przystankach, gdzie wsiadają klienci. Białe Noce możliwe są do zobaczenia pomiędzy
25.05, a 16.07. Walutę, którą warto zabrać to EUR
oraz ruble rosyjskie.

INFORMACJE O CENIE

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów oraz koszt ich rezerwacji, przewodnicy lokalni, opłaty lokalne, Tour Guide. Koszt – ok. 120 EUR,
- programu fakultatywnego,
- dopłaty za wizę rosyjską (płatne w biurze).

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: ORWS

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 11.07 – 16.07 2.371 zł
1.659 zł
02 08.08 – 13.08 2.371 zł
1.659 zł
03 05.09 – 10.09 2.236 zł
1.565 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
450 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata za pakiet 5 obiadokolacji
290 zł
Dopłata za wizę rosyjską
300 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 11

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Opole
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9 dni
Cena od

2317 zł

Rosja

Rosyjskie perły: Petersburg i Moskwa
é

Sankt Petersburg

é

Nowogród Wielki é Moskwa
Peterhof é Carskie Sioło é

é

STOP

Siergijew Posad

St. Petersburg

é

Nowogród Wielki

Rosja

Estonia

Bałtyk

Siergiejew
Posad
Moskwa

Łotwa
Litwa

Białoruś

Rosja

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd w stronę Łotwy na nocleg tranzytowy. Obiadokolacja*. Nocleg.
2 dzień
Śniadanie. Przejazd na granicę łotewsko-rosyjską. Po
przekroczeniu granicy dalsza podroż do Petersburga.
Przyjazd do hotelu w godzinach wieczornych. Zakwaterowanie. Obiadokolacja*. Nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Objazdowe zwiedzanie Petersburga: nabrzeża Newy, Wyspa Wasilewska, Pole Marsowe, Krążownik
Aurora i sobór św. Izaaka (zewnątrz). Obiekty Twierdzy
Pietropawłowskiej, wśród nich zwiedzamy wewnątrz:
Sobór św. św. Piotra i Pawła - nekropolię carów. Wejście
do Ermitażu – jednego z najsłynniejszych muzeów świata, mieszczącego swoje eksponaty w pięciu pałacach
nad brzegiem Newy. To tu możemy zobaczyć malarstwo
takich artystów, jak Leonardo da Vinci, Rembrandt,
Rubens, Tycjan i innych. Obiadokolacja*. Fakultatywnie - nocny rejs po rzekach i kanałach Petersburga, z
otwarciem mostów - ok. 30 EUR (min. 20 os). Nocleg.
4 dzień
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Kontynuacja
zwiedzania Petersburga. Przejazd do Peterhofu niegdyś letniej rezydencji carskiej, park francuski ze
słynną Wielką Kaskadą złożoną z 39 połyskujących
złotem posągów, woda tryskająca 64 strumieniami i
spływająca po marmurowych schodach. Wielki Pałac
oraz pałac Monplasir z zewnątrz. Przyjazd do Carskiego Sioła – XVIII wiecznego kompleksu pałacowo-parkowego, którego największą chlubą jest doskonała replika Bursztynowej Komnaty. Wejście do pałacowych
pomieszczeń. Przejazd do Nowogrodu Wielkiego.
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.
5 dzień
Śniadanie. Spacer po Nowogrodzie Wielkim – mieście,
które nadało początek historii Rusi, kiedy to kniaź Ruryk

założył tu stolicę swojego księstwa. Zobaczymy m.in.
Jarosławską część handlową, kreml z soborem św. Zofii,
do którego wejście stanowią zabytkowe drzwi płockie
oraz pomnik pokazujący 1000-letnią historię Rosji. Przejazd w stronę Moskwy. Przyjazd do stolicy rosyjskiej w
godzinach wieczornych. Obiadokolacja*. Nocleg.
6 dzień
Śniadanie. Objazdowe zwiedzanie Moskwy – Worobiowe
Wzgórza (panorama miasta), Nowy Arbat, Sobór Chrystusa Zbawiciela, Łubianka (wszystkie obiekty oglądane
z zewnątrz). Plac Czerwony z budynkami m.in. soboru
Kazańskiego, GUMu, kolorową cerkwią Wasyla Błogosławionego oraz położonym w pobliżu Teatrem Bolszoj
(zewnątrz). Zwiedzanie terytorium Kremla: wejście do
soborów: Archangielskiego – miejsca pochówku carów
do Iwana Groźnego – i Zaśnięcia Matki Bożej, gdzie odbywały się koronacje. Ponadto, zobaczymy: Car-dzwon
i Car-armatę. Dla chętnych spacer po Starym Arbacie i
przejazd moskiewskim metrem. Obiadokolacja*. Nocleg.
7 dzień
Po śniadaniu wyjazd do rosyjskiej Częstochowy – Sergijew Posad, należący do Złotego Pierścienia Moskwy.
Zwiedzanie XIV-wiecznego kompleksu Ławry Troicko-Siergijewskiej wpisanego na listę UNESCO. Powrót
do stolicy. Przejazd do VDNH - Ogólnorosyjskiego
Centrum Wystawowego. Można tu poczuć wyraźną
wielkość minionej epoki socrealizmu w architekturze,
szczególnie patrząc na pomniki: Robotnik i Kołchoźnica
czy Zdobywców Kosmosu oraz budynki wystawiennicze, nawiązujące do osiągnięć i kultur byłych republik
radzieckich. Obiadokolacja*. Czas wolny. Dla chętnych
wyjście do teatru na przedstawienie o Rosji i jej bogatej
kulturze - „Złoty pierścień” - ok. 30 EUR. Nocleg.
8 dzień
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Galerii Trietiakowskiej z unikalnymi dziełami malarstwa rosyjskiego. Warto tam zobaczyć ikony Rublowa, który jest
uznawany za najwybitniejszego ikonopisarza. Wyjazd

w stronę granicy rosyjsko-łotewskiej. Obiadokolacja*.
Nocleg tranzytowy na Łotwie.
9 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Polski. Powrót do kraju w godzinach wieczornych.

PROGRAM FAKULTATYWNY

Nocny rejs po rzekach i kanałach Petersburga z
otwarciem mostów – ok. 30 EUR (min. 20 os.).
Spektakl „Złoty pierścień” w Moskwie – ok. 30 EUR
(min. 15 os.)

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach o standardzie
lokalnych ***(2 w Daugavpils/Rezekne, 2 w Petersburgu, 1 w Nowogrodzie Wielkim, 3 w Moskwie). Pokoje
2, 3 osobowe z łazienkami i TV. Nie we wszystkich hotelach są dostępne pokoje 3 osobowe (na zapytanie).
Wyżywienie: 8 śniadań. *Możliwość wykupienia pakietu
8 obiadokolacji w cenie 399 zł/os.
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Do dokonania rezerwacji konieczny jest paszport ważny
przynajmniej 6 miesięcy od daty powrotu oraz posiadający min. 2 wolne strony na stemple wjazdowe i wyjazdowe. Od 1 stycznia 2021r. na teren Rosji można wjechać
na podstawie e-wizy. W celu uzyskania e-wizy należy najpóźniej 25 dni przed wyjazdem przesłać w załącznikach
na adres organizatora: dokumenty.opole@almatur.pl
następujące dokumenty: 1. Wypełniony elektronicznie
formularz z danymi niezbędnymi do otrzymania wizy,
przekazany uczestnikom najpóźniej ok. 30 dni przed
wyjazdem (na adres mailowy podany podczas rezerwacji) 2. Zdjęcie w formie elektronicznej (biometryczne
w formacie JPEG, nie starsze niż 6 miesięcy licząc do
dnia wyjazdu, bez ramki, w rozmiarze 3,5 x 4,5 cm i
20-35 kB, odzwierciedlające aktualny wygląd) 3. Skan
ważnego paszportu. Podane we wniosku informacje
powinny być pełne i prawdziwe. Podanie jakichkolwiek
nieprawdziwych informacji, w tym danych paszportowych i/lub błędnych zdjęć, może skutkować niewydaniem lub anulowaniem już wydanej wizy na przejściu
granicznym na granicy państwowej Federacji Rosyjskiej.
Istnieje możliwość załatwienia formalności wizowych
we własnym zakresie, ale klient ponosi wówczas pełną
odpowiedzialność za uzyskanie wizy rosyjskiej i konsekwencje związane z ewentualnymi błędami, które mogą
skutkować anulowaniem wydanej wizy na przejściu
granicznym; ma również obowiązek przesłania otrzymanej wizy w formacie PDF na adres organizatora:
dokumenty.opole@almatur.pl najpóźniej 10 dni przed
planowanym wyjazdem. Brak lub anulacja wizy będzie

równoznaczna z rezygnacją z imprezy i obciążona kosztami rezygnacji zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa. Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci
wykupienia kolacji najpóźniej w dniu dopłaty do całości
imprezy. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych
i centrach historycznych. Kolejność realizacji programu
może ulec zmianie. Minimalna ilość osób, aby wyjazd był
potwierdzony - 35. Cena podstawowa dotyczy wyjazdu
z Białegostoku. Trasa przejazdu Warszawa - nocleg
tranzytowy na Łotwie ok. 700 km - ok. 12 godzin. Trasa
wycieczki liczona od granic Polski - ok. 2900 km Dłuższe
przerwy organizowane są co ok. 4 godziny oraz na przystankach, gdzie wsiadają klienci. Białe Noce możliwe są
do zobaczenia pomiędzy 25.05 a 16.07. Walutę, którą
warto zabrać to EUR oraz ruble rosyjskie.

INFORMACJE O CENIE

Cena nie obejm uje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty lokalne, Tour Guide. Koszt – ok. 150 EUR,
- programu fakultatywnego,
- dopłaty za wizę rosyjską (płatne w biurze).

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os.)
Kod imprezy: ORWM
Cena
W promocji
Nr
Termin
katalogowa
już od:
01 30.04 – 08.05 3.381 zł
2.366 zł
02 11.06 – 19.06 3.381 zł
2.366 zł
03 23.07 – 31.07 3.311 zł
2.317 zł
04 20.08 – 28.08 3.311 zł
2.317 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
590 zł
Dokwaterowanie do pok. 2 os. – bez dopłat
Dopłata za pakiet 8 obiadokolacji
399 zł
Dopłata za wizę rosyjską
300 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 11

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Opole
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Łotwa – Estonia – Finlandia – Rosja

8 dni

Rejs do Petersburga

Cena od

2849 zł
Ryga

é

Tallin

é

Helsinki

é

Sankt Petersburg

é

Peterhof

é

Carskie Sioło

othnia

é

STOP

é

Finlandia

Helsinki
Tallin

Estonia
Bałtyk

Łotwa

St. Petersburg

Rosja

Ryga

Litwa

Białoruś

Rosja
G dansk

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
w kierunku Łotwy. Obiadokolacja*. Nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Tallina. Spacer po Górnym
i Dolnym Mieście. Zobaczymy cerkiew Aleksandra
Newskiego, najlepiej zachowane w Europie średniowieczne mury obronne wraz z wieżami Długim
Hermanem i Grubą Małgorzatą, dwie nietypowe
ulice, tzw. Długa i Krótka Noga, gmachy Ratusza
Miejskiego i Domu Bractwa Czarnogłowych oraz
kamienice Trzy Siostry. Zabytki architektury zwie-

dzamy z zewnątrz, w towarzystwie przewodnika
miejskiego. Obiadokolacja*. Nocleg.
3 dzień
Śniadanie (możliwe w formie prowiantu). Poranny rejs do Helsinek. Spacer po mieście (z przewodnikiem), gdzie zobaczymy: port południowy
z nabrzeżem, gmach Pałacu Prezydenckiego,
Sobór Uspieński, katedrę luterańską, Plac Senatu z imponującą neoklasycystyczną zabudową z
pierwszej połowy XIX w., główną aleję spacerową
Esplanadi, budynek dworca kolejowego, Ateneum
(galeria sztuki), Teatr Narodowy, gmach parlamentu oraz Temppelinaukio – kościół wykuty w skale
ze świetną akustyką wnętrza. Obiadokolacja*.
Wypłynięcie do Petersburga. Nocleg na promie.
4 dzień
Śniadanie na promie. Po kontroli granicznej, wyjazd na zwiedzanie najwspanialszych zakątków
Petersburga z przewodnikiem: Wyspa Wasilewska, Pole Marsowe, Krążownik Aurora (zewnątrz),
Twierdza Pietropawłowska z soborem św. Piotra
i Pawła - nekropolia carów od Piotra I. Wejście
do Ermitażu – jednego z największych i najbogatszych muzeów świata. Obiadokolacja*. Dla
chętnych spektakl w jednym z petersburskich teatrów lub wieczór folklorystyczny w Pałacu Mikołajewskim z poczęstunkiem – ok. 70 EUR. Nocleg
w hotelu.
5 dzień
Po śniadaniu wyjazd w stronę Peterhofu, kompleksu parkowo-pałacowego założonego nad
Zatoką Fińską przez Piotra I. Spacer po parku
francuskim z zespołem pomysłowych fontann.
Przejazd do pałacu w Carskiem Siole z przepięknymi wnętrzami oraz doskonałą rekonstrukcją
słynnej Bursztynowej Komnaty, która zaginęła w

czasie II wojny światowej. Wejście do pałacowych
pomieszczeń. Rejs po rzekach i kanałach Petersburga. Obiadokolacja *. Nocleg.
6 dzień
Śniadanie. Zwiedzanie soboru św. Izaaka z jego
kolumnadą i panoramą na całe miasto oraz spacer po Prospekcie Newskim. Czas wolny. Możliwość fakultatywnie zwiedzenia mozaikowej Cerkwi na Krwi przy kanale Gribojedowa (ok. 8 EUR).
Zaokrętowanie na promie, bufetowa obiadokolacja* z winem i piwem w dowolnych ilościach.
Nocleg na promie.
7 dzień
Śniadanie na promie. Przypłynięcie do Tallina.
Przejazd do Rygi. Zwiedzanie z przewodnikiem
Starego Miasta wpisanego na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Oglądanie z zewnątrz:
Dom Bractwa Czarnogłowych, kościoły św.
Jakuba i św. Piotra, zespół kamieniczek Trzej
Bracia, hanzeatycka Wielka Gildia Kupiecka
oraz ruiny murów obronnych. Obiadokolacja*.
Nocleg w hotelu.
8 dzień
Po śniadaniu wyjazd w stronę Polski. Przyjazd do
Polski w godzinach wieczornych.

PROGRAM FAKULTATYWNY

Spektakl w Teatrze Maryjskim/Aleksandryjskim
według repertuaru – od ok. 50-60 EUR.
Wieczór folklorystyczny w Pałacu Mikołajewskim z
poczęstunkiem – ok. 70 EUR.
Zwiedzanie Cerkwi na Krwi w Petersburgu – ok. 8 EUR.

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 7 noclegów: 5 w hotelach o standardzie lokalnych ***( pokoje 2/3 osobowe z łazienkami i TV: 2 w Rydze, 1 w Tallinie, 2 w Petersburgu)
oraz 2 noclegi na promie w wewnętrznych kabinach
4 osobowych (B4). Możliwość dopłaty do wewnętrznych kabin 2-os. z łazienkami i klimatyzacją. W niektórych terminach możliwa jest zmiana organizacji
noclegów i związanej z tym kolejności zwiedzania.
Wyżywienie: 7 śniadań. *Możliwość dokupienia
pakietu 7 obiadokolacji w cenie 490 zł/os.
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, barkiem, DVD, prom z Tallinna do Helsinek (miejsca
siedzące) oraz prom Anastasia armatora St. Peterline na trasie Helsinki-Petersburg (kabiny 4-osobowe; możliwość dopłaty do kabin 2-osobowych).
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Do dokonania rezerwacji w biurze konieczny jest
paszport, ważny przynajmniej 6 miesięcy od daty

powrotu. Przekroczenie granicy drogą morską
daje prawo do skorzystania z 72-godzinnego
pobytu bezwizowego w Petersburgu; wymagane
jest przesłanie co najmniej 21 dni przed wyjazdem na adres e-mail: dokumenty.opole@almatur.
pl wypełnionego formularza (przekazanego przez
organizatora na dres e-mail podany w rezerwacji)
oraz skanu paszportu. Wykupienie obiadokolacji
jest możliwe najpóźniej w dniu dopłaty do całości
imprezy. Kolejność realizacji programu może ulec
zmianie. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych. Minimalna ilość
osób, aby wyjazd był potwierdzony – 30 os. Cena
podstawowa dotyczy wyjazdu z Białegostoku. Trasa przejazdu Warszawa - Ryga ok. 700 km - ok.
12 godzin. Dłuższe przerwy organizowane są co
4 godziny oraz na przystankach, gdzie wsiadają
klienci. Białe Noce możliwe są do zobaczenia pomiędzy 25.05, a 16.07.

INFORMACJE O CENIE

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
opłaty lokalne, Tour Guide. Koszt – ok. 150 EUR,
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: ORWP

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 27.05 – 03.06 4.070 zł
2.849 zł
02 23.06 – 30.06 4.340 zł
3.038 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
490 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os.
– bez dopłat
Dopłata za pakiet 7 obiadokolacji
490 zł
Dopłata za miejsce w wewnętrznej
340 zł/os.
kabinie 2-os.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 11

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Opole
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Szwecja, Norwegia, Dania

9 dni

Kraina fiordów

Cena od

3370 zł
é

Lund

é

Goteborg é Oslo é panoramiczna kolej Flam Myrdal é Sognefjord
Jostedal é Bergen é wodospad Vettisfossen é Kopenhaga é

é

lodowiec
Rosja

Szwecja

Morze
Norweskie

Norwegia

Finlandia

Flam
Bergen Oslo
Goteborg

Bałtyk

Lund
Kopenhaga

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd do Świnoujścia. W późnych godzinach wieczornych zaokrętowanie na promie do Szwecji, nocny rejs.
2 dzień
Przypłynięcie do Szwecji ok. godz. 8.00, przejazd do
Lund, gdzie zwiedzimy wnętrza romańskiej katedry,
następnie przejazd do Goteborga – spacer po mieście
i wizyta w muzeum Volvo. Przejazd do motelu przy
granicy szwedzko-norweskiej. Obiadokolacja i nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Przejazd do Oslo, po drodze przejazd przez
most Svinesund na granicy szwedzko-norweskiej. W
Oslo – spacer po parku Vigelanda, wizyty w muzeach:
Kon Tiki oraz Łodzi Wikingów. Zwiedzimy również ratusz, w którym wręczane są Pokojowe Nagrody Nobla.
Następnie przejazd do Holmenkollen, krótki postój pod
skocznią. Przejazd do Laerdal. Zakwaterowanie, późna obiadokolacja i nocleg.
4 dzień
Wczesne śniadanie (o godz. 6:30), przejazd do miejscowości Flam, gdzie odbędziemy przejażdżkę widowiskową linią kolejową, dzięki której będzie można
podziwiać wysokie góry, stromo opadające doliny, a
także zapierający dech w piersiach wodospad Kjosfossen. Następnie rejs po najdłuższym na świecie
fiordzie Sognefjord. Wycieczka pod lodowiec Jostedal
- 2 godzinna, średnio forsowna trasa - dla osób niezainteresowanych cała trasą możliwość przejścia tylko
jej części - powrót tą samą drogą. Powrót do Laerdal.
Obiadokolacja i nocleg.
5 dzień
Śniadanie. Całodzienna wycieczka do Bergen – stolicy fiordów, spacer po zabytkowej Starówce Bryggen,

wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
zwiedzanie Muzeum Hanzeatyckiego, wjazd kolejką
na szczyt Ulriken – krótki postój, podczas którego
będziemy mieć okazję podziwiania przepięknej panoramy fiordów (w przypadku złej widoczności zamiast
na Ulriken wjazd kolejką szynową na Floyen). Powrót
do Laerdal. Obiadokolacja i nocleg.
6 dzień
Śniadanie. Wyjazd do najwyższego wodospadu Norwegii – Vettisfossen. Pieszy szlak, o średnim stopniu
trudności, obejmuje przejście do trzech wodospadów;
dla osób niezainteresowanych całą trasą możliwy
jest indywidualny powrót na parking do autokaru, bez
dochodzenia do punktu końcowego, tym samym szlakiem, doliną rzeczną. Powrót do Laerdal. Dla chętnych
możliwość zwiedzania Centrum Łososia Norweskiego. Obiadokolacja i nocleg.
7 dzień
Śniadanie. Wyjazd do Borgund – zobaczymy (z zewnątrz) jedyny klepkowy kościół w Norwegii, który w
nienaruszonym stanie dotrwał do naszych czasów.
Następnie przejazd do Oslo - ciąg dalszy zwiedzania
miasta: zobaczymy XVII-wieczną katedrę luterańską
w stylu barokowym - miejsce koronacji i ślubów królów
norweskich; wejdziemy na dach budynku Opery, położonej nad brzegiem fiordu - jest to niezwykły punkt
widokowy, z którego podziwiać można przepiekną
panoramę centralnej części miasta; wejdziemy na
terytorium twierdzy Akershus - XIII-wieczna budowla
wzniesiona została w celu obrony Oslo i przez lata
skutecznie spełniała swoje zadanie. Przejazd do motelu przy granicy szwedzko-norweskiej. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień
Śniadanie. Przejazd do Kopenhagi (przeprawa
promowa z Helsingborg do Helsingor). 9-godzinny
postój, zwiedzanie stolicy Danii pieszo: zobaczymy pomnik syrenki kopenhaskiej, fontannę bogini
Gefion, twierdzę Kastellet, Pałac Królewski Amalienborg, wejście na Rundetaarn – wieżę z której
roztacza się piękna panorama miasta, Nowy Port
– Nyhavn. Popłyniemy tramwajem wodnym po kanałach, a po rejsie będziemy kontynuować spacer
po mieście – przejdziemy centralna ulicą Stroget,
zobaczymy Plac Ratuszowy. Dla chętnych – pobyt
w ogrodach Tivoli (ok. 2 godziny) – słynnym parku
rozrywki, w którym można posłuchać koncertów, zobaczyć pokazy pantomimy, posiedzieć w restauracji
lub kawiarni, pójść do wesołego miasteczka lub zwyczajnie pospacerować – bilet wstępu ok. 110 DKK,
atrakcje w wesołym miasteczku płatne dodatkowo.
W godzinach nocnych przejazd do Gedser, przeprawa promowa do Rostocku.
9 dzień
Powrót do Polski w godzinach rannych.

PROGRAM FAKULTATYWNY

- wstęp do Tivoli - ok. 110 DKK
- atrakcje w wesołym miasteczku - ok. 100 DKK

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 7 noclegów: 2 w motelu o standardzie ** w Szwecji, 4 w motelu o standardzie turystycznym w Norwegii oraz 1 na promie ze Świnoujścia do
Szwecji. W motelach – pokoje 2-osobowe z łazienkami
(ręczniki dostępne); możliwość dokwaterowania trzeciej osoby na łóżku dostawnym. Na promie – kabiny
4-osobowe z łazienkami (możliwość dopłaty do kabiny
2- lub 3-osobowej).
Wyżywienie: 6 śniadań kontynentalnych - serwowanych, 6 obiadokolacji serwowanych (dwa dania na
ciepło + woda). Możliwość dokupienia śniadania na
promie Świnoujście – Szwecja (w drugim dniu imprezy) – cena ok. 12 EUR płatne u pilota.
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i barkiem. Promy na trasach: Świnoujście – Szwecja (kabiny 4-osobowe, możliwość dopłaty do kabiny 2- lub
3-osobowej) oraz Helsingborg - Helsingor i Gedser –
Rostock – miejsca na pokładzie.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę są dzielone na wszystkich
uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach
muzealnych i centrach historycznych. Kolejność
realizacji programu oraz trasy i godziny przepraw
promowych mogą ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty
(dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Poznania,
Gorzowa Wielkopolskiego i Szczecina. Dopłaty za
dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane
są w rozkładzie.
Przejazd Poznań – Świnoujście (ok. 350 km) – ok. 7 godz.
Trasa lądowa wycieczki liczona od granic Polski – ok.
3.000 km., długość przepraw promowych: Świnoujście
– Szwecja – ok. 7 godz., Helsingborg - Helsingor – ok.
20 minut, Gedser – Rostock – ok. 2 godz., rejs po Sognefjord – ok. 2,5 godz.
Podczas rejsu ze Świnoujścia do Szwecji bagaże
główne pasażerów pozostają w autokarze, na pokładzie niedostępnym dla pasażerów, dlatego wszystkie rzeczy potrzebne na nocleg w kabinie oraz inne
niezbędne na czas podróży (np. lekarstwa) należy
spakować do bagażu podręcznego, z którym będzie
można wejść na pokład.
W trakcie zwiedzania Oslo i Kopenhagi istnieje
możliwość zorganizowania przerw na posiłki –

orientacyjna cena posiłków: 300 NOK w Norwegii
i 140 DKK w Danii.
Ze względu na panujący w Norwegii klimat zalecamy zabranie cieplejszej, przeciwdeszczowej odzieży. Na wycieczki: pod lodowiec i do wodospadu należy zabrać obuwie trekkingowe z antypoślizgową
podeszwą.
W Skandynawii na trasach przejazdów jest ograniczona możliwość skorzystania z punktów gastronomicznych, poza nielicznymi stacjami paliw oferującymi bardzo ograniczone menu (np. hot dog,
kanapki), stąd zalecamy zabranie ze sobą takiej
ilości prowiantu, która wystarczy na drogę do pierwszego noclegu w motelu (drugiego dnia imprezy),
Ze względu na ograniczenia wagowe autokarów na
terenie Norwegii limit bagażu dla każdego uczestnika wynosi 20 kg.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu, komunikacja miejska, Tour Guide - ok. 1600
NOK, 100 SEK, 120 DKK,
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os.)

Kod imprezy: ONTS

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 11.06 – 19.06 4.955 zł
3.468 zł
02 24.06 – 02.07 5.075 zł
3.552 zł
03 13.08 – 21.08 4.815 zł
3.370 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego
500 zł
Dokwaterowanie do pok. 2 os. – bez dopłat
Zniżka za dostawkę dla 3-ciej osoby w pokoju 2 os. 200 zł
Dopłata za miejsce w kabinie 2-os. na promie Świnoujście – Szwecja – 100 zł
Dopłata za miejsce w kabinie 3-os. na promie Świnoujście – Szwecja – 70 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 2

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Opole
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Słowenia

4 dni
Cena od

1289 zł
é

Zachwycająca Słowenia

STOP

Jaskinia Postojna é Predjamski Grad - zamek w skale é Piran jako perełka słowiańskiej Istrii
Malownicze uzdrowisko Bled é Spacer Wąwozem Vintgar é Lublana - stolica Słowenii é
Bled

é

Słowenia
Lublana
Jaskinia
Postojna
Chorwacja

Piran

Morze
Adriatyckie

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Czechy, Austrię do Słowenii. W trakcie
przejazdu planowane są krótkie postoje i przerwa
na posiłek. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie,
kolacja, nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Jaskini Postojnej wydrążonej w skałach przez rzekę Pivkę. Zwiedzanie tej
najbardziej znanej słoweńskiej jaskini. Przejazd
do miejscowości Predjama, gdzie znajduje się
malowniczo położony pod pionową skałą zamek
- Predjamski Grad. Przejazd na półwysep Istria,
do Piranu - perełki słoweńskiego wybrzeża, która
swoim wyglądem przypomina włoską Wenecję.
Spacer po miasteczku: port, Plac im. Tartiniego,
kościół św. Jerzego, dzwonnica, latarnia Punta.
Czas wolny - dla chętnych rejs statkiem po Adriatyku. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do uzdrowiska Bled, przepięknie położonego nad szmaragdowym jeziorem.
Spacer parkową aleją wzdłuż jeziora. Przy ładnej
pogodzie zdobycie górującego nad miastem średniowiecznego zamku, z którego rozpościera się
wspaniały widok. Czas wolny - dla chętnych rejs
po jeziorze. Przejazd do Wąwozu Vintgar – spacer szlakiem turystycznym nad spienioną rzeką
Radosną. Następnie udamy się do stolicy Słowenii
– Lublany. Podczas spaceru z przewodnikiem zobaczymy: Plac Franceta Preszerna, Most Potrójny,
kolumnadę Plečnika, Smoczy Most, kościół św. Mikołaja, ratusz. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. Powrót do
Polski w godzinach popołudniowych.

Program fakultatywny

Sibenik

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
Świadczenia
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach o stan- opłaty lokalne, Tour Guide. Koszt – ok. 60 EUR,
dardzie **/*** w Słowenii. Pokoje 2, 3 osobowe z - programu fakultatywnego.
łazienkami.
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 kolacje.
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
Kod imprezy: KSTD
barkiem.
Cena
W promocji
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Nr
Termin
katalogowa
już od:
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.
01
30.04-03.05
1 842 zł
1 289 zł
UWAGI
02
03.06-06.06
1 842 zł
1 289 zł
Podana kwota na realizację programu może ulec 03
12.08-15.08
1 842 zł
1 289 zł
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty po500 zł
bierane za całą grupę (np. za lokalnych przewod- Dopłata do pokoju 1 osobowego:
ników) są dzielone na wszystkich uczestników. Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
centrach historycznych.
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobiDla stałych klientów - zniżka 5%
sty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
szczegóły na stronach 4-5
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych i Bielska-Białej. Dopłaty za dojazdy z Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
wybranych miejscowości w Polsce podane są w
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzerozkładzie.
Przejazd: Katowice - Lublana (ok. 760 km) - ok.14 nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski ok. 2.000 km.
Rozkład jazdy nr 6
Prosimy o zabranie wygodnego obuwia i ciepłego okrycia potrzebnego przy zwiedzaniu Jaskini
Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
Postojnej.
za miejsce wsiadania na str. 132-133
- rejs po Adriatyku ok. 20 EUR,
- rejs po jeziorze Bled ok. 20 EUR.

Organizator: Almatur - Katowice
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KRAJE BAŁKAŃSKIE

7 dni
Cena od

1889 zł
é

Słowenia

Barwy Słowenii

STOP

Starówka w Ptuj é Lublana - stolica Słowenii é Słynna Jaskinia Szkocjańska é Piran - słoweńska Wenecja
Mamucia skocznia w Planicy é Wjazd kolejką na górę Vogel é Malownicze uzdrowisko Bled é Maribor é

é

Maribor
Ptuj

Planica
Bled
Lublana

Słowenia

Zagr

Piran
Chorwacja

i He

Morze
Adriatyckie
Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Czechy, Austrię do Słowenii. W trakcie przejazdu planowane są krótkie postoje. Przyjazd do
Ptuj – urokliwego miasteczka położonego nad rzeką Drawą. Podczas spaceru po starówce zobaczymy średniowieczny pręgierz i wieżę miejską. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu przejazd do miasteczka Skofja
Loka – jednego z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast Słowenii. Zobaczymy m.in. Stary
Ratusz z XVI wieku, barokowy kościół kapucynów,
spichlerz oraz bogate kamienice mieszczańskie,
reprezentujące styl gotycki, renesansowy i barokowy. Następnie przejazd do Lublany - stolicy Słowenii. Zwiedzimy starówkę z przewodnikiem: Plac
Preszerna, Most Potrójny, Kolumna Mlecznika,
Smoczy Most, Kościół św. Mikołaja, ratusz. Wjazd
kolejką na wzgórze zamkowe. Czas wolny. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Jaskiń Szkocjańskich
- jednej z największych przyrodniczych atrakcji
Słowenii, wpisanej na Listę UNESCO, a także na
prestiżową listę RAMSAR. Będziemy podziwiać
groty oraz okoliczne tereny krasowe, które tworzą
Park Regionalny - Skocjanske Jame. Następnie
przejazd do Piranu – słoweńskiego kurortu nad
Adriatykiem, który swoim wyglądem przypomina
Wenecję. Spacer po mieście, podczas którego zobaczymy port, plac im. Martiniego i Ratusz. Czas
wolny – dla chętnych rejs statkiem po Adriatyku.
Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu przejazd przez Krańską Górę (słoweńskie Zakopane) do Planicy, doliny górskiej,
gdzie zobaczymy słynny kompleks skoczni narciarskich, m.in. największą na świecie skocznię mamucią – Letalnice, tu odbywa się zakończenie sezonu
skoków narciarskich. Następnie przejedziemy do
wąwozu Vintgar, dokąd prowadzi turystyczna ścieżka, zwieńczona mostem przy 13 metrowym wodospadzie Sum, przespacerujemy się wokół rzeki Radosnej. Następnie przejazd do wioski Brezje, która
słynie z Bazyliki św. Vida o statusie Sanktuarium
Narodowego. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu przejazd do doliny polodowcowej
nad jezioro Bohinj, jednego z najbardziej uroczych
zakątków Alp Julijskich. Krótki spacer oraz wjazd
kolejką linową na górę Vogel (1.535 m n.p.m.),
skąd podczas dobrej pogody możemy podziwiać
alpejskie szczyty. Następnie udamy się do uzdrowiska Bled, położonego nad szmaragdowym jeziorem. Wejdziemy do średniowiecznego zamku
na skale, skąd rozpościera się cudow ny widok
na Alpy Julijskie i jezioro Bled. Spacer po miejscowości, dla chętnych rejs po jeziorze. Przejazd do
hotelu, kolacja, nocleg.
6 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Mariboru, drugiego co do
wielkości miasta Słowenii, jednego z głównych
centrów kulturalnych, gospodarczych i komunikacyjnych. Zobaczymy: zamek miejski, wzniesiony w
XV wieku z polecenia cesarza Fryderyka III (obecnie siedziba Muzeum Regionalnego) monumentalną katedrę św. Jana Chrzciciela, XIX-wieczny budynek Słoweńskiego Teatru Narodowego, ceglany

kościół Franciszkanów, renesansowy Ratusz,
Bazylikę św. Marii Matki Litościwej oraz znajdujące się przy Placu Swobody słynne piwnice winne.
Po zwiedzaniu wyjazd w kierunku Polski. Kolacja i
nocleg w okolicy granicy austriacko- czeskiej.
7 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i kontynuacja przejazdu do Polski. Powrót do Polski w godzinach
południowych.

Program fakultatywny

- rejs po Adriatyku ok. 20 EUR,
- Bled - rejs na wyspę ok. 20 EUR.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach o standardzie **/***: 5 w Słowenii, 1 w okolicy granicy
austriacko-czeskiej. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami w większości hoteli z TV. W hotelach
restauracja, bar.
Wyżywienie: 6 śniadań, 6 kolacji.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD
i barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Podana kwota na realizację program może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Obowiązkowo należy
zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli
UE) lub paszport. Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych i Bielska-Białej. Dopłaty

za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce
podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd: Katowice
- Ptuj (ok. 720 km) - ok. 14 godz.
Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok. 2400 km.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 90 EUR,
- programu fakultatywnego

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KSTO

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
01.05-07.05
2 699 zł
1 889 zł
02
10.07-16.07
2 770 zł
1 939 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
800 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice
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Chorwacja, Włochy

7 dni

Wokół Istrii

Cena od

1689 złSwitzerland

é

Stare miasto Rijeka é Odpoczynek w Opatiji
Urzekające Rovinj é Miasto rzymskie Porec

é
é

Austria

Malownicze wyspy Cres i Veliki Brjuni é Rzymski amfiteatr w Puli
Motovun na zielonych wzgórzach é Triest z zamkiem Miramare é
Włochy

France

é

Słowenia
Triest

Rijeka
Motovun
Porec
Opatija
Chorwacja
Rovinj
Cres
Ad
Pula

ria

tyk

Monaco
Piza

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Czechy, Austrię. W trakcie przejazdu planowane są krótkie postoje i przerwa na posiłek.
2 dzień
W godzinach porannych przyjazd do Rijeki - trzeciego, co do wielkości miasta Chorwacji. Spacer
po starym mieście: wieża zegarowa z XII w.,
kościół św. Wita, klasztor. Przejazd na półwysep
Istria, do Opatiji - najstarszego kurortu na wschodnim wybrzeżu Adriatyku. Spacer po mieście: port
jachtowy, kościół św. Jakuba – pozostałości opactwa benedyktynów, piękna secesyjna architektura,
czas wolny. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu czas wolny - odpoczynek nad morzem. Dla chętnych program fakultatywny: całodzienna wycieczka na wyspę Cres lub archipelag
Brjuni. Cres to rolnicza wyspa, pośrodku której
znajduje się niezwykle urokliwe miasto o tej samej
nazwie, z zabudową typową dla okresu weneckiego oraz pięknym portem sięgającym w głąb miasta
i starówką. Główna wyspa - Veliki Brjuni, związana
jest z legendarnym prezydentem Jugosławii – Josipem Broz Tito. Zobaczymy tam pozostałości z
czasów rzymskich oraz typową roślinność śród-

ziemnomorską. Cała wyspa stanowi Park Narodowy. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu kontynuacja zwiedzania Istrii. Przejazd do położonej na siedmiu wzgórzach Puli kiedyś głównym obok Wenecji porcie wojennym
monarchii austrowęgierskiej. Miasto ma bardzo
bogatą, 3000-letnią historię. Przebywali tu Dante,
Michał Anioł, James Joyce. Zobaczymy: amfiteatr
z I-go wieku oraz Bramę Herkulesa, rzymskie forum, ratusz i Świątynię Oktawiana Augusta. Z Puli
udamy się do Rovinj - najbardziej romantycznego
miasta na całym chorwackim wybrzeżu, słynącego z legend o męczennicy Św. Eufemii, której
poświęcony jest piękny, barokowy kościół. Rovinj
to miasto, w którym znajdziemy przepiękne plaże,
luksusowe hotele, a także znaczący akcent polski:
wyspę Św. Katarzyny, kiedyś będącą w rękach
polskiego hrabiego Ignacego Milewskiego. Czas
wolny. Dla chętnych rejs statkiem wokół półwyspu.
Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Półwyspu Istria.
Odwiedzimy Porec - dawne miasto rzymskie z dobrze zachowanymi pozostałościami z czasów romańskich, gotyckich i okresu baroku. Zobaczymy
bazylikę z VI wieku, będącą na liście UNESCO,
cudowne miejsce do poznania historii chrześcijaństwa na tych terenach, ze wspaniałymi mozaikami.
Następnie udamy się do Motovun - miasta malowniczo położonego na zielonych wzgórzach, z których roztacza się przepiękna panorama okolicy.
Czas wolny, a dla chętnych możliwość degustacji
wina oraz trufli, rosnących w tych okolicach. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
6 dzień
Po wczesnym śniadaniu przejazd do Triestu miasta portowego w północno-wschodniej części
Włoch, pełniącego funkcję stolicy regionu Friuli
- Wenecja Julijska. Większość zabytków Triestu
znajduje się w obrębie starego miasta. Zwiedzimy:
Piazza Unità d’Italia, plac wokół którego znajdują
się zabytkowe pałace oraz gmachy urzędów. To
jeden z najpiękniejszych placów we Włoszech. Z
jednej strony można tu podziwiać architekturę z
czasów austriackiej dominacji, a z drugiej zachwycać się błęktnymi wodami Adriatyku. Następnie
przejedziemy do pięknego, olśniewającego bielą
zamku Miramare, wzniesionego na skalnym cyplu nad samym morzem. Po opuszczeniu Triestu
przejedziemy do hotelu w Czechach. Kolacja i
nocleg.
7 dzień
Po śniadaniu kontynuacja przejazdu przez Czechy. Powrót do Polski w godzinach południowych.

Florencja

Corsica

Sardinia

Program fakultatywny

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
opłaty lokalne, Tour Guide. Koszt – ok. 65 EUR,
Świadczenia
Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach o standardzie - programu fakultatywnego.
**/***: 4 na terenie Chorwacji, 1 nocleg w Czechach.
Funkcjonalnie wyposażone pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami, w większości hoteli z TV. W hotelach restauracja,
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
bar. W niektórych terminach możliwa jest zmiana organizacji noclegów i związanej z tym kolejności zwiedzania.
Kod imprezy: KCTR
Wyżywienie: 5 śniadań, 5 kolacji.
Cena
W promocji
Termin
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD Nr
katalogowa
już od:
i barkiem.
01 29.05 – 04.06 2 413 zł
1 689 zł
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
02 11.09 – 17.09 2 413 zł
1 689 zł
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
700 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
UWAGI
Podana kwota na realizację programu może ulec Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty po- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
bierane za całą grupę (np. za lokalnych przewod- Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
ników) są dzielone na wszystkich uczestników.
Dla stałych klientów - zniżka 5%
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
szczegóły na stronach 4-5
centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobiubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzesty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
Tych, Bielska-Białej i Cieszyna. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są
Rozkład jazdy nr 1
w rozkładzie.
Przejazd: Katowice - Rijeka (ok. 800 km) - ok. 14 godz.
Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok. 2200 km.
za miejsce wsiadania na str. 132-133
- wycieczka na wyspy Cres/Brjuni ok. 35 EUR,
- rejs statkiem wokół Rovinj ok. 15 EUR,
- degustacja wina i trufli ok. 20 EUR.

Organizator: Almatur - Katowice
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KRAJE BAŁKAŃSKIE

7 dni
Cena od

1489 zł
é

Słowenia, Chorwacja

Powiew Adriatyku

Lublana - stolica Słowenii é Jaskinia Postojna é Rejs statkiem po Plitwickich Jeziorach é Dubrownik „Perła Adriatyku” é Zabytkowe miasta Dalmacji: Trogir i Split é Szybenik é Wodospady rzeki Krka é
Lublana

Słowenia

Zagrzeb

Chorwacja

Plitwice

Bośnia i Hercegowina

Sibenik
Adriatyckie

Trogir

Split
Dubrownik

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Czechy, Austrię do Słowenii - jednego z najbardziej zielonych państw na świecie. W trakcie
przejazdu planowane są krótkie postoje i przerwa
na posiłek.
2 dzień
W godzinach porannych przyjazd do stolicy Słowenii Lublany. Spacer po starówce, gdzie na uwagę
zasługują Rynek Główny, Plac Preszerna, Kolumnada Plecznika, Ratusz Miejski, Katedra św. Mikołaja i Smoczy Most. Przejazd do Jaskini Postojnej.
Zwiedzanie jednej z największych jaskiń na świecie, o łącznej długości ponad 27 km i stanowiącej
jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych
Słowenii. Następnie przejazd do Chorwacji, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd
do Parku Narodowego w Plitwicach – jednego z
największych i najstarszych w Chorwacji. Park
tworzy 16 jezior połączonych ze sobą licznymi
wodospadami, otoczonych gęstym lasem. Na
odwiedzających czeka wiele ścieżek spacerowych. UNESCO wpisało Plitwickie Jeziora na listę
światowego Dziedzictwa Przyrody. Rejs statkiem
po największym jeziorze, a następnie przejazd na
wybrzeże Adriatyku, zakwaterowanie w hotelu,
kolacja, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu przejazd wspaniałą trasą widokową
wzdłuż wybrzeża Adriatyku, gdzie wysokie góry
schodzą niemal do samego morza. Przyjazd do
Dubrownika - „Perły Adriatyku” – miasta pełnego

zabytków. W programie m.in. spacer z przewodnikiem uliczkami miasta, podczas którego poznamy
historię Dubrownika, zobaczymy Bramę Pile, Pałac Rektorów. Odwiedzimy także wnętrza Katedry
i najstarszą w Europie aptekę mieszczącą się w
Klasztorze Franciszkanów. Przejazd do hotelu na
kolację i nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu przejazd do Trogiru. Spacer po starówce, podczas którego będziemy podziwiać m.in.
średniowieczny ratusz oraz udamy się do wnętrz
katedry św. Wawrzyńca. Następnie przejazd do
Splitu - drugiego co do wielkości miasta Chorwacji, gdzie zobaczymy Stare Miasto, Ratusz Miejski,
port oraz zwiedzimy antyczny Pałac cesarza Dioklecjana, wpisany na listę Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO. Przejazd do hotelu na kolację i nocleg.
6 dzień
Po śniadaniu przejazd do Szybenika – najstarszego chorwackiego miasta na wybrzeżu adriatyckim. Spacer po Starym Mieście i zwiedzanie
najciekawszego zabytku miasta - monumentalnej
katedry św. Jakuba. Następnie przejazd do Parku
Narodowego Krka i podziwianie jednej z największych atrakcji krajobrazowych Chorwacji. Rzeka
Krka, płynąc przez wapienne podłoże wytworzyła
nieregularne koryto – najciekawsze miejsce to
niemal półkilometrowy odcinek, gdzie rzeka przepływa przez 17 kaskad, szerokich na prawie 100
m, pokonując spadek terenu o wysokości 45 metrów. W godzinach wieczornych wyjazd w drogę
powrotną do Polski.
7 dzień
Kontynuacja jazdy przez Austrię, Czechy. Powrót
do Polski w godzinach południowych.

Program fakultatywny

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
Świadczenia
Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach o standardzie do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, opła**/***, w miejscowościach nadmorskich. Funkcjonal- ty lokalne, Tour Guide. Koszt – ok. 110 EUR,
nie wyposażone pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami, - programu fakultatywnego.
w większości hoteli z TV i balkonami. W hotelach
recepcja, restauracja, bar, kantor wymiany walut. W
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
niektórych terminach możliwa jest zmiana organizacji
noclegów i związanej z tym kolejności zwiedzania.
Kod imprezy: KCTS
Wyżywienie: 4 śniadania, 4 kolacje.
Cena
W promocji
Nr
Termin
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i
katalogowa
już od:
barkiem.
01 01.05 – 07.05 2 128 zł
1 489 zł
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
02 29.05 – 04.06 2 270 zł
1 589 zł
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.
03 03.07 – 09.07 2 699 zł
1 889 zł
UWAGI
04 07.08 – 13.08 2 842 zł
1 989 zł
Podana kwota na realizację programu może ulec 05 04.09 – 10.09 2 556 zł
1 789 zł
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobie700 zł
rane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) Dopłata do pokoju 1 osobowego:
są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
oprowadza po obiektach muzealnych i centrach hi- Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
storycznych. Kolejność realizacji programu może ulec Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
zmianie. Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Dla stałych klientów - zniżka 5%
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych,
szczegóły na stronach 4-5
Bielska-Białej i Cieszyna. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie.
Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
Przejazd: Katowice - Lublana (ok. 760 km) - ok.
14 godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
- ok. 3200 km.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
Prosimy o zabranie wygodnego obuwia i ciepłego
okrycia potrzebnego przy zwiedzaniu Jaskini PostojRozkład jazdy nr 1
nej. Sugerujemy zabranie peleryny przeciwdeszczowej, mogącej przydać się podczas złych warunków atRozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
mosferycznych np. przy zwiedzaniu Plitwickich Jezior.
za miejsce wsiadania na str. 132-133
- rejs statkiem w Dubrowniku – ok. 12 EUR.

Organizator: Almatur - Katowice
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Chorwacja

9 dni
Cena od

1889 zł

Dalmatyńskie wyspy

Zadar i morskie organy é Średniowieczny Trogir é Split é Półwysep Peljesac é Korczula i Marco
Polo é Wyspy Elafickie é Zielona wyspa Mljet é Rajski Hvar é Brac é Szybenik - miasto twierdz é

é

Słowenia

Chorwacja
Bośnia i Hercegowina

Zadar
Szybenik
Split
Trogir
Morze

Adriatyckie

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Czechy, Austrię do Słowenii. Podczas przejazdu planowane są krótkie postoje i przerwa na posiłek.
2 dzień
W godzinach porannych przyjazd do Zadaru –
miasta uznawanego za stolicę północnej Dalmacji,
słynnego m.in. z likieru Maraschino, produkowanego z miejscowych wiśni maraska. Spacer po
starym mieście z przewodnikiem: katedra św.
Anastazji, rotunda św. Donata – symbol miasta.
Przy sprzyjającej pogodzie (wiejącym wietrze)
niezwykły koncert na morskich organach – gra na
nich tylko morze i wiatr. Czas wolny. Przejazd do
hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Trogiru - typowego nadmorskiego miasteczka. Spacer po starówce, gdzie
zobaczymy m.in. średniowieczny ratusz z przełomu
XIV i XV w. i zwiedzimy katedrę św. Wawrzyńca z
XII - wiecznym portalem. Następnie przejazd do
Splitu - drugiego co do wielkości miasta Chorwacji, gdzie zobaczymy Stare Miasto, Ratusz Miejski,
port oraz zwiedzimy antyczny Pałac cesarza Dioklecjana, wpisany na listę Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO. Przejazd do hotelu na kolację i nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu przejazd na znany nam już Półwysep Peljesac, do miejscowości Ston, gdzie
znajduje się tzw. chorwacki mur chiński, czas na
krótką sesję zdjęciową. Przejazd wzdłuż półwyspu

słynącego ze znanych chorwackich win – Plavac i
Dingac do Orebicza, skąd popłyniemy na naturalne przedłużenie półwyspu - Wyspę Korculę, gdzie
przyszedł na świat Marco Polo. Z uwagi na układ
urbanistyczny Korczula nazywana jest także małym Dubrownikiem. Wizyta w największej wytwórni
wina dingac w Potomje. Degustacja i ewentualne
zakupy. Przejazd do hotelu na kolację i nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu przejazd na położony w południowej
Dalmacji półwysep Peljesac, który powinien być
wyspą, jednak nie oderwał się w porę od stałego
lądu. Z półwyspu popłyniemy na wyspę Mljet, najbardziej zieloną chorwacką wyspę, której znaczna
część stanowi Park Narodowy. Historia wyspy
owiana jest mistycznymi legendami, śmiałymi
wyprawami i najazdami piratów, przeplatającymi
się z okresami dobrobytu i pokoju. Według wielu
legend wyspę odwiedził Odyseusz. Jeden z najbardziej fascynujących krajobrazów na wyspie
Mljet stanowią jeziora: Wielkie i Małe, połączone
ze sobą wąskim kanałem. Na środku Wielkiego
Jeziora znajduje się wyspa St. Mary z klasztorem
benedyktyńskim z XII wieku. Przejazd do hotelu
na kolację i nocleg.
6 dzień
Po śniadaniu przejazd do portu i całodniowy rejs
po archipelagu Wysp Elafickich, w czasie którego
będziemy zażywać kąpieli morskich i słonecznych.
Archipelag tworzy grupa 13 wysp położonych na
północny zachód od miasta Dubrovnik. Nazwa
wysp pochodzi od greckiego słowa elafi – jeleń.
Przejazd do hotelu na kolację i nocleg.
7 dzień
Po śniadaniu czeka nas niezapomniany całodniowy rejs na wyspy Hvar i Brac. Z portu w Podgorze
popłyniemy do miejscowości Vrboska – zwanej
„Małą Wenecją” (Hvar). Jej najcenniejszym zabytkiem jest Kościół (twierdza) św. Marii od Miłosierdzia z XVI wieku, która została wzniesiona dla
obrony przed Turkami. Krótki czas wolny i kontynuacja rejsu na wyspę Brac do miejscowości Bol
gdzie znajduje się najpiękniejsza chorwacka plaża
Zlatni Rat – symbol wyspy. Przejazd do hotelu,
kolacja, nocleg.
8 dzień
Po śniadaniu przejazd do Szybenika uważanego
za miasto twierdz. Spacer po Starym Mieście i
zwiedzanie wnętrz XV - wiecznej, monumentalnej
katedry św. Jakuba – najciekawszego zabytku
miasta. Czas wolny. W godzinach popołudniowych
wyjazd w drogę powrotną do Polski.
9 dzień
Kontynuacja przejazdu przez Słowenię, Austrię,
Czechy. Powrót do Polski w godzinach porannych.

Program fakultatywny

Korczula

Peljesac
Mljet

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
prom na Mljet, opłaty lokalne, wjazdy do miast.
Koszt – ok. 75 EUR
Świadczenia
Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach o stan- - programu fakultatywnego.
dardzie **/***, większość w miejscowościach nadmorskich. Funkcjonalnie wyposażone pokoje 2, 3
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
osobowe z łazienkami, w większości hoteli z TV. W
Kod imprezy: KCTI
niektórych terminach możliwa jest zmiana organizacji
Cena
W promocji
Nr
Termin
noclegów i związanej z tym kolejności zwiedzania.
katalogowa
już od:
Wyżywienie: 6 śniadań, 6 kolacji.
2 089 zł
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD 01 12.06 – 20.06 2 985 zł
02 04.09 – 12.09 3 280 zł
i barkiem.
2 289 zł
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
03 18.09 – 26.09 2 699 zł
1 889 zł
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. Dopłata do pokoju 1 osobowego:
900 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
UWAGI
Podana kwota na realizację programu może ulec Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty po- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
bierane za całą grupę (np. za lokalnych przewod- Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
ników) są dzielone na wszystkich uczestników.
Dla stałych klientów - zniżka 5%
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
szczegóły na stronach 4-5
centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobiubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzesty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych, nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
Bielska-Białej i Cieszyna. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie.
Rozkład jazdy nr 1
Przejazd: Katowice – Zadar (ok. 1000 km) – ok.
16 godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski
Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
- ok. 3000 km.
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Rejsy:
- Korczula ok. 30 EUR,
- Wyspy Elafickie (z obiadem) ok. 35 EUR,
- Hvar i Brac (z obiadem) ok. 35 EUR,

Organizator: Almatur - Katowice
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Chorwacja

7 dni

Smaki Dalmacji

Cena od

1389 zł
é

Plitwickie Jeziora é Zadar i morskie organy é Szybenik - miasto twierdz
Archipelag Wysp Kornati é Wyspy: Vrgada i Pašman é Biograd é
Lublana
Słowenia

é

Zagrzeb

Chorwacja

Zadar

Bośnia i Hercegowina

Biograd
Kornati
Szybenik
Morze
Adriatyckie

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Czechy, Austrię i Słowenię. W trakcie przejazdu
planowane są krótkie postoje i przerwa na posiłek.
2 dzień
W godzinach porannych przyjazd do Parku Narodowego w Plitwicach, wpisanego na listę światowego
dziedzictwa naturalnego, chronionego przez UNESCO. W parku, na długości ponad 8 km, znajduje
się 16 turkusowych jezior położonych tarasowo i połączonych ze sobą niezliczoną ilością wodospadów.
Spacer malowniczymi ścieżkami i rejs statkiem po
największym jeziorze Kozjak. Po zwiedzeniu parku
degustacja lokalnych produktów: rakiji, serów i miodów pochodzących z ekologicznego regionu Lika
– zwanego Zielonymi Płucami Chorwacji. Przejazd

do pensjonatu w nadmorskiej miejscowości Drage,
zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Zadaru - wizyta na miejscowym bazarze, możliwość degustacji i zakupu
sezonowych owoców i warzyw oraz lokalnych specjałów. Zadar to miasto, które uznawane jest za stolicę
północnej Dalmacji. Słynie m.in. z likieru Maraschino,
którego nie omieszkamy spróbować. Likier ten produkowany jest z miejscowych wiśni maraska. Podczas
spaceru z przewodnikiem zobaczymy m.in. katedrę
św. Anastazji, rotundę św. Donata - symbol miasta.
Przy sprzyjającej pogodzie (wiejącym wietrze) będzie okazja do odsłuchania niezwykłego koncertu
morskich organów - gra na nich tylko morze i wiatr…
Czas wolny na zakupy i relaks na plaży. Na lunch
polecamy burek – rodzaj nadziewanego placka wykonanego z ciasta filo bądź yufka. Jest to najbardziej
popularne, szybkie i pożywne danie w krajach śródziemnomorskich. Przygotowuje się je poprzez długie
wyrabianie bardzo cienkiego ciasta, które następnie
jest nadziewane mięsem, warzywami - najczęściej
szpinakiem i serem. Wyjazd do Szybenika, który
łączy w sobie urok małego miasteczka, zabytkowy
klimat, zapach oliwek i lawendy. Zobaczymy Katedrę
Św. Jakuba, znajdującą się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, twierdzę Św. Mikołaja, Pałac Rektorów, Plac Republiki Chorwackiej. Powrót do pensjonatu. Wieczorem wyruszymy na dalmatyński wieczór,
podczas którego rozsmakujemy się w lokalnej kuchni.
Oprócz rakiji i frituli będzie możliwość skosztowania
pršutu, serów, białego i czerwonego wina. Do kolacji
będzie towarzyszyła dalmatyńska muzyka. Nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu całodzienny rejs na wyspy Kornati. Archipelag Kornati, to największe skupisko wysp na Adriatyku, liczące 147 niezwykle urzekających wysp i wyse-

pek. Statek wypływa z miejscowości Drage, płyniemy
do zatoki Telascica w Parku Narodowym, gdzie będzie
czas na plażowanie. Po odpoczynku, w porze lunchu
zapraszamy na posiłek, rozpoczniemy degustacją lokalnej rakiji, a następnie kucharz pokładowy zaserwuje
rybę i mięso z grilla, sałatkę, chleb i lokalne domowe
wino, na deser ciasteczka. Powrót na kolację i nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu następny niezapomniany całodzienny
rejs na wyspy Vrgada i Pašman. Vrgada – to niewielka, ale przeurocza wyspa z pachnącymi sosnowymi
lasami, bogata w plaże pokryte czerwonym piaskiem.
Na plaży śpiew setek cykad stwarza niepowtarzalną
atmosferę letniej beztroski. Na obiad będą kolejne
chorwackie specjały: cevapcici z grilla czy też sałatka z ośmiornicy. Następnie popłyniemy na wyspę
Pašman, na której położona jest miejscowość Tkon.
Najważniejszym tutejszym zajęciem było zbieranie
małż. To właśnie w Tkon odbywają się znane na cały
świat „Latinsko idro”- regaty żeglarskie i zawody wioślarskie. Odpoczynek i kąpiel w morzu lub spacer po
miasteczku. Powrót na kolację i nocleg.
6 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie, czas wolny – odpoczynek na plaży w jednej z pobliskich urokliwych zatoczek. Lunch i przejazd do miejscowości Biograd na
Moru - niegdyś to właśnie tutaj koronowano chorwackie głowy. Miejscowość słynie z krystalicznie czystej
wody i przepięknych plaż, a także ze znakomitych
tawern i restauracji serwujących lokalne przysmaki
i specjały kulinarne. Polecamy wizytę w lokalnej kafejce - warto spróbować „kavu sa lagom i sladoled”.
Czas wolny na ostatnie zakupy. Kolacja w konobie
(typowej chorwackiej restauracji): dalmatyńska peka
– znak rozpoznawczy regionu, pozwalający na poznanie prawdziwych smaków Dalmacji. Sposób jej
przygotowania ma ponad 300-letnią tradycję. Samo
danie jest proste, ale dość czasochłonne w przygotowaniu - przyrządzane jest w tradycyjnym garnku do
peki (takie garnki można nabyć w różnych wymiarach
na chorwackich targach i straganach). W godzinach
wieczornych wyjazd w drogę powrotną.
7 dzień
Kontynuacja przejazdu przez Słowenię, Austrię, Czechy. Powrót do Polski w godzinach południowych.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 4 noclegi w pensjonacie (apartamentach) o skromnym standardzie** z rodzinną
atmosferą w miejscowości Drage, ok. 500 m od plaży.
Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 4 śniadania i 3 kolacje w formie bufetu,
1 kolacja regionalna z muzyką.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
barkiem.

Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników)
są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty
(dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic,
Tych, Bielska-Białej i Cieszyna.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Sugerujemy zabranie peleryny przeciwdeszczowej,
mogącej przydać się podczas złych warunków atmosferycznych, a także przy zwiedzaniu Plitwickich
Jezior.
Przejazd: Katowice – Plitwice (900 km) - ok. 14 godz.
Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok. 2200 km.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, rejsy na wyspy, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni. Koszt – ok. 130 EUR.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KCSD

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 29.05 – 04.06 1 985 zł
1 389 zł
02 04.09 – 10.09 1 985 zł
1 389 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
600 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 1

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice
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Chorwacja, Bośnia i Hercegowina

9 dni
Cena od

2289 zł
é

Adriatyk Tour dla wygodnych

Jeziora w Plitwicach
- miejsce objawień

é
é

STOP

Starówka w Trogirze é Split é Dubrownik - „Perła Adriatyku” é Medjugorie
Stary most w Mostarze é Szybenik é Wodospady rzeki Krka é Zadar é
Słowenia

Zagrzeb

Chorwacja

Plitwice

Morze
Adriatyckie

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy, przejazd
przez Czechy i Austrię. W trakcie przejazdu przewidziane są krótkie postoje. Przyjazd w okolice granicy
austriacko-słoweńskiej, zakwaterowanie w hotelu,
kolacja, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Parku Narodowego w Plitwicach - jednego z najpiękniejszych chorwackich
Parków Narodowych, wpisanego na Listę UNESCO.
W parku, na długości ponad 8 km, znajduje się 16
turkusowych jezior położonych tarasowo i połączonych ze sobą niezliczoną ilością wodospadów.
Spacer malowniczymi ścieżkami i rejs statkiem po
największym jeziorze Kozjak. Przejazd do hotelu,
kolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Trogiru - pięknego, portowego miasteczka. Spacer po starówce, podczas
którego będziemy podziwiać m.in. średniowieczny
ratusz oraz udamy się do wnętrz katedry św. Wawrzyńca. Następnie przejazd do Splitu - drugiego co
do wielkości miasta Chorwacji. Zobaczymy: Stare
Miasto, Ratusz Miejski, port oraz zwiedzimy antyczny Pałac cesarza Dioklecjana, wpisany na listę
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Spacer piękną,
nadmorską promenadą oraz czas wolny. Powrót do
hotelu, kolacja, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu przejazd trasą widokową biegnącą
wzdłuż wybrzeża Adriatyku do Dubrownika „Perły

Adriatyku” - miasta pełnego zabytków. Będziemy
podziwiać wysokie góry, które schodzą niemal do
samego morza. W Dubrowniku, razem z przewodnikiem udamy się na spacer uliczkami miasta, podczas
którego poznamy historię miasta. Zobaczymy Bramę
Pile, Pałac Rektorów, odwiedzimy także wnętrza Katedry i najstarszą w Europie aptekę mieszczącą się
w Klasztorze Franciszkanów. Przejazd do hotelu na
kolację i nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu dzień wolny na wypoczynek. Dla chętnych wycieczka fakultatywna Fish Picnic – relaksacyjny rejs z plażowaniem i kąpielą. Podczas rejsu na
statku serwowany jest obiad - ryba z grilla, rakija i
wino. Kolacja, nocleg w hotelu.
6 dzień
Po śniadaniu przejazd do Medjugorie, miasteczka
w Bośni i Hercegowinie, gdzie w 1981 roku objawiła się Matka Boska - Królowa Pokoju. Możliwości
wejścia do miejsca pierwszych objawień (do drugiej
stacji Drogi Różańcowej). Powrót do centrum wioski,
czas wolny. Następnie przejazd do Mostaru, średniowiecznego miasteczka założonego przez Turków, leżącego w centrum Hercegowiny. Spacer po mieście,
którego głównym zabytkiem jest XVI-wieczny, wiszący nad rzeką Neretwą kamienny Stary Most. Poznamy atmosferę miasta leżącego na styku Wschodu i
Zachodu. Czas wolny, a następnie przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.
7 dzień
Po śniadaniu przejazd do Szybenika, najstarszego
chorwackiego miasta na wybrzeżu adriatyckim. Spacer po Starym Mieście i zwiedzanie najciekawszego
zabytku miasta – monumentalnej katedry św. Jakuba. Następnie przejazd do Parku Narodowego Krka
- podziwianie jednej z największych atrakcji krajobrazowych Chorwacji. Rzeka Krka, płynąc przez wapienne podłoże wytworzyła nieregularne koryto – najciekawsze miejsce to niemal półkilometrowy odcinek,
gdzie rzeka przepływa przez 17 kaskad, szerokich na
prawie 100 m, pokonując spadek terenu o wysokości
45 metrów. Przyjazd do hotelu, kolacja, nocleg.
8 dzień
Po śniadaniu przejazd do Zadaru - wizyta na miejscowym bazarze, możliwość degustacji i zakupu sezonowych owoców i warzyw oraz lokalnych specjałów. Zadar to miasto, które uznawane jest za stolicę
północnej Dalmacji. Słynie m.in. z likieru Maraschino,
którego nie omieszkamy spróbować. Likier ten produkowany jest z miejscowych wiśni maraska. Spacer
z przewodnikiem: katedra św. Anastazji, rotunda św.
Donata - symbol miasta. Przy sprzyjającej pogodzie
(wiejącym wietrze) niezwykły koncert na morskich organach - gra na nich tylko morze i wiatr. Czas wolny
na zakupy. Przejazd w stronę Polski na nocleg.

Trogir

Bośnia i Hercegowina
Split

Mostar
Medjugorie
Dubrownik

czowej, mogącej przydać się podczas zwiedzania
9 dzień
Po śniadaniu kontynuacja przejazdu przez Austrię Plitwickich Jezior.
i Czechy. Powrót do Polski w godzinach popołudniowych.
Informacje o cenie
Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
Program fakultatywny
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
- Fish Picnic ok. 35 EUR.
do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodni- rejs statkiem wokół Dubrownika ok. 12 EUR.
cy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 120 EUR,
- programu fakultatywnego.
Świadczenia
Zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach o standarTERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
dzie **/***. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 8 śniadań w formie bufetu, 8 kolacji.
Kod imprezy: KCTW
Napoje do posiłków dodatkowo płatne.
Cena
W promocji
Termin
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i Nr
katalogowa
już od:
barkiem.
01
22.05-30.05
3 270 zł
2 289 zł
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
18.09-26.09
3 270 zł
2 289 zł
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 02
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
1000 zł
UWAGI
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana kwota na realizację programu może ulec Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobie- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
rane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych i centrach hiDla stałych klientów - zniżka 5%
storycznych.
szczegóły na stronach 4-5
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdze(dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
Tych i Bielska-Białej.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Rozkład jazdy nr 6
Przejazd: Katowice - Ptuj (ok. 700 km) - ok. 14 godz.
Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok. 3200
Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
km. Sugerujemy zabranie peleryny przeciwdeszza miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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9 dni
Cena od

1789 zł
é

Chorwacja, Bośnia i Hercegowina

Adriatyk Tour

Rejs statkiem po Plitwickich Jeziorach é Zabytkowe miasta Dalmacji: Trogir i Split é Dubrownik - „Perła Adriatyku” é Medjugorie
- miejsce objawienia Matki Boskiej é Szybenik - miasto twierdz é Wodospady rzeki Krka é Zagrzeb - stolica Chorwacji é
Słowenia

Zagrzeb

Plitwice

Morze
Adriatyckie

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Czechy, Austrię i Słowenię. W trakcie przejazdu planowane są krótkie postoje i przerwa na posiłek.
2 dzień
W godzinach porannych przyjazd do Parku Narodowego w Plitwicach, największego i najstarszego
w Chorwacji, wpisanego na listę światowego dziedzictwa naturalnego UNESCO. W parku, na długości
ponad 8 km znajduje się 16 turkusowych jezior położonych tarasowo i połączonych ze sobą niezliczoną
ilością wodospadów. Spacer malowniczymi ścieżkami i rejs statkiem spacerowym po największym i
najgłębszym jeziorze Kozjak. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Trogiru - urokliwego nadmorskiego miasteczka. Spacer po wpisanej na listę
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO starówce, gdzie zobaczymy m.in.
średniowieczny ratusz z przełomu XIV i XV w. i
zwiedzimy katedrę św. Wawrzyńca z XIII - wiecznym
portalem. Następnie przejazd do Splitu – kolejnego
zabytkowego miasta Dalmacji. Podczas spaceru po
Starym Mieście zwiedzimy znajdujące się tu zabytki: antyczny Pałac cesarza Dioklecjana, otoczony
kolumnami przepiękny Perystyl i świątynię Jupitera.
Zobaczymy także Złote Bramy Miejskie, ratusz z XV
wieku i najwęższą uliczkę miasta. Czas wolny, a na-

stępnie przejazd widokową trasą wzdłuż wybrzeża
Adriatyku do hotelu na kolację i nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Dubrownika, zwanego
„Perłą Adriatyku”. Stare Miasto Dubrownika zostało
wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Zobaczymy: Studnię Onufrego, kolumnę Orlando, Pałac Sponza z XVI w., Pałac Rektorów z XV
w. - dawną siedzibę władz Republiki Dubrownickiej
– obecnie muzeum. Pospacerujemy ulicą Stradun
i odwiedzimy także katedrę i słynną aptekę mieszczącą się w klasztorze Franciszkanów. Czas wolny.
Przejazd do hotelu na kolację i nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu czas wolny - pobyt wypoczynkowy nad
Adriatykiem. Dla chętnych możliwość uczestnictwa w
Fish Picnicu. Kolacja, nocleg.
6 dzień
Po śniadaniu przejazd do Medjugorie, miasteczka
w Bośni i Hercegowinie, gdzie w 1981 roku objawiła
się Matka Boska - Królowa Pokoju. Wspólne wejście
do miejsca pierwszych objawień (druga stacja Drogi
Różańcowej). Powrót do centrum wioski i czas wolny.
Następnie przejazd do położonego nad rwącą rzeką Neretwą Mostaru, średniowiecznego miasteczka
założonego przez Turków. Jego najcenniejszym
zabytkiem jest XVI – wieczny kamienny Stary Most.
Podczas spaceru wybrukowanymi białym kamieniem
uliczkami zobaczymy: meczet oraz Muzeum Bośni i
Hercegowiny Czas wolny. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.
7 dzień
Po śniadaniu przejazd do Szybenika - miasta
twierdz. Spacer kamiennymi uliczkami Starego
Miasta i zwiedzanie wnętrz XV - wiecznej katedry
św. Jakuba - najciekawszego zabytku miasta, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Czas wolny. Przejazd do Parku Narodowego Krka,
utworzonego w dolinie najpiękniejszej w Chorwacji
rzeki Krka. Spacer widokowymi ścieżkami i relaks
(z możliwością kąpieli) przy największym wodospadzie Skradinski Buk. Przejazd do hotelu na kolację
i nocleg.
8 dzień
Po śniadaniu przejazd do stolicy Chorwacji – rozległego Zagrzebia. Wjazd do centrum i spacer po
Starym Mieście. Zobaczymy m.in. kościół św. Marka,
wieżę Lotrsćak, Plac Bana Josipa Jelaćića, a także
podziwiać będziemy wnętrze katedry Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny. Czas wolny. W
godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną
do Polski.
9 dzień
Kontynuacja przejazdu przez Słowenię, Austrię, Czechy. Powrót do Polski w godzinach porannych.

Program fakultatywny

Trogir

Chorwacja

Bośnia i Hercegowina
Split

Mostar
Medjugorie
Dubrownik

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do
Świadczenia
Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach o standar- zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty
dzie **/*** , większość w miejscowościach nadmor- lokalne, Tour Guide. Koszt – ok. 120 EUR,
skich. Funkcjonalnie wyposażone pokoje 2, 3 osobo- - programu fakultatywnego.
we z łazienkami, w większości hoteli z TV i balkonami.
W hotelach restauracja, bar, kantor wymiany walut.
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
niektórych terminach możliwa jest zmiana organizacji
Kod imprezy: KCTO
noclegów i związanej z tym kolejności zwiedzania.
Cena
W promocji
Nr
Termin
Wyżywienie: 6 śniadań w formie bufetu, 6 kolacji.
katalogowa
już od:
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i
01 01.05 – 09.05 2 556 zł
1 789 zł
barkiem.
02 29.05 – 06.06 2 842 zł
1 989 zł
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 03 10.07 – 18.07 3 556 zł
2 489 zł
04 14.08 – 22.08 3 556 zł
2 489 zł
UWAGI
2 289 zł
Podana kwota na realizację program może ulec 05 28.08 – 05.09 3 270 zł
1 989 zł
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobie- 06 11.09 – 19.09 2 842 zł
rane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) 07 25.09 – 03.10 2 699 zł
1 889 zł
są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie Dopłata do pokoju 1 osobowego:
900 zł
oprowadza po obiektach muzealnych i centrach hiDokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
storycznych.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
(dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic,
Dla stałych klientów - zniżka 5%
Tych, Bielska-Białej i Cieszyna. Dopłaty za dojazszczegóły na stronach 4-5
dy z wybranych miejscowości w Polsce podane są
w rozkładzie.
Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
Przejazd: Katowice - Plitwice (ok. 850 km) – ok.
14 godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
- ok. 3500 km.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
Sugerujemy zabranie peleryny przeciwdeszczowej, mogącej przydać się podczas złych warunRozkład jazdy nr 1
ków atmosferycznych, a także przy zwiedzaniu
Plitwickich Jezior.
Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
- Fish Picnic ok. 35 EUR.

Organizator: Almatur - Katowice
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Serbia, Czarnogóra, Macedonia, Albania

11 dni
Cena od

2289 zł
é

Słoneczne Bałkany

STOP

Kanion rzeki Tara é Monastyr Morača é Budva é Kotor é Bar é Jezioro Szkoderskie é Kruje é
Tirana é Ochryd é Monastyr Bigorski é Park Narodowy Mavrovo é Skopje é Kanion Matka é
Czarnogóra
Budva

Cetynia

Serbia

Bułgaria

Skopje
Tirana

Macedonia
Ochryd

Albania

Grecja

Ionian Sea
Pátrai

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy, przejazd przez
Słowację oraz Węgry do Serbii. Podczas przejazdu
planowane są krótkie postoje i przerwa na posiłek. W
późnych godzinach wieczornych przejazd na nocleg
tranzytowy* w okolicy miejscowości Čačak.
2 dzień
Po śniadaniu kontynuacja przejazdu przez Serbię do
Czarnogóry. Zobaczymy malownicze kaniony rzek i fantastyczne krajobrazy: najgłębszy w Europie kanion rzeki
Tara, którego głębokość miejscami dochodzi do 1250 m
oraz Wielki Most na Tarze, który jest wyjątkowym dziełem
współczesnej architektury, z zachwycającą panoramą kanionu rzeki Tary. Następnie przejedziemy do kanionu rzeki Morača i zwiedzimy XIII - wieczny Monastyr Morača,
z dobrze zachowanymi freskami i pięknym ikonostasem.
W drodze na Czarnogórską Riwierę przejedziemy przez
Podgoricę - dawny Titograd. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu pobyt wypoczynkowy na Czarnogórskiej
Riwierze. Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Budvy, zwanej „małym Dubrownikiem”. Spacer w obrębie murów obronnych, podczas którego zobaczymy katedrę św. Jana, pozostałości
starożytnych budowli, średniowieczną kaplicę i cytadelę.
Następnie udamy się do Kotoru, położonego nad Zatoką Kotorską - wpisanego na listę UNESCO. Czeka nas
spacer po urokliwych, wąskich uliczkach oraz zwiedzanie
Katedry św. Trifona wraz z relikwiarzem. Przejazd do
Baru, miasta o bogatej historii, gdzie zwiedzimy stary Bar
- ruiny średniowiecznego miasta oraz zobaczymy Starą
Maslinę – najstarsze drzewo oliwne na świecie. Powrót
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu pobyt wypoczynkowy na Czarnogórskiej
Riwierze. Obiadokolacja, nocleg.

6 dzień
Po śniadaniu wyjazd w stronę Albanii, do położonego
nad Jeziorem Szkoderskim miasta Szkodra - jednego z
największych centrów kulturalnych kraju. Zwiedzanie ruin
średniowiecznej twierdzy Rozafa. Z wysokości twierdzy
będziemy mogli podziwiać jezioro Szkoderskie i miasto
Szkodra, jak i ołowiany meczet. Następnie odwiedzimy
Kruje – miasto rodzinne albańskiego bohatera narodowego Skanderbega. Zobaczymy twierdzę, stary bazar i
zwiedzimy Muzeum Etnograficzne. Przejazd w okolice
Tirany, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Tirany. Zobaczymy Meczet
Ethem Beja z XVIII wieku (najstarszy zabytek stolicy),
zobaczymy również Plac Skanderbega, wieżę zegarową, Pałac Prezydencki i Kongresowy, a także tzw. Blok
(dzielnicę dla VIP-ów za czasu panowania Envera Hodży), Piramidę (byłe muzeum dyktatora). Następnie przeniesiemy się w czasie do okresu dyktatury Envera Hodży,
odwiedzając BunkArt1 - jeden ze schronów atomowych.
Wyjazd w kierunku granicy albańsko-macedońskiej.
Przejazd do Ochrydu, miasta wpisanego w 1980 roku na
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zakwaterowanie
w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Ochrydu, posiadającego 356
obiektów sakralnych. W czasie spaceru zobaczymy teatr
antyczny, twierdzę cara Samuela i warsztat tradycyjnego czerpania papieru. Odwiedzimy cerkiew św. Pantelejmona, gdzie spoczywa św. Kliment. Na Plaoszniku
zwiedzimy wnętrza bazyliki, w której znajdują się mozaiki
wczesnochrześcijańskie. Spacer zakończymy przy cerkwi św. Jovana Kaneo, spod której popłyniemy łodziami
do przystani. Po południu czeka nas rejs statkiem do
położonego ok. 30 km na południe od Ochrydu kompleksu klasztornego św. Nauma. Zanim do niego dotrzemy,
odwiedzimy prehistoryczną osadę na wodzie w Zatoce
Kości. Zwiedzanie kompleksu zaczniemy od cerkwi św.
Archaniołów z X wieku, w której znajduje się grób św. Na-

uma. Jak głosi legenda, położenie dłoni na płycie nagrobnej sprawi, iż usłyszymy bicie serca świętego. Następnie
zobaczymy cerkiew św. Petki, patronki kobiet i udamy się
na rejs po źródłach rzeki Czarnego Drinu. Dowiemy się
również jak powstają perły ochrydzkie. Powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
9 dzień
Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu przejazd w kierunku wioski Vevcani, położonej u podnóża góry Jablanica. Znajdują się tutaj najbardziej znane w całej Macedonii
źródła, będące pomnikiem przyrody. Zobaczymy główną
atrakcję turystyczną - wodne kaskady w parku Vevcanskiego Potoku. Vevcani słynie z hucznego karnawału,
który jest pod ochroną UNESCO i odbywa się każdego
roku w sylwestra - według kalendarza juliańskiego. Wioska słynie także z tego, że jej mieszkańcy przeprowadzili
referendum, w wyniku którego wieś ogłosiła się republiką. Co prawda, nikt nie uznał tego samozwańczego
państwa, ale spowodowało to ogólne zainteresowanie
i wieś jest teraz licznie odwiedzana przez turystów. Następnie przejazd przez największy na Bałkanach Park
Narodowy Mavrovo wzdłuż przełomu Czarnego Drinu.
Zwiedzanie kompleksu klasztornego Sv. Jovan Bigorski,
który poświęcony jest św. Janowi Chrzcicielowi. Przejazd
do Skopje - stolicy Macedonii, gdzie zobaczymy Twierdzę Skopsko Kale, cerkiew św. Spasa na terenie Starej
Czarsziji, meczet Mustafa Paszy, wieżę zegarową, Stary
Bazar, Kamienny Most, pomnik Aleksandra Wielkiego,
operę i filharmonię, a także Muzeum Matki Teresy oraz
Stary Dworzec Kolejowy (pierwszy na Bałkanach). Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
10 dzień
Po śniadaniu przejazd do oddalonego o 15 km od Skopje kanionu Matka utworzonego na rzece Treska. Rejs
łodziami oraz zwiedzanie jaskini. W godzinach południowych wyjazd w kierunku Polski. Przejazd przez Serbię.
Obiadokolacja i nocleg w pobliżu granicy serbsko-węgierskiej.
11 dzień
Po śniadaniu kontynuacja podróży do Polski. Przejazd
przez Węgry, Słowację. Powrót do Polski w godzinach
popołudniowych.

Program fakultatywny

- rejs Kanionem po rzece Matka ok. 10 EUR,
- rejs po Jeziorze Szkoderskim ok. 30 EUR.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 9 noclegów w hotelach o standardzie
**/***: 4 w Czarnogórze, 1 w Albanii, 3 w Macedonii, 1 w
pobliżu granicy serbsko-węgierskiej. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 9 śniadań, 9 obiadokolacji.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
barkiem.

Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za
całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po
obiektach muzealnych i centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty
(dotyczy obywateli UE) lub paszport. Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych i Bielska-Białej.
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd: Katowice
- Cacak (ok. 950 km) - ok. 15 godz. Trasa wycieczki
liczona od granic Polski - ok. 3300 km.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania imprezy m.in.: bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty lokalne, Tour Guide. Koszt – ok. 125 EUR,
- opłaty za nocleg tranzytowy i śniadanie ok. 20 EUR,
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KMTO

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 24.06 – 04.07 3 270 zł
2 289 zł
02 08.07 – 18.07 3 556 zł
2 489 zł
03 22.07 – 01.08 3 556 zł
2 489 zł
04 05.08 – 15.08 3 556 zł
2 489 zł
05 19.08 – 29.08 3 556 zł
2 489 zł
06 09.09 – 19.09 3 270 zł
2 289 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
1100 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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KRAJE BAŁKAŃSKIE

9 dni

Serbia, Czarnogóra, Macedonia, Albania

Cena od

1989 zł
é

Egzotyczne Bałkany

STOP

Kanion rzeki Tara é Monastyr Morača é Budva é Kotor é Bar é Kruje é Tirana é Ochryd
Monastyr Bigorski é Park Narodowy Mavrovo é Skopje é Kanion Matka é
Czarnogóra

Budva

Serbia

Podgorica

Tirana

é

Bułgaria

Skopje

Macedonia
Ochryd

Albania

Grecja

Ionian Sea
Pátrai

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy, przejazd przez
Słowację, Węgry do Serbii. Podczas podróży planowane są krótkie postoje i przerwa na posiłek. W późnych
godzinach wieczornych przejazd na nocleg tranzytowy*
w okolicy miejscowości Čačak.
2 dzień
Po śniadaniu kontynuacja przejazdu przez Serbię do
Czarnogóry. Na naszej trasie zobaczymy malownicze
kaniony rzek i fantastyczne krajobrazy: najgłębszy w
Europie kanion rzeki Tara, którego głębokość miejscami
dochodzi do 1250 m oraz Wielki most na Tarze. Następnie przejedziemy do kanionu rzeki Morača i zwiedzimy
XIII - wieczny Monastyr Morača, z dobrze zachowanymi
freskami i pięknym ikonostasem. W drodze na Czarnogórską Riwierę przejedziemy przez Podgoricę - dawny
Titograd. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Budvy, zwanej „małym Dubrownikiem”. Spacer w obrębie murów obronnych, podczas którego zobaczymy katedrę św. Jana, pozostałości
starożytnych budowli, średniowiecznych kaplic i cytadeli. Następnie udamy się nad Zatokę Kotorską – największy i najgłębszy fiord południowej Europy. Kolejnym
punktem programu jest Kotor, wpisany na listę UNESCO. Spacer po urokliwych, wąskich uliczkach oraz
zwiedzanie katedry św. Trifona. Czas wolny. Przejazd
do Baru, miasta o bogatej historii, gdzie zwiedzimy stary
Bar - ruiny średniowiecznego miasta oraz zobaczymy
Starą Maslinę – najstarsze drzewo oliwne na świecie.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Albanii do położonego
nad Jeziorem Szkoderskim miasta Szkodra - jednego
z największych centrów kulturalnych kraju. Zwiedzimy
ruiny średniowiecznej twierdzy Rozafa, zobaczymy
także ołowiany meczet i zabytkowe domy. Następnie
udamy się do Kruje, zwanego „albańskim Krakowem”.
Zobaczymy twierdzę, stary bazar i zwiedzimy Muzeum
Etnograficzne. Przejazd w okolice Tirany, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Tirany. Zobaczymy Meczet
Ethem Beja z XVIII wieku, Plac Skanderbega, wieżę
zegarową, Pałac Prezydencki i Kongresowy oraz Piramidę – byłe muzeum dyktatora. Następnie przeniesiemy
się w czasie do okresu dyktatury Envera Hodży, odwiedzając BunkArt1 - jeden z jego schronów atomowych.
Wyjazd w kierunku granicy albańsko – macedońskiej.
Przejazd do Ochrydu, miasta uznanego w 1980 roku
przez UNESCO za część światowego dziedzictwa. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Ochrydu, który jest nazywany europejską Jerozolimą, gdyż znajduje się tam aż
356 obiektów sakralnych. W czasie spaceru zobaczymy teatr antyczny i warsztat tradycyjnego czerpania
papieru. Odwiedzimy cerkiew św. Pantelejmona, gdzie
spoczywa św. Kliment. Na Plaoszniku zwiedzimy wnętrza bazyliki, w której znajdują się wczesnochrześcijańskie mozaiki. Spacer zakończymy przy cerkwi św.
Jovana Kaneo. Po południu rejs statkiem do położonego ok. 30 km na południe od Ochrydu kompleksu
klasztornego św. Nauma. Zanim do niego dopłyniemy,

odwiedzimy prehistoryczną osadę na wodzie w Zatoce
Kości. Zwiedzanie kompleksu zaczniemy od cerkwi
św. Archanioła z X wieku, w której znajduje się grób św.
Nauma. Następnie zobaczymy cerkiew św. Petki, patronki kobiet oraz udamy się na rejs po źródłach rzeki
Czarny Drin. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień
Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu przejazd w
kierunku wioski Vevcani, położonej u podnóża góry
Jablanica. Znajdują się tutaj najbardziej znane w
całej Macedonii źródła, będące pomnikiem przyrody. Vevcani słynie z hucznego karnawału, który jest
pod ochroną UNESCO, odbywa się on każdego
roku w sylwestra - według kalendarza juliańskiego. Wioska słynie także z tego, że jej mieszkańcy
przeprowadzili referendum, w wyniku którego wieś
ogłosiła się republiką. Co prawda, nikt nie uznał
tego samozwańczego państwa, ale spowodowało
to ogólne zainteresowanie i wieś jest teraz licznie
odwiedzana przez turystów. Następnie przejazd
przez największy na Bałkanach Park Narodowy
Mavrovo, wzdłuż przełomu Czarnego Drinu. Zwiedzanie kompleksu klasztornego Sv. Jovan Bigorski,
który poświęcony jest św. Janowi Chrzcicielowi.
Przejazd do Skopje - stolicy Macedonii, gdzie zobaczymy Twierdzę Skopsko Kale, cerkiew św. Spasa
na terenie Starej Czarsziji, meczet Mustafa Paszy,
wieżę zegarową, Stary Bazar, Kamienny Most,
pomnik Aleksandra Wielkiego, operę i filharmonię
oraz Muzeum Matki Teresy i Stary Dworzec Kolejowy (pierwszy na Bałkanach). Zakwaterowanie w
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień
Po śniadaniu przejazd do oddalonego o 15 km od
Skopje kanionu Matka, utworzonego na rzece Treska. Rejs łodziami oraz zwiedzanie jaskini. W godzinach południowych wyjazd w kierunku Polski. Przejazd przez Serbię. Obiadokolacja i nocleg w pobliżu
granic serbsko-węgierskiej.
9 dzień
Po śniadaniu kontynuacja podróży do Polski. Przejazd przez Węgry, Słowację. Powrót do Polski w godzinach popołudniowych.

Program fakultatywny

- rejs Kanionem po rzece Matka ok. 10 EUR

Świadczenia

Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach o standardzie **/***: 2 w Czarnogórze, 1 w Albanii, 3 w
Macedonii, 1 w pobliżu granicy serbsko-węgierskiej.
Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
barkiem.

Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za
całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po
obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty
(dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych
i Bielska-Białej. Dopłaty za dojazdy z wybranych
miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Katowice - Cacak (ok. 950 km) - ok. 15
godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski ok. 3300 km.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy m.in.: bilety
wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty loklane, Tour Guide. Koszt – ok. 125 EUR,
- opłaty za nocleg tranzytowy i śniadanie ok. 20 EUR,
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KMTB

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 01.05 – 09.05 2 842 zł
1 989 zł
02 29.05 – 06.06 2 842 zł
1 989 zł
03 04.09 – 12.09 2 842 zł
1 989 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
900 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice
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Grecja

11 dni

Zorba, wino i Ty!

Cena od

2589 zł
é

Meteory

é

Kalambaka é Delfy é Ateny
keny, Nafplio é Termopile

é
é

STOP

Kanał Koryncki é Peloponez: Epidavros, MySaloniki é Riwiera Olimpijska é
Bułgaria

Macedonia

Grecja

Saloniki
Riwiera
Olimpijska

Delfy
Korynt

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy, przejazd przez
Słowację, Węgry, Serbię. W trakcie przejazdu przewidziane są krótkie postoje i przerwa na posiłek. Przyjazd w okolice Belgradu, nocleg tranzytowy*.
2 dzień
Po śniadaniu przejazd przez Serbię i Macedonię do
Grecji. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Meteorów - wpisanych na
listę UNESCO klasztorów „zawieszonych w niebie”
wzniesionych na niedostępnych, stromych wieżach
skalnych. Obecnie w Meteorach czynnych jest tylko 6
z 24 wzniesionych w XIV wieku klasztorów, a jedynie
5 z nich jest nadal zamieszkanych - zdarza się, że
przez jednego zakonnika. Dwa z nich (św. Trójcy i św.
Stefana) pełnią nadal funkcję opactw, w innych zaś
mieszczą się muzea religijne. Zwiedzanie dwóch monastyrów – żeńskiego i męskiego. Następnie przejazd
do urokliwego miasteczka Kalambaka, położonego u
podnóża Meteorów, czas wolny. Przejazd do Delf. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Delf - serca starożytnej Grecji,
gdzie znajdują się wspaniałe zabytki antyczne. Delfy
położone są na jednym z wysokich stoków gór Parnasu,
w pobliżu głębokiego wąwozu. Swą sławę zawdzięczają słynnej wyroczni, do której przychodziły pielgrzymki

starożytnych Greków, szukających boskich porad w
sprawach polityki, wojny czy miłości. W programie zwiedzania: Święty Okrąg (ruiny świątyni Apollona zrekonstruowany Skarbiec Ateńczyków, teatr na 5.000 widzów,
stadion) oraz muzeum, w którym znajdują się wspaniałe
eksponaty - m. in. Woźnica delficki. Zobaczymy też Armarię (sanktuarium Ateny, Tolos – pocztówkowy symbol
Delf) i źródło Kastalskie. Po zwiedzeniu Delf przejazd
do hotelu w okolicy kurortu Lutraki. Zakwaterowanie w
hotelu, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu przejazd na Peloponez. Postój przy Kanale Korynckim - czas wolny na zdjęcia i zakup pamiątek.
Następnie przejazd do Epidavros – największego w
starożytnej Grecji ośrodka terapeutycznego i religijnego. Będziemy podziwiać starożytny teatr z IV w. p.n.e.,
mieszczący 14.000 widzów – genialne dzieło harmonii
i akustyki. Przejazd do Myken – ruin ufortyfikowanej
rezydencji królewskiej, otoczonej tzw. „cyklopowymi
murami” z Bramą Lwów pochodzącą z 1250 r. p.n.e.,
która symbolizowała siłę królów mykeńskich. Same
Mykeny zostały rozsławione przez poematy Homera.
W programie zwiedzania: muzeum, ruiny starożytnego
miasta, grób Agamemnona. Dalej przejazd do Nafplio –
niewielkiej miejscowości na półwyspie Peloponez, które
w starożytności pełniło ważne funkcje jako miasto portowe. Obecnie jest to urokliwy, elegancki kurort. Przejazd
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Aten. Muzeum Akropolu,
wzgórze Akropolu zwieńczone ruinami Partenonu
(Świątynia Ateny Dziewicy), Erechtejon ze słynnym
krużgankiem Kor, którego belkowanie dźwiga 6 posągów pięknych dziewcząt (Kariatyd). Zobaczymy
również świątynię Ateny Nike, monumentalną bramę
Propyleje prowadząca na Akropol oraz najsłynniejszy
teatr w Grecji – Teatr Dionizosa. Następnie udamy się
do Areopag – miejsca posiedzeń jednej z najstarszych
instytucji ustrojowych Aten - Rady Areopagu. Nieopodal
ruin Agory Greckiej na wzgórzu wznosi się Hefajstejon
– wspaniale zachowana Świątynia dorycka, zobaczymy
również ruiny Forum Romanum z piękną Wieżą Wiatrów. Następnie przejdziemy się najstarszą dzielnicą
Aten – Plaka. Zobaczymy także: kościółki z czasów
Bizancjum, gmach Parlamentu i Grób Nieznanego
Żołnierza z pełniącymi honorową wartę gwardzistami
– Evzonami. Podziwiać będziemy Ogrody Narodowe dawne ogrody królowej Amalii, w których znajduje się
ponad 500 gatunków drzew i krzewów, a także Stadion
Olimpijski na 70.000 miejsc, zbudowany w IV w. p.n.e.
przez Likurga, a odnowiony na pierwsze nowożytne
Igrzyska Olimpijskie w 1896 r. Następnie dotrzemy do
świątyni Zeusa Olimpijskiego, Łuku Hadriana wzniesionego przez rzymskiego cesarza w II w. oraz na Plac
Omonia - Plac Zgody. Stamtąd powrócimy do hotelu.

Wieczorem dla chętnych spacer na Plakę – rozrywkową dzielnicę restauracji, tawern, barów i kawiarni. Za
dodatkową opłatą będziemy mieli możliwość uczestniczenia w folklorystycznym „wieczorze greckim” z
kolacją i winem w tawernie. Przejazd do hotelu, nocleg.
7 dzień
Po śniadaniu przejazd w kierunku Salonik. W trakcie
podróży postój w Termopilach – w miejscu bitwy między
Grekami i Persami w 480 r. p.n.e. – gdzie zobaczymy
pomnik Leonidasa i poległych 300 Spartan oraz tablicę
ze słynnymi słowami Simonidesa: „Przechodniu powiedz Sparcie, że tu spoczywamy wierni jej prawom”.
Zrobimy też krótki postój w Dolinie Tempi, gdzie zwiedzimy kościółek p.w. św. Paraskewi. Przyjazd do Salonik
– drugiego, co do wielkości miasta Grecji, często określanego mianem „Perły Bałkanów”, w którym znajduj się
liczne zabytki związane z jego bogatą historią. Objazd
miasta autokarem, podczas którego zobaczymy: Łuk
rzymskiego cesarza Galeriusza - stojący w pobliżu jednej z najbardziej ruchliwych ulic współczesnego miasta,
Rotundę św. Jerzego - najstarszą zachowaną budowlę
w mieście, ruiny Forum Romanum, pozostałości pałacu
Galeriusza, kościół św. Zofii - wzorowany na sławnym
konstantynopolskim imienniku, łaźnie tureckie i Białą
Wieżę - symbol Salonik. Zwiedzanie bazyliki św. Dymitra - patrona miasta. Przejazd do hotelu na Riwierze
Olimpijskiej, obiadokolacja, nocleg.
8 - 9 dzień
Śniadania. Czas wolny na odpoczynek na plażach
Olympiaki Akti. Dla chętnych możliwość uczestnictwa
w rejsie statkiem. Obiadokolacja, nocleg.
10 dzień
Po wczesnym śniadaniu wyjazd w stronę granicy
Przejazd tranzytowy przez Macedonię i Serbię. W godzinach wieczornych obiadokolacja i nocleg w pobliżu
granicy serbsko - węgierskiej.
11 dzień
Po śniadaniu kontynuacja podróży do Polski. Przejazd
przez Węgry, Słowację, Czechy. Powrót do Polski w
godzinach popołudniowych.

Program fakultatywny

- wieczór grecki ok. 30 EUR (min. 25 os.),
- rejs na Skiatos ok. 40 EUR (min. 25 os.),
- rejs po Kanale Korynckim ok. 25 EUR (min. 25 os.).

Świadczenia

Zakwaterowanie: 9 noclegów w hotelach o standardzie
**/***: 4 w okolicach Riwiery Olimpijskiej, 1 w okolicy
Delf, 2 w okolicy Lutraki, 1 w okolicy Aten, 1 w pobliżu
granicy serbsko-węgierskiej. Pokoje 2, 3 osobowe z
łazienkami.
Wyżywienie: 9 śniadań kontynentalnych, 8 obiadokolacji.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i
barkiem.

Ateny
Mykeny

Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników)
są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty
(dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych
i Bielska-Białej. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Katowice - Belgrad (ok. 850 km) - 15 godz.
Trasa wycieczki liczona od granic Polski – ok. 4600 km.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty
lokalne, przejazdy komunikacją miejską, Tour Guide.
Koszt – ok. 150 EUR,
- opłaty za nocleg tranzytowy i śniadanie ok. 20 EUR,
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KGTP

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 24.06 – 04.07 3 699 zł
2 589 zł
02 08.07 – 18.07 3 985 zł
2 789 zł
03 09.09 – 19.09 3 699 zł
2 589 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
1100 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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KRAJE BAŁKAŃSKIE

9 dni
Cena od

2089 zł
é

Grecja

Akropolis Tour

STOP

Meteory - klasztory na skałach é Wyrocznie w Delfach é Antyczne Ateny é Kanał
koryncki é Peloponez: Epidavros, Mykeny, Nafplio é Termopile é Saloniki é
Bułgaria

Macedonia

Grecja

Saloniki
Riwiera
Olimpijska

Delfy
Korynt

Ateny

Mykeny

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy, przejazd przez
Słowację, Węgry, Serbię. W trakcie podróży przewidziane są krótkie postoje i przerwa na posiłek. Przyjazd w
okolice Belgradu, nocleg tranzytowy*.
2 dzień
Po śniadaniu przejazd przez Serbię i Macedonię do Grecji. Przejazd do hotelu na Riwierze Olimpijskiej, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Meteorów - wpisanych na listę
UNESCO klasztorów „zawieszonych w niebie”, wzniesionych na niedostępnych, stromych wieżach skalnych.
Obecnie w Meteorach czynnych jest 6 z 24 wzniesionych w XIV wieku klasztorów, a jedynie 5 z nich jest
nadal zamieszkanych - zdarza się, że przez jednego
zakonnika. Dwa z nich (św. Trójcy i św. Stefana) pełnią
nadal funkcję opactw, w innych zaś mieszczą się muzea
religijne. Zwiedzanie dwóch monastyrów – żeńskiego i
męskiego. Przejazd do Delf. Zakwaterowanie w hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Delf - serca starożytnej
Grecji, gdzie znajdują się wspaniałe zabytki antyczne.
Delfy położone są na jednym z wysokich stoków gór
Parnasu w pobliżu głębokiego wąwozu. Swą sławę

zawdzięczają słynnej wyroczni, do której przychodziły
pielgrzymki starożytnych Greków, szukających boskich porad w sprawach polityki, wojny i miłości. W
programie zwiedzania: Święty Okrąg (ruiny świątyni
Apollina, zrekonstruowany skarbiec ateńczyków, teatr
na 5.000 widzów, stadion) oraz muzeum, w którym
znajdują się wspaniałe eksponaty - m. in. Woźnica
delficki i wiele innych. Zobaczymy też Marmarię (sanktuarium Ateny, Tolos – pocztówkowy symbol Delf), źródło Kastalskie. Po zwiedzeniu Delf przejazd do hotelu
w okolicy kurortu Lutraki. Zakwaterowanie w hotelu,
czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu przejazd na Peloponez. Postój przy
Kanale Korynckim - czas wolny na zdjęcia i zakup pamiątek. Następnie przejazd do Epidavros – największego w starożytnej Grecji ośrodka terapeutycznego
i religijnego. Będziemy podziwiać starożytny teatr z
IV w. p.n.e., mieszczący 14.000 widzów – genialne
dzieło harmonii i akustyki. Przejazd do Myken – ruin
ufortyfikowanej rezydencji królewskiej, otoczonej tzw.
„cyklopowymi murami” z Bramą Lwów pochodzącą z
1250 r. p.n.e., która symbolizowała siłę królów mykeńskich. Same Mykeny zostały rozsławione przez
poematy Homera. W programie zwiedzania: muzeum, ruiny starożytnego miasta, grób Agamemnona.
Dalej przejazd do Nafplio – niewielkiej miejscowości
na półwyspie Peloponez, które w starożytności pełniło ważne funkcje jako miasto portowe. Obecnie jest to
urokliwy, elegancki kurort. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Aten. Muzeum Akropolu,
wzgórze Akropolu zwieńczone ruinami Partenonu
(Świątynia Ateny Dziewicy), Erechtejon ze słynnym
krużgankiem Kor, którego belkowanie dźwiga 6 posągów pięknych dziewcząt (Kariatyd). Zobaczymy
również świątynię Ateny Nike, monumentalną bramę
Propyleje prowadząca na Akropol oraz najsłynniejszy
teatr w Grecji – Teatr Dionizosa. Następnie udamy się
do Areopag – miejsca posiedzeń jednej z najstarszych
instytucji ustrojowych Aten - Rady Areopagu. Nieopodal
ruin Agory Greckiej na wzgórzu wznosi się Hefajstejon
– wspaniale zachowana Świątynia dorycka, zobaczymy
również ruiny Forum Romanum z piękną Wieżą Wiatrów. Następnie przejdziemy się najstarszą dzielnicą
Aten – Plaka. Zobaczymy także: kościółki z czasów
Bizancjum, gmach Parlamentu i Grób Nieznanego
Żołnierza z pełniącymi honorową wartę gwardzistami
– Evzonami. Podziwiać będziemy Ogrody Narodowe dawne ogrody królowej Amalii, w których znajduje się
ponad 500 gatunków drzew i krzewów, a także Stadion
Olimpijski na 70.000 miejsc, zbudowany w IV w. p.n.e.
przez Likurga, a odnowiony na pierwsze nowożytne
Igrzyska Olimpijskie w 1896 r. Następnie dotrzemy do

świątyni Zeusa Olimpijskiego, Łuku Hadriana wzniesionego przez rzymskiego cesarza w II w. oraz na Plac
Omonia - Plac Zgody. Stamtąd powrócimy do hotelu.
Wieczorem dla chętnych spacer na Plakę – rozrywkową dzielnicę restauracji, tawern, barów i kawiarni. Za
dodatkową opłatą będziemy mieli możliwość uczestniczenia w folklorystycznym „wieczorze greckim” z
kolacją i winem w tawernie. Przejazd do hotelu, nocleg.
7 dzień
Po śniadaniu przejazd w kierunku Salonik. W trakcie
podróży postój w Termopilach – w miejscu bitwy między
Grekami i Persami w 480 r. p.n.e. – gdzie zobaczymy
pomnik Leonidasa i poległych 300 Spartan oraz tablicę
ze słynnymi słowami Simonidesa: „Przechodniu powiedz Sparcie, że tu spoczywamy wierni jej prawom”.
Zrobimy też krótki postój w Dolinie Tempi, gdzie zwiedzimy kościółek p.w. św. Paraskewi. Przyjazd do Salonik
– drugiego, co do wielkości miasta Grecji, często określanego mianem „Perły Bałkanów”, w którym znajduj się
liczne zabytki związane z jego bogatą historią. Objazd
miasta autokarem, podczas którego zobaczymy: Łuk
rzymskiego cesarza Galeriusza - stojący w pobliżu jednej z najbardziej ruchliwych ulic współczesnego miasta,
Rotundę św. Jerzego - najstarszą zachowaną budowlę
w mieście, ruiny Forum Romanum, pozostałości pałacu
Galeriusza, kościół św. Zofii - wzorowany na sławnym
konstantynopolskim imienniku, łaźnie tureckie i Białą
Wieżę - symbol Salonik. Zwiedzanie bazyliki św. Dymitra
- patrona miasta. Przejazd do hotelu w okolicy Salonik,
obiadokolacja, nocleg.
8 dzień
Po wczesnym śniadaniu wyjazd w stronę granicy. Przejazd tranzytowy przez Macedonię i Serbię. W godzinach
wieczornych obiadokolacja i nocleg w pobliżu granicy
serbsko- węgierskiej.
9 dzień
Po śniadaniu kontynuacja podróży do Polski. Przejazd
przez Węgry, Słowację, Czechy. Powrót do Polski w godzinach popołudniowych.

Program fakultatywny

- wieczór grecki ok. 30 EUR (min. 25 os.),
- rejs po Kanale Korynckim ok. 25 EUR (min. 25 os.).

Świadczenia

Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach o standardzie
**/***: 1 w okolicach Riwiery Olimpijskiej, 1 w okolicy
Delf, 2 w okolicy Lutraki, 1 w okolicy Aten, 1 w okolicy
Salonik, 1 w pobliżu granicy serbsko-węgierskiej. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 7 śniadań kontynentalnych, 6 obiadokolacji.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Podana kwota na realizację program może ulec zmianie
i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą
grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na
wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty
(dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych i
Bielska-Białej. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Katowice - Belgrad (ok. 850 km) - 15 godz.
Trasa wycieczki liczona od granic Polski – ok. 4600 km.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty
lokalne, przejazdy komunikacją miejską, Tour Guide.
Koszt – ok. 150 EUR,
- opłaty za nocleg tranzytowy i śniadanie ok. 20 EUR,
- programu fakultatywnego

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KGTT

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 01.05 – 09.05 2 985 zł
2 089 zł
02 29.05 – 06.06 3 128 zł
2 189 zł
03 04.09 – 12.09 3 128 zł
2 189 zł
04 18.09 – 26.09 2 985 zł
2 089 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
800 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice
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Grecja

9 dni
Cena od

2489 zł
é

Grecja dla seniora

STOP

Saloniki - „Perła Bałkanów” é wypoczynek na Riwierze olimpijskiej w Paralii
Meteory é klasztory na skałach é urokliwe miasteczko Kalambaka é

é

Bułgaria

Macedonia
Saloniki
Riwiera
Meteory Olimpijska

Grecja
Ateny

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Słowację, Węgry, Serbię. W trakcie przejazdu
przewidziane są krótkie postoje i przerwa na posiłek. Przyjazd w okolice Belgradu, nocleg tranzytowy.
2 dzień
Po śniadaniu przejazd przez Serbię i Macedonię
do Grecji. Przyjazd do Salonik – drugiego co do
wielkości miasta w Grecji, często określanego
mianem „Perły Bałkanów”. Podczas zwiedzania
miasta zobaczymy jego najznakomitsze zabytki:
Łuk rzymskiego cesarza Galeriusza, Rotundę św.
Jerzego najstarszą zachowaną budowlę w mieście,
ruiny Forum Romanum, pozostałości pałacu Galeriusza, Agia Sofia - kościół wzorowany na sławnym
konstantynopolskim imienniku, łaźnie tureckie oraz
Białą Wieżę - symbol Salonik. Zwiedzimy także
wnętrze bazyliki św. Demetriusza. Czas wolny na
salonickiej promenadzie. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
3 - 7 dzień
Śniadania, kolacje i noclegi w hotelu. Pobyt wypoczynkowy w Paralii nad Morzem Egejskim, kąpiele
w morzu, plażowanie, korzystanie z miejscowych
atrakcji oraz bogatego programu fakultatywnego.
Podczas pobytu przewidziane jest spotkanie integracyjne przy lampce lokalnego wina i przysmakach kuchni greckiej oraz całodniowa wycieczka
autokarowa do Meteorów. Meteory to wpisane na
listę UNESCO klasztory „zawieszone w niebie”.
Wzniesione na niedostępnych, stromych wieżach

skalnych stanowią jeden ze 100 cudów świata i
jedną z największych atrakcji turystycznych Grecji.
W Meteorach czynnych jest 6 z 24 wzniesionych w
XIV wieku klasztorów, a jedynie 5 z nich jest nadal
zamieszkanych - zdarza się, że przez jednego
zakonnika. Zwiedzimy dwa monastyry - żeński i
męski. Następnie przespacerujemy się po położonym u podnóża Meteorów urokliwym miasteczku
Kalambaka. Będzie czas na zakupy na licznych
straganach z rękodziełem i pamiątkami. W drodze
do Meteorów zatrzymamy się w Dolinie Tempi –
malowniczy wąwozie biegnącym między Olimpem
a górami Ossa. Zobaczymy tu kolejną atrakcję turystyczną- wykuty w skale, maleńki, XIII wieczny
kościół pw. św. Paraskewi. Chętnych zapraszam
do skorzystanie z imprez fakultatywnych. Wieczór
grecki to impreza folklorystyczna, obejmująca konsumpcję, pokazy tańców regionalnych i wspólną
zabawę. Proponujemy również pełen atrakcji rejs
statkiem na wyspę Skiathos - na najpiękniejszą wyspę archipelagu Sporad Północnych, z wypoczynkiem na słynnej plaży Koukounaries. To tutaj ,m.in.
kręcony był film „Mamma Mia!”.
8 dzień
Po wczesnym śniadaniu wyjazd w stronę granicy.
Przejazd przez Macedonię i Serbię. W godzinach
wieczornych kolacja i nocleg w pobliżu granicy serbsko-węgierskiej.
9 dzień
Po śniadaniu kontynuacja podróży do Polski. Przejazd przez Węgry, Słowację, Czechy. Powrót do
Polski w godzinach popołudniowych.

Program fakultatywny

- wieczór grecki - ok. 25 EUR,
- rejs statkiem na Skiatos - ok. 35 EUR.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 8 noclegów: 6 w hotelu o standardzie**/*** na Riwierze Olimpijskiej, 1 nocleg w
Serbii w okolicy Belgradu, 1 nocleg w pobliżu granicy serbsko-węgierskiej. Pokoje 2, 3 osobowe z
łazienkami, TV, klimatyzacją (za dopłatą).
Wyżywienie: 8 śniadań kontynentalnych, 7 obiadokolacji. Napoje do posiłków dodatkowo płatne.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD
i barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód
osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych i Bielska-Białej. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 9:00 w dniu wyjazdu.
Przejazd: Katowice - Belgrad (ok. 850 km) - ok. 15
godz. Trasa przejazdu: Katowice - Grecja - Katowice: ok. 3500 km.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
Tour Guide. Koszt – ok. 20 EUR,
- dopłaty za klimatyzację w hotelu - ok. 4 EUR/
pokój/dzień,
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KGRP

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
29.05-06.06
3 556 zł
2 489 zł
02
18.09-26.09
3 556 zł
2 489 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
950 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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KRAJE BAŁKAŃSKIE

9 dni
Cena od

2489 zł
é

Mołdawia, Rumunia

Białoruś

(W)inna Mołdawia

Polska

K

Lwów

Satu Mare é Sapanta Wesoły Cmentarz é Bielce é Monastyr Saharna é Kiszyniów - stolica Mołdawii é Winiarnia Purcari
Ukraina
Malownicza starówka w Jassy é Piatra Neamt i wjazd na górę kolejką é Wąwóz Bicazului é Uzdrowisko Sovata é
Satu Mare

Suczawa

é

Mołdawia
Bielce

Jassy

Kiszyniów
Sovata

O

Rumunia

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Polskę, Słowację, Węgry do Rumunii. Przyjazd do Satu Mare, zakwaterowanie w hotelu,
kolacja i indywidualny spacer wokół secesyjnego
centrum miasta z Placem Wolności. Nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu przejazd do miejscowości Sapanta
– pogodna wieś, w której czas jakby się zatrzymał 40 lat temu. Zwiedzimy tam słynny Wesoły
Cmentarz – unikat na skalę europejską, gdzie lokalny artysta za pomocą zabawnych płaskorzeźb
i wierszyków dał mieszkańcom wioski drugie życie. Cmentarz utrzymany jest w jednolitym stylu
i ciekawej kolorystyce. Nagrobki w większości
przedstawiają okoliczności śmierci w dość zabawny sposób, a dodatkowo groby są ozdobione
portretem zmarłego. Przejazd Doliną Izy, słynącą
z żywej tradycji strojów i drewnianej architektury,
do klasztoru Barsana, kompleksu wzorującego
się na tradycyjnej zabudowie regionu. Przejazd
malowniczą trasą między Górami Maramureskimi
i Rodniańskimi przez Przełęcz Przysłop (1416 m
n.p.m.) na Bukowinę. Zwiedzanie jednego z najcenniejszych klasztorów z grupy tzw. „malowanych monastyrów” - Voronet. Zakwaterowanie w
hotelu w okolicy Suczawy, kolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Mołdawii i miasta Bielce
- zwanego „stolicą północnej Mołdawii”, gdzie zobaczymy katolicką świątynię św. Archanioła (zwaną
polskim kościołem), ormiańską cerkiew św. Grzegorza oraz odwiedzimy Dom Polski. Przejazd w
dolinę Dniestru, gdzie zwiedzimy założony w 1777

roku przez mnicha Bartholomewa Bandyhanda
Monastyr Saharna. Monastyr jest malowniczo położony w wąskim i głębokim wąwozie nad brzegiem
górskiego strumienia i słynie ze świętego źródła o
właściwościach leczniczych. Zobaczymy kompleks
klasztorny z cerkwiami (św. Trójcy i Zwiastowania),
refektarz z kuchnią, piekarnią i stróżówkami oraz
cele mnichów. Przejazd do stolicy Mołdawii - Kiszyniowa, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu spacer po zabytkowym centrum Kiszyniowa i parkach. Zobaczymy pomniki Aleksandra
Puszkina i kultowego mołdawskiego króla Stefana
III Wielkiego, Łuk Triumfalny, cerkiew Narodzenia
Pańskiego. Przejazd do największej na świecie kolekcji win Milesti Mici– 1,5 mln butelek według księgi
Guiness’a - posiadającą największą ilość korytarzy
(około 250 km). Zwiedzanie, degustacja i zakupy.
Powrót do miasta na lunch (fakultatywnie). Przejazd
do słynnej winiarni Cricova – składu win i podziemnego miasta. To 120 km korytarzy wykutych w skałach, „ulic” o nazwach gatunków win. Degustacja i
możliwość zakupu wyśmienitych win jak Chardonnay i Cabernet. Powrót do miasta, kolacja, nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu krótka wizyta w muzeum etnograficznym. Następnie przejazd do słynnej winiarni
Purcari - zwiedzanie winnic, linii produkcyjnych,
degustacja win i zakupy. Pod koniec XIX wieku
winnice z Purcari zaopatrywały w wino brytyjski
dwór królewski. To tutaj swego czasu królowa
Elżbieta II regularnie zamawiała butelki rocznik
1990. Lunch na terenie winnicy (fakultatywnie). W
drodze powrotnej wizyta w Causeni i zwiedzanie
zapomnianej i opuszczonej przez długie lata Cer-

kwi Zaśnięcia Matki Bożej z połowy XVIII wieku,
z oryginalnymi freskami malarzy mołdawskich.
Przejazd w stronę Kiszyniowa i czas wolny na
zakupy w centrum miasta. Wieczorem kolacja i
powrót do hotelu, nocleg.
6 dzień
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie malowniczego Monastyru Capriana – najstarszego klasztoru
w Mołdawii. Pierwsze ślady istnienia monastyru
pojawiają się w aktach kancelarii mołdawskiej z
czasów hospodara Aleksandra Dobrego z XV wieku. Następny punkt programu to wizyta w domu
Aleksandra Puszkina we wsi Dolna, jednym z wielu miejsc zesłania słynnego pisarza, najwybitniejszego przedstawiciela romantyzmu rosyjskiego.
Tutaj Puszkin pisał poemat Eugeniusz Oniegin.
Po południu przejazd do miasta Jassy w Rumunii.
Spacer po mieście, gdzie zobaczymy malowniczą
starówkę, wspaniały, neogotycki Pałac Kultury,
cerkiew św. Mikołaja z XV w., Plac Zjednoczenia
oraz cerkiew Trzech Hierarchów – wg historyków
wzorowaną na wysadzanym klejnotami relikwiarzu. Zakwaterowanie w hotelu w okolicy Jassy,
kolacja, nocleg.
7 dzień
Po śniadaniu przejazd i zwiedzanie centrum miasta Piatra Neamt z cerkwiami, parkiem i pomnikiem Stefana Wielkiego. Wjazd kolejką gondolową
na górę z tarasem widokowym.
Następnie przejazd do wąwozu Bicazului i postój
nad jeziorem Lacul Rosu (Czerwonym). Wąwóz
Bicazului to imponujący 400-metrowy wapienny
przełom. Stamtąd udamy się przez dziewicze
Góry Hasmas do uzdrowiska Sovata, gdzie woda
jest tak zasolona, że niemiejący pływać nie mają
się czego obawiać, nawet przy 20 metrach głębokości. Zakwaterowanie w hotelu w okolicy Sovata,
kolacja, nocleg.
8 dzień
Po śniadaniu możliwość kąpieli w słonym jeziorze
Ursu, czas wolny na spacery wokół słonych jezior
i po uzdrowiskowej części Sovaty, lunch (indywidualnie) i zakup pamiątek. W godzinach południowych wyjazd w drogę powrotną do Polski.
9 dzień
Kontynuacja przejazdu przez Węgry na Słowację.
Powrót do Polski w godzinach porannych.

Program fakultatywny

- lunch w restauracji (kuchnia mołdawska) - ok.
15 EUR.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach o standardzie **/***: 1 nocleg w okolicy Satu Mare, 1 w okoli-

cy Suczawy, 3 w Kiszyniowie, 1 w okolicy Jassy, 1 w
okolicy Sovata. Pokoje 2, 3 os z łazienkami.
Wyżywienie: 7 śniadań, 7 kolacji.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD
i barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Obowiązkowo należy
zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli
UE) lub paszport. Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych i Bielska-Białej. Dopłaty
za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce
podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd: Katowice - Satu Mare (ok. 620 km) - ok. 10 godz. Trasa
wycieczki liczona od granic Polski - ok. 2700 km.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 140 EUR,
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KMTR

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 24.07 – 01.08 3 556 zł
2 489 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
800 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice
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Rumunia

11 dni
Cena od

2389 zł

Tajemnicza Rumunia

é Arad é Hunedoara é Alba Iulia é Sibiu é Szosa Transfogarska é Bukareszt é
Morze Czarne é Delta Dunaju é Sinaia-Râşnov é Braşov é Bran é Sighişoara é
Ukraina
Węgry

Arad

Rumunia
Alba Iulia

Hunedoara

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd przez
Słowację i Węgry. W trakcie podróży planowane są krótkie postoje i przerwa na posiłek. Przejazd do hotelu w
okolicy Aradu, kolacja, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu krótki spacer po Aradzie – rumuńskim
mieście najbardziej znanym ze swej architektury secesyjnej, wymiana waluty. Przejazd do Hunedoary, gdzie
zwiedzimy wnętrza średniowiecznego gotyckiego zamku
- jednego z najpiękniejszych w całej Rumunii. Następnie
przejazd do Alba Iulii – jednej ze stolic Siedmiogrodu.
Zwiedzanie potężnej cytadeli oraz katedry, gdzie pochowany jest Jan Hunyady, siedmiogrodzki książę, a także
Izabela Jagiellonka. Zobaczymy także wybudowaną
obok koronacyjną Cerkiew Katedralną Świętej Trójcy.
Przejazd do hotelu w okolicy Sybina, zakwaterowanie,
kolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Sybina - miasta artystów. Spacer po zabytkowym centrum, w skład którego wchodzą
trzy place z charakterystycznymi dla tego miasta budynkami z „oczami”, XVI - wieczny ratusz, kościół Jezuitów,

żelazny Most Kłamców (według tradycji, jeżeli ktoś
skłamie na moście, ten ma się zawalić). Przejazd przez
Karpaty Szosą Transfogaraską przez najwyższe pasmo
gór Rumunii (w razie niepogody lub zamknięcia trasy –
Przełomem Czerwonej Wieży) do Curtea de Arges. Po
drodze zobaczymy ruiny położonego na wysokim szczycie zamku Poienari, twierdzy słynącego z okrucieństwa
hospodara wołoskiego Wlada Palownika (pierwowzoru
postaci słynnego Drakuli). Postój w Curtea de Arges –
dawnej wołoskiej stolicy. Zwiedzanie Cerkwi Metropolitarnej (nekropolii władców), z którą związana jest legenda o
Mistrzu Manole. Dla zapewnienia powodzenia budowie
miał on zamurować w jej murach pierwszą kobietę, którą
ujrzy o poranku - okazała się być nią jego żona. Przejazd do hotelu w Bukareszcie, zakwaterowanie, kolacja,
nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Rumunii – Bukaresztu,
zwanego Paryżem Bałkanów z racji neoklasycystycznej
zabudowy i szerokich bulwarów. Spacer z przewodnikiem
po mieście. Zobaczymy m.in. Łuk Triumfalny, cerkiew
Creţulescu, Ateneum Rumuńskie – siedzibę filharmonii,
Stare Miasto – Lipscani, odwiedzimy także wnętrza Pałacu Parlamentu. Przejazd do hotelu w nadmorskiej miejscowości, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu pobyt wypoczynkowy nad Morzem Czarnym. Kolacja, nocleg.
6 dzień
Po śniadaniu wycieczka fakultatywna do Delty Dunaju,
która wpisana jest na światową listę dziedzictwa UNESCO. Obszar pełen bagien, pływających wysepek z trzciny i piachu daje schronienie 300 gatunkom ptaków i 160
gatunkom ryb. Czeka nas niezapomniany rejs statkiem
lub łodziami po tej fascynującej krainie. Powrót do hotelu,
kolacja, nocleg.

7 dzień
Po śniadaniu pobyt wypoczynkowy nad Morzem
Czarnym. Kolacja, nocleg.
8 dzień
Po śniadaniu przejazd do Sinaii - „Perły Karpat”,
słynnego uzdrowiska i ośrodka narciarskiego. Zwiedzanie królewskiego pałacu Peleş, który zbudowany
jest w stylu niemieckiego renesansu (zwiedzanie
zarówno pierwszego, reprezentacyjnego piętra, jak
i też sypialni i apartamentów królewskich na drugim
piętrze). Przejazd przez znane rumuńskie miejscowości narciarskie i uzdrowiska. Następnie udamy się
do niewielkiej miejscowości Rasnov, gdzie można
podziwiać jedyny w swoim rodzaju „chłopski zamek”,
zbudowany dla ochrony przed najazdami wrogów.
Przejazd w okolice Braszowa, zakwaterowanie w
hotelu, kolacja, nocleg.
9 dzień
Po śniadaniu wyjazd kolejką na szczyt Postavarul
(1.799 m) z piękną panoramą karpackich masywów
górskich. Następnie zwiedzimy Bran - z zamkiem
strzegącym wąskiej doliny, zwanym Zamkiem Drakuli,
będącym ulubionym miejscem wypoczynku królowej
Marii. Przejazd do Prejmer, gdzie znajduje się charakterystyczny dla zabudowy Siedmiogrodu warowny kościół, wyglądający jak zamczysko (na liście UNESCO).
Przejazd do Braszowa - jednego z najpopularniejszych
grodów Siedmiogrodu, spacer po części saskiej oraz
rumuńskiej i najwęższej uliczce w kraju. Zobaczymy
także Czarny Kościół i tutejszy rynek z barokowymi fasadami, który uznawany jest za najpiękniejszy w całym
kraju. Czas wolny. Powrót do hotelu na kolację i nocleg.
10 dzień
Po śniadaniu przejazd do Sighişoary, wspaniałego
średniowiecznego miasta, gdzie miał się urodzić Wlad
Palownik. W mieście doskonale zachowała się średniowieczna zabudowa. Zwiedzimy cytadelę wpisaną
na Listę UNESCO, zobaczymy Wieżę Zegarową, Kościół na Wzgórzu, a także dom, w którym w roku 1431
miał przyjść na świat Wlad - Drakula. W godzinach
popołudniowych wyjazd w drogę powrotną do Polski.
11 dzień
Kontynuacja przejazdu przez Węgry na Słowację.
Powrót do Polski w godzinach porannych.

Program fakultatywny
- rejs po Delcie Dunaju ok. 45 EUR.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 9 noclegów w hotelach o standardzie
**/***: 1 nocleg w okolicy Aradu, 1 w okolicy Sibiu, 1 na
obrzeżach Bukaresztu, 4 noclegi nad Morzem Czarnym,
2 w okolicy Braszowa. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 9 śniadań (zazwyczaj w formie bufetu),
9 kolacji (zazwyczaj serwowanych).

Sighișoara

Sibiu

Brasov

Delta Dunaju

Bukareszt

Serbia

Program imprezy

Mołdawia

Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Informacje praktyczne

Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za
całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza
po obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód
osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych
i Bielska-Białej. Przejazd: Katowice – Arad (ok. 700
km) - ok. 13 godz. Trasa wycieczki liczona od granic
Polski – ok. 3300 km.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy
lokalni, Tour Guide. Koszt – ok. 90 EUR,
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KRTD

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 24.06 – 04.07 3 413 zł
2 389 zł
02 08.07 – 18.07 3 556 zł
2 489 zł
03 22.07 – 01.08 3 556 zł
2 489 zł
04 05.08 – 15.08 3 556 zł
2 489 zł
05 19.08 – 29.08 3 556 zł
2 489 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
1100 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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9 dni
Cena od

1789 zł
é

Rumunia

Perły Karpat

Hunedoara é Alba Iulia é Sibiu é Curtea de Argeş é Bukareszt é Sinaia é Predeal
é Braşov é Bran é Sighişoara é Târgu Mureş é Cluj-Napoca é Oradea é
Ukraina
Węgry

Oradea

Hunedoara

Mołdawia

Cluj Napoca

Alba Iulia

Sighishoara

Sibiu

Brasov

Rumunia
Serbia

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Słowację i Węgry. Podczas przejazdu planowane są krótkie postoje i przerwa na posiłek.
2 dzień
W godzinach porannych przyjazd do Hunedoary,
gdzie zwiedzimy wnętrza średniowiecznego, gotyckiego zamku - jednego z najpiękniejszych w Rumunii.
Następnie przejazd do Alby Iulii, historycznej stolicy
Siedmiogrodu. Zwiedzanie potężnej cytadeli oraz katedry, gdzie pochowany jest Jan Hunyady, siedmiogrodzki książę, oraz Izabela Jagiellonka. Zobaczymy
również Sobór Koronacyjny - Cerkiew Katedralną
Świętej Trójcy. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

3 dzień
Przejazd do Sibiu - miasta artystów. Poranny spacer
po zabytkowym centrum, w skład którego wchodzą:
trzy place z charakterystycznymi dla tego miasta
budynkami z „oczami”, XVI - wieczny ratusz, kościół
Jezuitów i żelazny most Kłamców (według tradycji,
jeżeli ktoś skłamie na moście, ten ma się zawalić).
Przejazd przez Karpaty do Curtea de Argeş i zwiedzanie przyklasztornego soboru Mistrza Manole. Po
drodze zobaczymy położone na wysokim szczycie
(ponad 1400 stopni wykutych w skale!) ruiny twierdzy słynnego z okrucieństwa hospodara wołoskiego
Wlada Palownika (pierwowzoru postaci słynnego
Drakuli). Przejazd do Bukaresztu, zakwaterowanie w
hotelu, kolacja, nocleg.
4 dzień
Zwiedzanie Bukaresztu, zwanego Paryżem Bałkanów z racji neoklasycystycznej zabudowy i szerokich bulwarów. Odwiedzimy Muzeum Wsi - skansen
architektury drewnianej, położony w największym
parku Bukaresztu, Parku Harastrau. Zobaczymy
m.in.: Łuk Triumfalny, cerkiew Cretulescu, Ateneum
Rumuńskie – siedzibę filharmonii, Stare Miasto – ulicę Lipscani. Zwiedzimy wnętrza Pałacu Parlamentu.
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu przejazd do Sinaii - „Perły Karpat”,
słynnego uzdrowiska i ośrodka narciarskiego. Krótki
spacer po miasteczku, podczas którego zwiedzimy
pałac Peleş (zarówno pierwsze piętro reprezentacyjne, jak i drugie z apartamentami królewskimi) - zbudowany w stylu niemieckiego renesansu, zobaczymy
też jego skromniejszy odpowiednik - pałacyk Pelişor.

Przejazd przez znane rumuńskie miejscowości narciarskie i uzdrowiska do niewielkiej miejscowości
Râşnov, z XIII-wiecznym malowniczym chłopskim
zamkiem. Zakwaterowanie w hotelu w okolicy Braszowa, kolacja, nocleg.
6 dzień
Po śniadaniu wjazd kolejką na szczyt Postavarul
(1.799 m) z piękną panoramą karpackich masywów
górskich. Następnie zwiedzanie okolicznych miejscowości: Bran - z zamkiem strzegącym wąskiej doliny,
zwanym Zamkiem Drakuli, będącym ulubionym miejscem wypoczynku królowej Marii. Braszów - spacer
po tym najchętniej odwiedzanym średniowiecznym
mieście Rumunii (m.in. najwęższa uliczka Rumunii,
Brama Schei, Czarny Kościół). Tutejszy rynek z barokowymi fasadami uznawany jest za najpiękniejszy w
całym kraju. Czas wolny. Powrót do hotelu na kolację
i nocleg.
7 dzień
Po śniadaniu przejazd do Prejmer, saskiej wioski
wpisanej na listę UNESCO, gdzie można podziwiać
kościół warowny, zbudowany dla ochrony przed najazdami wrogów. Następnie przejazd do Sighisoary,
wspaniałego średniowiecznego miasta, gdzie urodził
się książę Wlad Palownik. W mieście doskonale zachowała się średniowieczna zabudowa. Zobaczymy
Wieżę Zegarową oraz Kościół na Wzgórzu, a także
dom, w którym w 1431 przyszedł na świat Wlad Drakula. Następnie przejazd przez Târgu Mureş,
z krótkim postojem w centrum miasta. Przejazd do
hotelu na kolację i nocleg.
8 dzień
Po śniadaniu spacer po Klużu – mieście położonym
w samym centrum Siedmiogrodu. Zobaczymy Katedrę św. Michała, pomnik sławnego króla węgierskiego Macieja Korwina, kościół Franciszkanów oraz
Basztę Krawców. Czas wolny na zakup pamiątek.
Przejazd do Oradei - rumuńskiego miasta słynącego
z architektury secesyjnej, krótki spacer. W godzinach
wieczornych wyjazd w drogę powrotną do Polski.
9 dzień
Kontynuacja przejazdu przez Węgry na Słowację.
Powrót do Polski w godzinach porannych.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach o standardzie ***/**: 1 nocleg w okolicy Sibiu, 2 w Bukareszcie,
2 w okolicy Braszowa, 1 w okolicy Klużu/Turd/Târgu
Mureş. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 6 śniadań (zazwyczaj w formie bufetu)
i 6 kolacji (zazwyczaj serwowanych)
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Bukareszt

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników)
są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty
(dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic,
Tych, Bielska-Białej i Cieszyna.
Przejazd: Katowice - Hunedoara (ok. 850 km) - ok.
15 godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski
- ok. 2700 km.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, wjazdy do miast, przejazdy komunikacją
miejską, Tour Guide. Koszt – ok. 90 EUR,

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KRTO

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 01.05 – 09.05 2 556 zł
1 789 zł
02 29.05 – 06.06 2 699 zł
1 889 zł
03 10.07 – 18.07 2 699 zł
1 889 zł
04 14.08 – 22.08 2 699 zł
1 889 zł
05 04.09 – 12.09 2 699 zł
1 889 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
800 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 1

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice

KRAJE BAŁKAŃSKIE

77

Rumunia

7 dni

Śladami Drakuli

Cena od

1289 zł

é Cluj Napoca é Alba Iulia é Sibiu é Szosa Transfogarska/Przełom Czerwonej Wieży é
Curtea de Arges é Bukareszt é Sinaia é wąwóz i jaskinia Dambovicioara é Bra ș ov é Sighi ș oara
Ukraina
Węgry

Sighishoara

Sibiu

Rumunia

ście. Zobaczymy m.in.: Łuk Triumfalny, cerkiew Cretulescu, Ateneum Rumuńskie - siedzibę filharmonii, Stare Miasto – Lipscani i Pałac Parlamentu. Przejazd do
Sinaii - „Perły Karpat”, słynnego uzdrowiska i ośrodka
narciarskiego. Zwiedzanie zamku Peles, zbudowanego w stylu niemieckiego renesansu. Przejazd przez
znane rumuńskie ośrodki narciarskie i uzdrowiska do
hotelu w okolice Braszowa, zwanego ostatnim bastionem łacińskiej Europy. Obiadokolacja*, nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu wyjazd do malowniczej jaskini oraz wąwozu Dambovicioara. Następnie zwiedzimy okoliczne
miejscowości: Bran - z zamkiem strzegącym wąskiej
doliny, zwanym zamkiem Drakuli, ulubione miejsce
wypoczynku królowej Marii; Râ?nov – z XIII-wiecznym
malowniczym zamkiem. Powrót do miasta, spacer po
Braszowie - najchętniej odwiedzanym średniowiecznym mieście Rumunii. Spacer po saskiej oraz rumuńskiej części miasta, na naszej trasie także najwęższa
uliczka w kraju i Czarny Kościół.. Tutejszy rynek z barokowymi fasadami uznawany jest za najpiękniejszy w
całym kraju. Czas wolny. Obiadokolacja*, nocleg.
6 dzień
Po śniadaniu przejazd do Prejmer - saskiej wioski,
wpisanej na listę UNESCO, gdzie można podziwiać
jedyny w swoim rodzaju kościół warowny, zbudowany
dla ochrony przed najazdami wrogów, a sama wioska
jest wiernym odzwierciedleniem siedmiogrodzkich wiosek z XIX wieku. Następnie przejedziemy do Sighisoary,
wspaniałego średniowiecznego miasta, gdzie miał się
urodzić Drakula. W mieście doskonale zachowała się
średniowieczna zabudowa. Zwiedzimy cytadelę wpisaną na Listę UNESCO, zobaczymy Wieżę Zegarową,
Kościół na Wzgórzu, a także dom, w którym w roku

1431 miał przyjść na świat Wlad Palownik. W godzinach
południowych wyjazd w drogę powrotną do Polski.
7 dzień
Kontynuacja przejazdu przez Węgry na Słowację. Powrót do Polski w godzinach południowych.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach w hotelach o
standardzie ***: 1 nocleg w okolicy Sibiu, 1 w okolicy
Bukaresztu, 2 w okolicy Braszowa. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 4 śniadania zazwyczaj w formie bufetu,
* 4 obiadokolacje dodatkowo płatne.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników)
są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec
zmianie. Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód
osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych
i Bielska-Białej. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Katowice - Cluj Napoca (ok. 750 km) - ok.
14 godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok.
2500 km.

Brasov

Bukareszt

Serbia

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd przez
Słowację i Węgry.
2 dzień
Przyjazd do Cluj Napoca, zwiedzanie miasta położonego
w samym centrum Siedmiogrodu. W programie zwiedzania plac rumuński z prawosławną katedrą i teatrem, plac
węgierski z kościołem katolickim św. Michała i pomnikiem sławnego króla węgierskiego Macieja Korwina, plac
saski z kościołem Franciszkanów i pozostałości murów
obronnych. Czas wolny. Przejazd przez Albę Iulię - historyczną stolicę Siedmiogrodu do Sibiu – miasta artystów.
Wieczorny spacer po zabytkowym centrum, w skład którego wchodzą trzy place z charakterystycznymi dla tego
miasta budynkami z „oczami”, XVI - wieczny Ratusz, kościół Jezuitów, żelazny Most Kłamców (według tradycji,
jeżeli ktoś skłamie na moście, ten ma się zawalić). Przejazd do hotelu w okolice Sibiu, obiadokolacja*, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd przez Karpaty Szosą Transfogarską do Curtea de Arges (w razie niepogody Przełomem
Czerwonej Wieży). Po drodze zobaczymy twierdzę Poienari – ruiny zamku położonego na wysokim szczycie,
należącego do słynącego z okrucieństwa hospodara
wołoskiego - Wlada Palownika (pierwowzoru postaci
Drakuli). Postój w Curtea de Arges, dawnej wołoskiej
stolicy i zwiedzanie Cerkwi Metropolitarnej (legenda
Mistrza Manole). Przejazd w okolice Bukaresztu. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja*, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Bukaresztu, zwanego Paryżem Bałkanów z racji neoklasycystycznej zabudowy i
szerokich bulwarów. Spacer z przewodnikiem po mie-

Mołdawia

Cluj Napoca
Alba Iulia

Program imprezy

é

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty
lokalne, Tour Guide. Koszt – ok. 70 EUR.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KRTK

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 03.07 – 09.07 1 842 zł
1 289 zł
02 07.08 – 13.08 1 842 zł
1 289 zł
03 11.09 – 17.09 1 842 zł
1 289 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
600 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 4 obiadokolacji: 60 EUR
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 1

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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11 dni
Cena od

2289 zł

Serbia, Bułgaria, Rumunia

Czarnomorska mozaika

é Belgrad é Sofia é Monastyr Rilski é Płowdiw é Monastyr Baczkowski é Kazanłyk i Dolina Róż é
Wielkie Tyrnowo é Złote Piaski é Nessebar é Warna é Bukareszt é Brasov é Sighishoara é Oradea é
Oradea

Sighishoara
Brasov

Rumunia Bukareszt

Belgrad

Serbia

Sofia

Płowdiw

Bułgaria

Czarnogóra

Warna

Wielkie
Tyrnowo

Nesseber
Dolina Róż
Turcja

Macedonia
Albania

Grecja

Aegean

Ionian Sea
Pátrai

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy, przejazd prze Słowację i Węgry do Serbii. Po drodze planowane są krótkie
postoje i przerwa na posiłek. Przyjazd do hotelu w okolice
Nowego Sadu, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Belgradu i poznawanie stolicy
Serbii: Stare Miasto ze śladami architektury tureckiej,
majestatyczna twierdza Kalemegdan – najstarszy zabytek miasta, z której roztacza się wspaniała panorama na
ujście Sawy do Dunaju, cerkiew Świętego Sawy – jedna
z największych cerkwi prawosławnych na świecie, Teatr Narodowy i Muzeum Narodowe, Parlament, Brama
Triumfalna. Wyjazd w kierunku Bułgarii, przejazd na nocleg w okolice Sofii malowniczo położonej u stóp masywu
gór Witosza. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu spacer ulicami stolicy Bułgarii, podczas
którego zobaczymy główne zabytki miasta: neoklasycystyczny budynek Teatru Narodowego, Narodową Galerię Sztuki, Muzeum Archeologiczne, Pałac
Prezydencki, Cerkiew Świętej Niedzieli. Następnie
przejazd w kierunku gór Riła, do Monastyru Rilskiego
- największego bułgarskiego klasztoru wpisanego na
listę światowego dziedzictwa UNESCO i jednocześnie
najsłynniejszego zabytku kraju. Klasztor położony jest
na wysokości ok. 1200 m n.p.m. Zwiedzimy cerkiew
pod wezwaniem Świętej Bogurodzicy ze wspaniałym
ikonostasem i kolorowymi freskami, klasztorną kuchnię i krużganki. Następnie kontynuacja przejazdu w
kierunku Płowdiw – miasta malowniczo położnego pośród siedmiu wzgórz, na dwóch brzegach rzeki Maricy.
Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu spacer po Płowdiw, podczas którego zobaczymy zabytkową część miasta, pozostałości murów

rzymskich, amfiteatr, cerkwie, meczet z XV wieku oraz
tureckie łaźnie. Wyjazd w kierunku Baczkowa – niewielkiej wioski położonej w Rodopach, niezwykle malowniczych górach Bułgarii. Zwiedzanie usytuowanego w pobliżu wioski Monastyru Zaśnięcia Matki Bożej. Klasztor
założony został w XI wieku i od samego początku stał
się bardzo ważnym ośrodkiem życia zakonnego. Następnie przejazd przez Starą Zagorę do miejscowości
Kazanłyk, gdzie zwiedzimy tracki grobowiec z okresu
hellenistycznego wpisany na listę UNESCO. Kazanłyk
leży w samym sercu Doliny Róż, która zawdzięcza
swoją nazwę ciągnącym się po horyzont plantacjom
krzewów różanych, z których produkuje się olejek różany – najcenniejszy i najdroższy olejek eteryczny na
świecie. W tutejszym Muzeum Róż poznamy tajniki
uprawy róży damasceńskiej i sposób pozyskania tego
wyjątkowego olejku. Przejazd do hotelu w okolicach
Wielkiego Tyrnowa, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Wielkiego Tyrnowa – jednego
z najstarszych miast Bułgarii, historycznie trzeciej stolicy
państwa. Miasto położone jest na kilku wzgórzach, które
oddziela rzeka Jantra. Lokalizacja miasta wymusiła wyjątkowo ciasną zabudowę, sprawiając wrażenie, iż domy
stoją jeden na drugim. Zobaczymy również ruiny zamku
i obwarowań, tworzących dawny kompleks twierdzy Carewec. Następnie wyjazd w kierunku bułgarskiego wybrzeża i przejazd do najpopularniejszego bułgarskiego
kurortu - Złotych Piasków. Zakwaterowanie w hotelu w
spokojnej dzielnicy miasta – Czajce. Spacer promenadą
nadmorską i możliwość przekonania się, skąd nazwa tej
turystycznej miejscowości. Kolacja i nocleg w hotelu.
6 dzień
Po śniadaniu wycieczka do Nessebaru – zabytkowego
miasteczka wpisanego na listę UNESCO. Spacer po
położonej na półwyspie malowniczej starówce. Wąskie
uliczki, kamienne domy i liczne stragany tworzą wyjąt-

kową atmosferę. Czas wolny na kąpiel i wypoczynek na
plaży. W godzinach popołudniowych powrót do hotelu.
Kolacja, nocleg.
7 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Warny – letniej stolicy kraju i
zwiedzanie: Katedralna Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy, Muzeum Archeologiczne, Mauzoleum Warneńczyka, Park Nadmorski z restauracjami i kawiarenkami.
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
8 dzień
Śniadanie. Czas na wypoczynek nad morzem. Dla
chętnych możliwość uczestnictwa w wycieczce fakultatywnej na półwysep Kaliakra, który przyciąga turystów
tajemniczymi skałami i malowniczymi lagunami oraz
do portowego miasteczka Bałczik, słynnego z letniej
rezydencji rumuńskiej królowej Marii i wspaniałych
ogrodów, z blisko czterema tysiącami gatunków roślin
– drzew, krzewów i kwiatów. Kolacja i nocleg w hotelu.
9 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Rumunii. Przejazd do Bukaresztu, zwanego „Paryżem Bałkanów” z racji neoklasycystycznej zabudowy i szerokich bulwarów. Spacer po
mieście. Zobaczymy: Łuk Triumfalny, cerkiew Cretulescu, Pałac Parlamentu, Pałac Primaveri i Pałac Cotrceni – siedzibę Prezydenta Rumunii. Przejazd do średniowiecznego Braszowa, jednego z najpiękniejszych miast
Transylwanii. Podczas spaceru zwiedzimy Stare Miasto, stylowe kamieniczki, ratusz i Czarny Kościół oraz
średniowieczne mury miejskie. Następnie przejazd do
hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
10 dzień
Po śniadaniu przejazd do Sighisoary, kolejnego średniowiecznego miasta Siedmiogrodu. Krótkie zwiedzanie,
podczas którego zobaczymy m.in. Wieżę Zegarową,
dom w którym przyszedł na świat Vlad III Palownik zwany
Drakulą, Muzeum Tortur i Muzeum Broni Palnej. Następnie kontynuować będziemy przejazd przez Transylwanię
w kierunku granicy rumuńsko – węgierskiej. Przyjazd do
Oradei, miasteczka w którym architektura barokowa i
secesyjna spotyka się z budowlami ery socjalistycznej.
Spacer po mieście. Zobaczymy m.in. barokową katedrę –
największą w Rumunii, Twierdzę Oradea zbudowaną na
planie pięciokąta oraz wyjątkowy kościół z mechanizmem
zegarowym wskazującym fazy księżyca. W godzinach
wieczornych wyjazd w drogę powrotną do Polski.
11 dzień
Kontynuacja przejazdu przez Węgry i Słowację. Powrót
do Polski w godzinach porannych.

Program fakultatywny

- Bałczik i półwysep Kaliakra ok. 35 EUR.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 9 noclegów w hotelach **/***: 1 w
Nowym Sadzie, 1 w Sofii, 1 w Płowdiw, 1 w okolicy Wiel-

Athens

kiego Tyrnowa, 4 w Złotych Piaskach, 1 w okolicach Braszowa. Pokoje 2, 3 os. z łazienkami. W Złotych Piaskach
hotel z basenem, maksymalnie 300 m od morza.
Wyżywienie: 9 śniadań i 9 obiadokolacji.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, video i barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za
całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników. Cena podstawowa
dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych, Bielska-Białej. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce
podane są w rozkładzie jazdy. Pilot nie oprowadza po
obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Przekroczenie granic na podstawie ważnego dowodu
osobistego (dotyczy obywateli UE) lub paszportu.
Przejazd: Katowice - Nowy Sad (ok. 870 km) - ok. 12 godz.
Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok. 4200 km.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania imprezy: przewodnicy lokalni, opłaty lokalne, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, datki
na świątynie, zwyczajowe napiwki. Koszt – ok. 90 EUR,
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KTTB

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 19.08 – 29.08 3 270 zł
2 289 zł
02 16.09 – 26.09 3 270 zł
2 289 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
900 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice
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Serbia, Bułgaria, Turcja, Rumunia

11 dni

Czarnomorskie skarby

Cena od

2439 zł
é

Belgrad

é

Sofia é Monastyr Rilski é Edirne é Istambuł é Burgas
Warna é Sibiu é Alba Julia é Hunedoara é Timisoara

é

Nessebar

é

é

Rumunia
Alba Julia
Sibiu

Junedoara
Timisoara
Belgrad

Warna

Serbia

Bułgaria

Sofia
Monastyr
Rilski

Czarnogóra

Edirne

Macedonia
Albania

Grecja

Pátrai

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy, przejazd
przez Słowację i Węgry do Serbii. Po drodze planowane są krótkie postoje i przerwa na posiłek. Przyjazd do hotelu w okolicy Nowego Sadu, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Belgradu i poznawanie
stolicy Serbii: Stare Miasto ze śladami architektury
tureckiej, majestatyczna twierdza Kalemegdan –
najstarszy zabytek miasta, z którego roztacza się
wspaniała panorama na ujście Sawy do Dunaju,
cerkiew Świętego Sawy – jedna z największych cerkwi prawosławnych na świecie, budynek Teatru Narodowego, Muzeum Narodowe, Parlament, Brama
Triumfalna. Wyjazd w kierunku Bułgarii i przejazd na
nocleg w okolice Sofii, malowniczo położonej u stóp
masywu gór Witosza. Zakwaterowanie w hotelu,
kolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd w kierunku gór Riła, do Monastyru Rilskiego – największego bułgarskiego
klasztoru i jednocześnie najsłynniejszego zabytku
kraju. Klasztor położony jest na wysokości blisko
1200 m n.p.m. Zwiedzanie: cerkiew pod wezwaniem
Narodzenia Najświętszej Marii Panny z drewnianym
ikonostasem, klasztorna kuchnia, krużganki. Następnie powrót do Sofii i spacer uliczkami stolicy Bułgarii,
podczas którego zobaczymy główne zabytki miasta:
neoklasycystyczny budynek Teatru Narodowego,
Narodową Galerię Sztuki, Muzeum Archeologiczne,
Pałac Prezydencki, Cerkiew Świętej Niedzieli. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Turcji. Po drodze
postój w granicznym miasteczku Edirne i podziwianie słynnego Selimiye Camii. Przyjazd do magicznego Istambułu, zakwaterowanie w hotelu w historycznej części miasta. Kolacja i nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Istambułu. W programie: podziwianie kościoła-muzeum Hagia Sofia i zwiedzanie
najznakomitszych zabytków miasta: Błękitny Meczet,
Pałac Sułtański Topkapi, Hipodrom z Obeliskami Teodozjusza i Konstantyna, Wężową Kolumną i fontanną
Wilhelma II oraz tajemnicza cysterna bazylikowa Yerebatan Saray. Dla chętnych - rejs statkiem po Bosforze
z przepiękną panoramą na najciekawsze zabytki azjatyckiej i europejskiej części miasta, a także na zatokę
Złotego Rogu. Czas wolny i możliwość zakupów na
Wielkim Bazarze – jednym z największych historycznych centrów handlowych Europy (ok. 4000 sklepików). Powrót do hotelu i kolacja. Dla chętnych możliwość uczestnictwa w Wieczorze Tureckim. Nocleg.
6 dzień
Po śniadaniu wyjazd z Istambułu w kierunku bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego. Panoramiczny przejazd
przez Burgas do Nessebaru - miasteczka wpisanego
na listę UNESCO. Spacer po położonej na półwyspie
malowniczej starówce. Wąskie uliczki, kamienne domy,
liczne stragany tworzą wyjątkową atmosferę. Następnie
przejazd do jednego z nadmorskich kurortów w okolicach Warny, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
7 dzień
Po śniadaniu wycieczka autokarem do Warny – letniej
stolicy kraju i zwiedzanie: Katedralna Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy, Muzeum Archeologiczne, Mauzoleum

Warneńczyka, Park Nadmorski z restauracjami i
kawiarenkami. Następnie przejazd do najpopularniejszego bułgarskiego kurortu - Złotych Piasków, spacer
promenadą nadmorską i możliwość przekonania się,
skąd wzięła się nazwa tej turystycznej miejscowości.
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
8 dzień
Śniadanie. Czas na wypoczynek nad morzem. Dla
chętnych możliwość uczestnictwa w wycieczce fakultatywnej na półwysep Kaliakra, który przyciąga turystów tajemniczymi skałami i malowniczymi lagunami
oraz do portowego miasteczka Bałczik, słynnego z letniej rezydencji rumuńskiej królowej Marii i wspaniałych
ogrodów, z blisko czterema tysiącami gatunków roślin
– drzew, krzewów i kwiatów. Kolacja i nocleg w hotelu.
9 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Rumunii. Przejazd do Sibiu, zabytkowego miasteczka w środkowej Rumunii. Wieczorny
spacer po mieście, podczas którego zobaczymy: rynek
staromiejski z otaczającymi go kolorowymi kamienicami,
barokowy pałac Brukenthala, most Kłamców, XIII wieczną wieżę Schodów. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.
10 dzień
Po śniadaniu przejazd do Alba Iulia, kolejnego ciekawego miasteczka Siedmiogrodu. Zwiedzanie pięknie
odrestaurowanej Cytadeli Alba Carolina i katedry św.
Michała. Następnie przejazd do Hunedoary, by podziwiać wspaniały średniowieczny zamek, przypominający
o węgierskim panowaniu w Siedmiogrodzie. Zamek jest
najpiękniejszą gotycką warownią nie tylko w Transylwanii, ale i w całej Rumunii. W tym dniu czeka nas jeszcze
przejazd do Timisoary – zwanej kiedyś Małym Wiedniem. Podczas spaceru zobaczymy secesyjne kamienice, a pomiędzy nimi barokowe wieże kościołów i ciche
placyki, które zachęcają do chwili wypoczynku. W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną do Polski.
11 dzień
Kontynuacja przejazdu przez Węgry i Słowację. Powrót do Polski w godzinach porannych.

Program fakultatywny

- rejs statkiem po Bosforze ok. 20 EUR,
- Bałczik i półwysep Kaliakra ok. 35 EUR.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 9 noclegów w hotelach **/***: 1 w
okolicy Nowego Sadu, 2 w Sofii, 2 w Istambule, 3 w
okolicach Warny, 1 w okolicach Sibiu. Pokoje 2, 3 os.
z łazienkami. W Bułgarii, nad Morzem Czarnym hotel z
basenem, maksymalnie 400 m od morza.
Wyżywienie: 9 śniadań i 9 obiadokolacji.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, video i barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Istambuł

Turcja

Aegean

Ionian Sea

Program imprezy

Nessebar

Athens

UWAGI

Podana kwota na realizację program może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za
całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po
obiektach muzealnych i centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Podczas
zwiedzania meczetów obowiązkowy strój dla kobiet to
długa spódnica, zakryte ramiona, nakrycie głowy, najlepiej chusta; dla mężczyzn: długie spodnie, zakryte
ramiona. Przekroczenie granic na podstawie paszportu
ważnego co najmniej 180 dni od daty wjazdu do Turcji.
Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej podróżujący do
Turcji turystycznie na okres do 90 dni są zwolnieni z
obowiązku wizowego. Powyższe warunki podane zostały na dzień 02.03.2020 i mogą ulec zmianie. Cena
podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych i Bielska-Białej. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd:
Katowice - Nowy Sad (ok. 870 km) - ok. 12 godz. Trasa
wycieczki liczona od granic Polski - ok. 4500 km.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: przewodnicy lokalni, opłaty rezerwacyjne do zwiedzanych obiektów, opłaty
lokalne, wjazdy do miast, bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów, datki na świątynie, przejazdy komunikacją
miejską, zwyczajowe napiwki. Koszt – ok. 135 EUR,
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KTTR

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 10.06 – 20.06 3 485 zł
2 439 zł
02 02.09 – 12.09 3 485 zł
2 439 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
1000 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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Bułgaria, Serbia, Węgry

11 dni

Wzdłuż bułgarskiego wybrzeża

Cena od

2389 zł
é

Sofia

é

STOP

Wielkie Tyrnowo é Złote Piaski é Warna é Nessebar
Słoneczny Brzeg é Płowdiw é Belgrad é Pecz é

é

Burgas

é

Węgry

Pecz

Belgrad

Rumunia

Serbia
Czarnogóra

Wielkie
Tyrnowo
Sofia

Bułgaria

Warna
Nessebar
Burgas
Sozopol

Plowdiw Turcja

Macedonia
Albania

Grecja

Aegean

Ionian Sea
Pátrai

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd przez
Słowację i Węgry do Serbii. W trakcie przejazdu planowane są krótkie postoje i przerwa na posiłek. W
godzinach wieczornych przyjazd do hotelu w okolicach
Nowego Sadu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu przejazd przez Serbię w kierunku bułgarskiej stolicy. Przyjazd do Sofii – malowniczo położonej u stóp masywu gór Witosza. Objazd miasta
autokarem, a następnie spacer eleganckim bulwarem
Witosza i brukowanymi, zabytkowymi uliczkami. Zobaczymy główne zabytki miasta z zewnątrz: neoklasycystyczny budynek Teatru Narodowego, Narodową
Galerię Sztuki, Muzeum Archeologiczne, Pałac Prezydencki. Zajrzymy także do pięknej cerkwi Aleksandra
Newskiego. Przejazd do hotelu w okolicach Sofii, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu wyjazd w kierunku bułgarskiego wybrzeża. Po drodze krótka wizyta w Wielkim Tyrnowie, jednym z najstarszych bułgarskich miast, atrakcyjnie położonym na wzgórzach oddzielonych od siebie rwącą
rzeką Jantrą. Lokalizacja miasta wymusiła szczególną,
wyjątkowo ciasną zabudowę, sprawiając wrażenie, iż
domy stoją jeden na drugim. Oprócz zabudowy mieszkalnej z XVIII/ XIX wieku zobaczymy ruiny zamku i
obwarowań tworzące dawny kompleks twierdzy Carewec, oraz odrestaurowaną uliczkę rzemieślników.
Następnie kontynuacja przejazdu do Złotych Piasków.
Przyjazd do hotelu położonego w spokojnej dzielnicy
Czajka, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Warny, spacer i zwiedzanie
miasta uznanego za letnią stolicę kraju: Katedralna
Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy, Mauzoleum Warneńczyka. Następnie relaks w Parku Nadmorskim – wizytówce miasta, ze słynnym deptakiem i dobrze zagospodarowaną plażą miejską. Tu znajdują się liczne
atrakcje turystycznie, a przy wejściu do parku uwagę
zwraca zegar słoneczny. Następnie przejazd do położonego nieopodal Warny Kamiennego Lasu – miniaturowej, piaszczystej pustyni, gdzie podziwiać będziemy
zgrupowania gładkich i foremnych kamiennych kolumn
i innych form skalnych. Powrót do hotelu, czas wolny,
kolacja, nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu pobyt wypoczynkowy nad Morzem Czarnym. Dla chętnych możliwość uczestnictwa w wycieczce fakultatywnej na półwysep Kaliakra, który przyciąga
turystów tajemniczymi skałami i malowniczymi lagunami
oraz do portowego miasteczka Bałczik, słynnego z letniej rezydencji rumuńskiej królowej Marii i wspaniałych
ogrodów, z blisko czterema tysiącami gatunków roślin
– drzew, krzewów i kwiatów. Kolacja i nocleg w hotelu.
6 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd na
południe bułgarskiego wybrzeża w okolice Słonecznego Brzegu – kolejnego znanego bułgarskiego kurortu.
Po drodze postój w zabytkowym Nessebarze – najstarszym bułgarskim miasteczku, wpisanym na listę UNESCO. Spacer wąskimi, krętymi uliczkami i podziwianie
zabytkowej starówki i portu. Czas wolny na zakupy
na licznych straganach z rękodziełem i pamiątkami.
Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

7 dzień
Po śniadaniu wyjazd na wycieczkę do Sozopola, jednego z najstarszych bułgarskich miast, fantastycznie
położonego na urwistym klifie nad brzegiem morza.
Spacer uliczkami Starego Miasta i podziwianie jego
starożytnych zabytków. Po drodze panoramiczny
przejazd przez Burgas. To położone nad morzem i otoczone jeziorami duże miasto jest ważnym ośrodkiem
turystycznym, kulturalnym i przemysłowym. Znajduje
się tu również ważny port rybacki. Po powrocie do hotelu czas wolny na wypoczynek nad morzem, kolacja
i nocleg.
8 dzień
Pobyt wypoczynkowy nad Morzem Czarnym. Dla chętnych możliwość uczestnictwa w wycieczce fakultatywnej: Fish Picnic – rejs statkiem po morzu połączony z
degustacją ryb. Kolacja i nocleg w hotelu.
9 dzień
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Serbii. Przyjazd do
hotelu w okolicy Paracina/ Belgradu, kolacja i nocleg
w hotelu.
10 dzień
Po wczesnym śniadaniu kontynuacja przejazdu do
Belgradu. Przyjazd do tego wspaniałego miasta, jednego z najstarszych miast Europy. Spotkamy się tu
ze zróżnicowaną architekturą, malowniczo położoną
przy ujściu Sawy do Dunaju. Zwiedzanie Starego
Miasta i górującej nad nim majestatycznej twierdzy
Kalemegdan - najstarszego zabytku miasta, którego
korzenie sięgają III w p.n.e. Zobaczymy także: cerkiew
Świętego Sawy – jedną z największych cerkwi prawosławnych na świecie, budynek Parlamentu, Teatru Narodowego i Bramę Triumfalną. Po zwiedzaniu przejazd
na Węgry. Przyjazd do urokliwej miejscowości Pecz.
Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
11 dzień
Po wczesnym śniadaniu spacer po Peczu – zobaczymy jego zabytki (niektóre wpisane na listę UNESCO):
m.in.: meczety i łaźnie z czasów tureckich, katedrę
z czterema wieżami, wczesnochrześcijańskie katakumby i muzea. Wyjazd w drogę powrotną do kraju.
Przejazdu przez Węgry, Słowację i Czechy. Przyjazd
do Polski w godzinach popołudniowych.

Program fakultatywny

- Bałczik i półwysep Kaliakra ok. 35 EUR,
- Fish Picnic ok. 25 EUR.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 10 noclegów w hotelach o standardzie **/***: 1 w okolicach Nowego Sadu, 1 w okolicach
Sofii, 3 w Złotych Piaskach, 3 w okolicy Słonecznego
Brzegu, 1 w okolicach Belgradu, 1 na Węgrzech. Pokoje 2, 3 os. z łazienkami. Nad Morzem Czarnym hotele
z basenem, położony maksymalnie 400 m od morza.

Athens

Wyżywienie: 10 śniadań w formie bufetu, 10 obiadokolacji.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za
całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po
obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty
(dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych
i Bielska-Białej. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Katowice – Nowy Sad (ok. 870 km) - ok. 12
godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok.
4300 km.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: przewodnicy lokalni, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, zwyczajowe napiwki, opłaty rezerwacyjnych do zwiedzanych
obiektów, opłaty lokalne. Koszt – ok. 100 EUR,
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KBTW

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 09.09 – 19.09 3 413 zł
2 389 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
900 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice
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Turcja

11 dni
Cena od

2639 zł

Bajkowa Kapadocja

é Edirne i Selimiye Camii é Zabytki Istambułu é Ankara é Baśniowa Kapadocja é bajkowe Pamukkale é Efez
Meryemana - „Dom Marii Matki” é Didim/Kusadasi - wypoczynek w kurorcie é Gelibolu i Cieśnina Dardanele
Bułgaria

é
é

Morze Czarne

G

Edirne
Istambuł

Ankara

Troja

Kapadocja

Turcja

Pamukkale
Didim

Konya

Morze Śródziemne

Syria
Cypr

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Słowację, Węgry, Serbię. Po drodze planowane są krótkie postoje i przerwy na posiłek (Słowacja, Węgry, Turcja; koszt posiłku ok. 5-10 EUR).
Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Belgradu,
nocleg tranzytowy*.
2 dzień
Po wczesnym śniadaniu kontynuacja przejazdu do
Turcji przez Serbię i Bułgarię. Przekroczenie granicy tureckiej w Edirne, dawnym Adrianopolu, którego
ozdobą jest jeden z największych i najpiękniejszych
meczetów Turcji - Selimiye Camii. Ta górująca nad
miastem symetryczna i harmonijna budowla to prawdziwe arcydzieło - wzniosłą kopułę podtrzymuje 8
kolumn, słupy i przypory. Cztery smukłe minarety o
wysokości 71 m dodają wrażenia ogromu. Krótki postój. Kolacja w tradycyjnej loknacie tureckiej, vis a vis
przepięknego meczetu Selimiye Camile. Przejazd do
Istambułu. Zakwaterowanie w hotelu, w europejskiej,
historycznej dzielnicy miasta, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie niezwykłych atrakcji Istambułu: Hagia Sofia (Kościół Mądrości Bożej) - arcydzieło sztuki bizantyjskiej z VI w., a później jedna z
najsłynniejszych muzułmańskich świątyń, Błękitny
Meczet - najwspanialszy przykład klasycznego
okresu sztuki islamskiej, Pałac Sułtanów Topkapi niegdyś polityczne centrum imperium osmańskiego,
Hipodrom. Dla chętnych - rejs statkiem po Bosforze
z przepiękną panoramą na najciekawsze zabytki
azjatyckiej i europejskiej części miasta. Czas wolny
i możliwość zakupów na Wielkim Bazarze - jednym
z największych historycznych centrów handlowych
Europy (ok. 4000 sklepików). Kolacja, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu wyjazd ze Istambułu w kierunku Kapadocji. Panoramiczny przejazd przez Ankarę – stolicę
Turcji, krótkie zwiedzanie Anitkabir – mauzoleum
Atatürka. Przejazd do Kapadocji, zakwaterowanie w
hotelu, kolacja i nocleg.
5 dzień
Dla chętnych przelot balonami o wschodzie słońca
nad Kapadocją – ta magiczna kraina szczególnie
imponująco wygląda z lotu ptaka i ... balonu! Po
śniadaniu zwiedzanie baśniowej Kapadocji słynącej
z „księżycowego krajobrazu” oraz skalnych grzybów
utworzonych w wyniku erozji i dawnej aktywności wulkanicznej. Odwiedzimy jedno z podziemnych miast
drążonych przez tysiąclecia w tufie wulkanicznym.
Składa się ono z wielu tuneli i pomieszczeń, w których
miejscowa ludność chroniła się w czasie wojen, często na długie miesiące. W programie również Göreme
– słynna dolina w Kapadocji, w której znajduje się Park
Narodowy z około 350 kościołami wykutymi w skale,
z których najwspanialsze to Kościół Św. Barbary, Kościół Jabłka, Ciemny Kościół. Zwiedzanie doliny Zelve
oraz miasteczka Avanos słynącego z garncarstwa.
Powrót do hotelu, kolacja. Dla zainteresowanych możliwość uczestnictwa w „Wieczorze Tureckim”. Nocleg.
6 dzień
Po śniadaniu przejazd do Konyi, miasta słynącego z
zakonu wirujących derwiszy, gdzie zwiedzimy m.in.
mauzoleum Mevlany, założyciela zakonu. Kontynuacja przejazdu do Pamukkale. Przyjazd do hotelu,
zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
7 dzień
Po śniadaniu spacer po jedynych na świecie śnieżnobiałych tarasach Pamukkale utworzonych przez
spływającą od tysiącleci silnie zwapnioną wodę
oraz zwiedzanie ruin antycznego miasta Hierapolis,

założonego w II w p.n.e. przez króla Pergamonu Eumenesa. Następnie przejazd do Efezu i zwiedzanie
największego i najlepiej zachowanego starożytnego
miasta w regionie śródziemnomorskim i najważniejszego zabytku archeologicznego Turcji: słynna
Droga Arkadyjska, amfiteatr na ok. 25.000 osób,
odrestaurowana fasada Biblioteki Celsusa. Przejazd
do Meryemany - miejsca, w którym ostatnie lata swego życia spędziła Matka Boska. Zakwaterowanie w
hotelu w okolicach Didim/ Kusadasi, kolacja i nocleg.
8 dzień
Śniadanie, kolacja i nocleg w hotelu. Pobyt wypoczynkowy nad Morzem Egejskim.
9 dzień
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Cieśniny Dardanele.
Po drodze krótki postój w Pergamonie – starożytnym
centrum medycyny i zwiedzanie dolnego miasta
zwanego Asklepiejonem: Święta Droga, świątynia
Asklepiosa i Telesfora. Przejazd do Troi – rozsławionej przez Homera dzięki Iliadzie, w której przedstawił
ostatnie 40 dni dziesięcioletniej wojny Greków walczących pod wodzą Agamemnona przeciwko Trojańczykom. Zwiedzanie ruin antycznej Troi oraz repliki
Konia Trojańskiego. Kolacja i nocleg w Gelibolu.
10 dzień
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną kraju.
11 dzień
Powrót do kraju w godzinach popołudniowych.

PROGRAM FAKULTATYWNY

- rejs statkiem po Bosforze - ok. 20 EUR,
- Wieczór Turecki ok. 30 EUR,
- lot balonem w Kapadocji ok. 210 EUR,
- łaźnia turecka ok. 15 EUR.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach o standardzie**/***: 2 w Istambule (w centrum), 2 w Kapadocji,
1 w Pamukkale, 2 noclegi na Riwierze Egejskiej (max
500 m od morza), 1 w Gelibolu. Pokoje 2, 3 osobowe
z łazienkami.
Wyżywienie: 8 śniadań w formie bufetu, 8 obiadokolacji.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Uwagi

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane
są za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są
dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic,

Tych, Bielska - Białej i Cieszyna. Pilot nie oprowadza
po obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Przekroczenie granicy na podstawie ważnego paszportu i wizy. Przejazd na trasie: Katowice - Belgrad
(ok. 850 km) - ok. 14 godz. Belgrad - Edirne (ok. 700
km - ok. 12 go dz.). Trasa wycieczki liczona od granic
Polski - ok. 6700 km. Podczas zwiedzania meczetów
obowiązkowy strój dla kobiet to długa spódnica, zakryte ramiona, nakrycie głowy, najlepiej chusta; dla
mężczyzn: długie spodnie, zakryte ramiona. Przekroczenie granic na podstawie paszportu ważnego co
najmniej 180 dni od daty wjazdu do Turcji. Obywatele
Rzeczpospolitej Polskiej podróżujący do Turcji turystycznie na okres do 90 dni są zwolnieni z obowiązku wizowego. Powyższe warunki podane zostały na
dzień 02.03.2020 i mogą ulec zmianie.

INFORMACJE O CENIE

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: przewodnicy
lokalni, opłaty rezerwacyjne do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, wjazdy do miast, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, datki na świątynie, przejazdy
komunikacją miejską, zwyczajowe napiwki. Koszt ok. 160 EUR.
- opłaty za nocleg tranzytowy i śniadanie na terenie
Serbii - ok. 25 EUR,
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KTTK

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 19.08 – 29.08 3 770 zł
2 639 zł
02 16.09 – 26.09 3 770 zł
2 639 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
900 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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Turcja

14 dni

Odkrywamy Turcję

Cena od

2489 zł
é

Edirne

Istambuł
Pergamon

é

é
é

Kutahya é Pamukkale é Efez é Didim
Troja é Cieśnina Dardanele é

é

Bułgaria

Morze Czarne
Edirne
Istambuł

Troja
Pamukkale

Turcja

Didim

Morze Śródziemne

Syria

Cypr

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Słowację, Węgry, Serbię. Po drodze planowane są krótkie postoje i przerwy na posiłek.
Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Belgradu,
nocleg tranzytowy*.
2 dzień
Po wczesnym śniadaniu kontynuacja przejazdu do
Turcji przez Serbię i Bułgarię. Przekroczenie granicy tureckiej w Edirne, dawnym Adrianopolu. Miasto
w czasach rzymskich było przystankiem w drodze
do Istambułu (wówczas Bizancjum), potem zostało
drugą (po Bursie) stolicą imperium osmańskiego i
punktem wypadowym wypraw wojennych do Europy. Kolacja w tradycyjnej loknacie tureckiej, vis a vis
przepięknego meczetu Selimiye Camil. Przejazd do
Istambułu, zakwaterowanie w hotelu w historycznej
części miasta, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Istambułu, dawnej stolicy
Cesarstwa Bizantyjskiego. W programie: podziwianie z zewnątrz kościoła - muzeum Hagia Sofia,
zwiedzanie najznakomitszych zabytków miasta:
Błękitny Meczet, Pałac Sułtański Topkapi, Hipodrom
z Obeliskami Teodozjusza i Konstantyna, Wężową
Kolumną i fontanną Wilhelma II oraz tajemnicza
cysterna bazylikowa Yerebatan Saray. Dla chętnych
rejs statkiem po Bosforze z przepiękną panoramą
na najciekawsze zabytki azjatyckiej i europejskiej
części miasta, a także na zatokę Złotego Rogu.
Następnie wizyta na Wielkim Bazarze – jednym z
największych historycznych centrów handlowych
Europy (ok. 4000 sklepików), czas wolny na zwiedzanie i zakupy. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Pamukkale – Bawełnianego Zamku. Po drodze postój w Kutahyi,

miejscowości znanej w Turcji z pięknych wyrobów
z porcelany i fajansu, możliwość zrobienia zakupów. Kontynuacja przejazdu do hotelu w Pamukkale, kolacja i nocleg w hotelu.
5 dzień
Po śniadaniu spacer po jedynych na świecie, śnieżnobiałych tarasach Pamukkale, utworzonych przez
spływającą od tysiącleci silnie zwapnioną wodę.
Zwiedzanie ruin antycznego miasta Hierapolis, założonego w II w p.n.e. przez króla Pergamonu Eumenesa. W tym dniu odwiedzimy także Laodyceę - dziś
już tylko ciekawe stanowisko archeologiczne, a dawniej zamożne miasto słynące z produkcji czarnej wełny, usług bankowych i osiągnięć medycznych. Czas
wolny na wypoczynek i kąpiele w basenach z wodą
termalną. Kolacja i nocleg w hotelu w Pamukkale.
6 dzień
Po śniadaniu przejazd nad Morze Egejskie, do Didim.
Po drodze zwiedzanie Efezu - największego i najlepiej zachowanego starożytnego miasta w regionie
śródziemnomorskim i jednocześnie najważniejszego
zabytku archeologicznego Turcji: słynna Droga Arkadyjska, amfiteatr na ok. 25.000 osób, odrestaurowana
fasada Biblioteki Celsusa. Przejazd do Meryemany miejsca, w którym ostatnie lata swego życia spędziła
Matka Boża – zwiedzanie sanktuarium. Kontynuacja
przejazdu do Didim, podczas którego zobaczymy
pozostałości po Artemizjonie – miejscu kultu bogini
Artemidy, jednym z 7 cudów starożytności. Przyjazd
do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
7 – 11 dzień
Śniadania i kolacje w hotelu, pobyt wypoczynkowy
w Didim. Dla chętnych możliwość skorzystania z
programu fakultatywnego.
12 dzień
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Cieśniny Dardanele.
Po drodze krótki postój w Pergamonie – starożytnym
centrum medycyny i zwiedzanie dolnego miasta

zwanego Asklepiejonem: Święta Droga, świątynia
Asklepiosa i Telesfora. Przejazd do Troi – mitycznego Ilionu rozsławionego przez Homera w Iliadzie
- zwiedzanie ruin antycznej Troi oraz repliki Konia
Trojańskiego. Kolacja i nocleg w okolicach Gelibolu.
13 dzień
Po wczesnym śniadaniu przeprawa promowa
przez Cieśninę Dardanele, która stanowi naturalną granicę pomiędzy Półwyspem Bałkańskim i
Azją Mniejszą. Przejazd w kierunku granicy turecko-bułgarskiej. Krótki postój w Edirne – urokliwym
miasteczku granicznymi i podziwianie słynnego
Selimiye Camii. Dalszy przejazd w kierunku kraju.
14 dzień
Powrót do kraju w godzinach południowych.

Program fakultatywny

- rejs statkiem po Bosforze ok. 20 EUR
- wieczór turecki ok. 30 EUR
- łaźnia turecka ok. 15 EUR
- rejs statkiem po Morzu Egejskim ok. 15 EUR (z
lunchem)
- Dalyan ok. 60 EUR (kąpiele błotne i siarczanowe,
wspaniałe krajobrazy z licyjskimi grobowcami wykutymi w skałach, niezwykła Żółwia Plaża)

nych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Przekroczenie granic na podstawie paszportu
ważnego co najmniej 180 dni od daty wjazdu do Turcji. Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej podróżujący
do Turcji turystycznie na okres do 90 dni są zwolnieni
z obowiązku wizowego. Powyższe warunki podane
zostały na dzień 02.03.2020 i mogą ulec zmianie.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic,
Tych i Bielska-Białej. Dopłaty za dojazdy z wybranych
miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd na trasie: Katowice - Belgrad (ok. 850
km) - ok. 14 godz. Przejazd Belgrad - Edirne (ok. 700
km - ok. 12 godz.). Trasa wycieczki liczona od granic
Polski - ok. 5700 km. Podczas zwiedzania meczetów
obowiązkowy strój dla kobiet to długa spódnica, za-kryte ramiona, nakrycie głowy, najlepiej chusta; dla
mężczyzn: długie spodnie, zakryte ramiona.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: przewodnicy
lokalni, opłaty rezerwacyjne do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, wjazdy do miast, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, datki na świątynie, przejazdy
komunikacją miejską, zwyczajowe napiwki. Koszt –
ok. 145 EUR,
Świadczenia
Zakwaterowanie: 11 noclegów w hotelach o stan- -opłaty za nocleg tranzytowy i śniadanie - ok. 25 EUR,
dardzie***. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami, w - programu fakultatywnego.
większości hoteli z TV i balkonami, w hotelach restauracja, bar. 2 noclegi w Istambule (w centrum
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
miasta), 2 noclegi w Pamukkale, 6 noclegów w
Kod imprezy: KTTI
Didim, 1 nocleg w okolicach Cieśniny Dardanele.
Cena
W promocji
W Didim, podczas wypoczynku nad Morzem Egej- Nr
Termin
katalogowa
już od:
skim, zakwaterowanie w niedużych, kameralnych
2 489 zł
hotelach, położonych w centrum turystycznym 01 03.07 – 16.07 3 556 zł
2 489 zł
Didim - Altinkum, w odległości ok. 100-400 m od 02 31.07 – 13.08 3 556 zł
2 489 zł
plaży. Pokoje wyposażone w klimatyzację płatną fa- 03 04.09 – 17.09 3 556 zł
1100 zł
kultatywnie ok. 4 EUR/pokój/dzień, basen hotelowy Dopłata do pokoju 1 osobowego:
(leżaki i parasole przy basenie - gratis), drink bar.
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Wyżywienie: 11 śniadań w formie bufetu, 11 obia- Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
dokolacji. Podczas pobytu w Didim obiadokolacje Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
składające się z zupy i serwowanego drugiego da- Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
nia oraz bufetu z przystawkami i sałatkami. Napoje
Dla stałych klientów - zniżka 5%
do kolacji płatne dodatkowo.
szczegóły na stronach 4-5
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD, barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
UWAGI
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobieraRozkład jazdy nr 6
ne za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są
dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oproRozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
wadza po obiektach muzealnych i centrach historyczza miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice
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Włochy

6 dni

Venezia Tour

Cena od

1097 zł
é

Lido di Jesolo

é

Punta Sabioni é Werona é Wenecja
é Burano é Padwa é Triest é

Murano

é

é

Austria
Słowenia
Triest
Werona
Wenecja
Padwa

Szwajcaria

Francja

Włochy

Monaco

Ad
ria
tyk

Korsyka
Sardynia

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Czechy i Austrię. Późnym wieczorem przyjazd do hotelu w Lido di Jesolo. Zakwaterowanie,
nocleg.
2 dzień
Śniadanie. Przejazd do Werony, miasta leżącego na
zakolach rzeki Adygi u podnóża wzgórz Świętego
Piotra. Miasto zachwyca wszystkich ogromną ilością pięknych zabytków, pałaców, zamków, mostów
i kościołów. Spacer jego malowniczymi i wąskimi
uliczkami – które w większości wyłożone są marmurem – to idealne i wymarzone miejsce szczególnie
dla zakochanych. Zwiedzanie rozpoczniemy od
słynnego rzymskiego amfiteatru z I wieku. Jest to
trzeci największy amfiteatr, jaki zachował się we
Włoszech (po rzymskim Colloseum i amfiteatrze w
Kapui w Kampanii) i dawniej mógł pomieścić 30 000
osób. Dziś nadal wykorzystywany jest w celach kulturowych – wystawiane są tu opery, musicale i koncerty. Następnie przejdziemy do Piazza dei Signori,
w pobliżu którego znajduje się najwyższa w Weronie
wieża Torre dei Lamberti. Będziemy również podziwiać średniowieczne Palazzi Scaligeri i Arche Scaligere oraz odwiedzimy dziedziniec domu Julii, aby
zobaczyć najsłynniejszy balkon świata. Na koniec
naszego spaceru zobaczymy XIV wieczny Castelvechio. Czas wolny. Powrót do hotelu. Kolacja*, nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Przejazd na Półwysep Punta Sabioni i
rejs po Lagunie Weneckiej. Po rejsie piesze zwiedzanie serca laguny czyli miasta Wenecja. Spacer
rozpoczynamy od Placu św. Marka – zdaniem
Napoleona Bonaparte „najpiękniejszego salonu
świata”. Następnie zobaczymy Bazylikę św. Marka
- sanktuarium skrywające jego relikwie i najcenniejsze dzieło jubilerskie zwane Pala d’Oro - Złotym

Ołtarzem, sprowadzone z podbitego w 1204 roku
Konstantynopola. Będziemy również podziwiać
z zewnątrz Pałac Dożów oraz Most Westchnień.
Wjazd windą na Campanillę (dzwonnicę św. Marka),
z której rozpościera się widok na Lagunę Wenecką.
Zwiedzanie Wenecji zakończymy spacerem malowniczymi uliczkami do Mostu Rialto. Czas wolny i następnie rejs na największą wyspę Laguny Weneckiej – Murano, na której odwiedzimy jedną z hut aby
zobaczyć pokaz artystycznego dmuchania szkła.
Następną wyspą laguny Weneckiej jaką odwiedzimy będzie Wyspa Burano, której kolorowe domy i
słynne koronki znane są na cały świat. Ostatni rejs
tego dnia w drogę powrotną na Punta Sabioni i powrót autokarem do hotelu. Kolacja*, nocleg.
4 dzień
Śniadanie. Całodniowy odpoczynek nad Morzem
Adriatyckim. Dla chętnych możliwość udziału w
wycieczce fakultatywnej do Padwy. Przejazd do
Padwy. Zwiedzanie: Bazylika św. Antoniego – nawiedzenie grobu świętego oraz kaplicy relikwii, w
której przechowywane są m.in. język, podbródek
oraz struny głosowe św. Antoniego. Zobaczymy
również Palazzo del Bo - historyczna siedziba
Uniwersytetu Padewskiego założonego w 1222 r.,
Prato della Vale, Palazzo della Ragione oraz Bazylikę św. Justyny. Powrót do hotelu. Kolacja*, nocleg.
5 dzień
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu i przejazd
do Triestu, włoskiego miasta położonego tuż przy
granicy ze Słowenią, po przeciwległej do Wenecji
stronie Morza Adriatyckiego. W czasie pobytu w
Trieście będziemy podziwiać m.in. Plac Zjednoczenia Italii i znajdujące się w mieście pałace, z
Palazzo del Comune na czele. Dotrzemy również
na wzgórze z twierdzą San Giusto, z której rozpościera się wspaniała panorama na miasto. Na koniec naszego pobytu w Trieście udamy się do Ca-

stello Miramare, przepięknej budowli wzniesionej
w połowie XIX w na cyplu skalistego przylądka nad
samym brzegiem morza. Wyjazd do Polski przez
Austrię i Czechy z krótkimi postojami po drodze.
6 dzień
Przyjazd do Polski w godzinach porannych.

Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport. Cena
podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych,
Bielska Białej, Cieszyna. Dopłaty za dojazdy z
wybranych miejscowości w Polsce podane są w
rozkładzie jazdy.
Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci
PROGRAM FAKULTATYWNY
wykupienia kolacji najpóźniej w dniu dopłaty do
- wycieczka do Padwy - 20 EUR/os.
całości imprezy. W zwiedzanych obiektach sakralnych obowiązuje odpowiedni ubiór (długie spodnie
ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelu w okolicach i spódnice oraz zakryte ramiona). Przejazd: CieLido di Jesolo o standardzie ***. Funkcjonalnie wy- szyn – Werona (ok. 1.050 km) - ok 14 godz. Trasa
wycieczki liczona od granic Polski - ok. 2200 km.
posażone pokoje 2, 3 os. z łazienkami.
Wyżywienie: 4 śniadania kontynentalne, (*możliwość wykupienia pakietu 3 kolacji składających
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
się z 2 dań na ciepło, deseru i wody mineralnej w
Kod imprezy: CITW
cenie 30 EUR za osobę).
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i
Cena
W promocji
Nr
Termin
barkiem.
katalogowa
już od:
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
01 04.05 – 09.05
1689 zł
1097 zł
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. 02 07.09 – 12.09
1689 zł
1097 zł
INFORMACJE O CENIE
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
300 zł
Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstę- Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
pu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
opłaty lokalne, rezerwacje dla grup, Tour Guide, Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
taksy klimatyczne, wjazdy do miast, parkingi, przeDla stałych klientów - zniżka 5%
jazdy komunikacją miejską, rejsy tramwajem wodszczegóły na stronach 4-5
nym po Lagunie Weneckiej. Koszt - ok. 90 EUR/os,
- programu fakultatywnego.
Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może
ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty
pobierane na całą grupę (np. za lokalnych przewodników, wjazdy do miast, itd.) są dzielone na
wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po
obiektach muzealnych i centrach historycznych.

ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Częstochowa
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Europa Zachodnia

7 dni

Włochy

Szwajcaria

Cena od

1227 zł

Francja
é

Tivoli

é

Fiuggi

é

Rzym i Watykan

é

Austria

Roma Tour

Castel Gandolfo

é

Monte Cassino

Słowenia

é

Monaco

Włochy
Korsyka

Rzym

Ad
ria
tyk

Tivoli

Fiuggi
Castel
Monte Cassino
Gandolfo

Sardynia

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Czechy i Austrię na nocleg tranzytowy do
Włoch w okolicy Udine.
2 dzień
Śniadanie. Przejazd do Tivoli – miasta, które już od
I w p.n.e. było ulubionym miejscem zamieszkania
przez bogatych Rzymian. Pośród wielu wzniesionych
tu willi najsłynniejszą jest willa cesarza Hadriana,
której ruiny zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO i była to najrozleglejsza zabudowa
pałacowa okresu starożytności. Przejazd do hotelu
we Fiuggi – miejscowości o charakterze uzdrowiskowym położonej w górach na południe od Rzymu.
Zakwaterowanie, kolacja*, nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Zwiedzanie „Wiecznego Miasta” rozpoczniemy od Bazyliki św. Jana na
Lateranie. Zobaczymy również znajdujące się tuż
przy niej Święte Schody, które jak podaje tradycja
zostały sprowadzone do Rzymu z pałacu Poncjusza
Piłata przez matkę cesarza Konstantyna, św. Helenę.
Następnie udamy się pod najsłynniejszy amfiteatr
świata – Koloseum. Wejdziemy także na Wzgórze
Palatyńskie, miejsce, w którym narodziło się antyczne
Imperium Rzymskie. Z Palatynu zejdziemy do Forum
Romanum, aby przejść słynną Via Sacra – Świętą
Drogą, którą w czasach antycznych kroczyli w swoich pochodach triumfalnych wodzowie powracający
ze zwycięskich bitew. Z Forum dotrzemy na Kapitol
– miejsce od czasów antycznych uważane za serce
duchowe, polityczne i kulturalne Rzymu. Następnie
Plac Wenecki, przy którym stoi pomnik przypominają-

cy o wielkim dziele zjednoczenia państwa włoskiego w
latach 1860-1870 i przedstawiający pierwszego jego
króla Wiktora Emanuela II. Mijając dalej Teatr Marcellusa dotrzemy do jednego z bardziej urokliwych zakątków Rzymu - Campo dei Fiori. Po przerwie na lunch i
odpoczynku udamy się na dalsze zwiedzanie Rzymu.
Na trasie naszego spaceru: Zamek św. Anioła, Piazza
Navona z fontanną „Czterech Rzek” Berniniego, Panteon – perełka architektoniczna wybudowana w I połowie II wieku n.e., jedyna antyczna pozostałość stojąca
po dziś dzień w całości, najsłynniejsza fontanna świata – Fontanna di Trevi oraz Plac i Schody Hiszpańskie.
Powrót do hotelu. Kolacja*, nocleg.
4 dzień
Śniadanie. Ponowny przejazd do Rzymu i zwiedzanie
Katakumb św. Kaliksta – podziemnych cmentarzysk
przy słynnej antycznej drodze Via Appia Antica. Zobaczymy również znajdujący się w pobliżu kościółek
Domine Quo Vadis. Przejazd do Castel Gandolfo –
włoskiego miasteczka, w którym od XVII w. znajduje
się papieska rezydencja letnia. Z placu miejskiego
znajdującego się tuż przed rezydencją będziemy
podziwiać panoramę na Jezioro Albańskie. Po południu zwiedzanie Centro Storico di Fiuggi. Kolacja* w
regionalnej restauracji z degustacją lokalnego wina.
Powrót do hotelu, nocleg.
5 dzień
Śniadanie. Przejazd do Stolicy Apostolskiej na
Audiencję Generalną, będącą spotkaniem głowy
kościoła rzymskokatolickiego z wiernymi w formie
katechezy. Audiencja Generalna odbywa się tylko w
czasie obecności Papieża w Watykanie. Po audiencji przejazd na Monte Cassino - chwila zadumy na
Cmentarzu Żołnierzy Polskich. Następnie zwiedzimy

Opactwo Benedyktynów, które założył Benedykt z
Nursji w roku 529. Strategiczne położenie budowli,
niedaleko ważnej drogi łączącej Rzym z Neapolem,
sprawiało, że wielokrotnie klasztor stawał się celem
prób zdobycia. Powrót do hotelu. Kolacja*, nocleg.
6 dzień
Śniadanie. Ponowny przejazd na Watykan i zwiedzanie Muzeów Watykańskich, w których będziemy oglądać bogatą kolekcję dzieł sztuki zgromadzonych przez
papieży wszystkich epok. Punktem kulminacyjnym
naszego pobytu w Muzeach Watykańskich będzie
zwiedzanie Kaplicy Sykstyńskiej – miejsca wielu w
historii wyborów papieży, tzw. Konklawe. Podziwianie
najpiękniejszych dzieł artystycznych kaplicy, fresków
Michała Anioła – „Sąd Ostateczny” i „Stworzenie
Świata”. Wprost z Kaplicy Sykstyńskiej zejdziemy do
Bazyliki św. Piotra - miejsca, w którym od 2 tys. lat
spoczywają doczesne szczątki namiestnika Chrystusa
na Ziemi, pierwszego papieża – św. Piotra. W bazylice nawiedzimy grób św. Jana Pawła II. Będziemy
również podziwiać najcenniejsze dzieła sztuki okresu
odrodzenia i baroku. Wśród nich baldachim z brązu
wykonany przez G.L. Berniniego i słynną „Pietę” Michała Anioła – „najpiękniejszą rzeźbę przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości.” Wyjazd do Polski przez
Austrię i Czechy z krótkimi postojami po drodze.
7 dzień
Przyjazd do Polski w godzinach południowych.

PROGRAM FAKULTATYWNY

- kolacja w restauracji połączona z degustacją lokalnych win, 25 EUR/os.

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 5 noclegów w w hotelach o standardzie *** 1 nocleg tranzytowy w okolicy Udine,
4 noclegi w okolicy Rzymu. Funkcjonalnie wyposażone pokoje 2, 3 os. z łazienkami.
Wyżywienie: 5 śniadań kontynentalnych, (*możliwość wykupienia pakietu 3 kolacji składających
się z 2 dań na ciepło, deseru i wody mineralnej w
cenie 30 EUR za osobę, oraz 1 kolacji w restauracji
regionalnej z degustacją lokalnego wina w cenie 25
EUR za osobę.)
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, video i
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

INFORMACJE O CENIE

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
opłaty lokalne, rezerwacje dla grup, Tour Guide,

taksy klimatyczne, wjazdy do miast, parkingi, przejazdy komunikacją miejską, ok. 150 EUR/os,
- programu fakultatywnego.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może
ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty
pobierane na całą grupę (np. za lokalnych przewodników, wjazdy do miast, itd.) są dzielone na
wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po
obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport. Cena
podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych,
Bielska Białej, Cieszyna. Dopłaty za dojazdy z
wybranych miejscowości w Polsce podane są w
rozkładzie jazdy. Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci wykupienia kolacji najpóźniej w
dniu dopłaty do całości imprezy. W zwiedzanych
obiektach sakralnych obowiązuje odpowiedni
ubiór (długie spodnie i spódnice oraz zakryte ramiona). Przejazd: Cieszyn – Tivoli (ok. 1500 km)
- ok. 19 godz. Trasa wycieczki liczona od granic
Polski - ok. 3600 km.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: CITT

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 01.05 – 07.05
1889 zł
1227 zł
02 29.05 – 04.06
1889 zł
1227 zł
03 24.07 – 30.07
1889 zł
1227 zł
04 21.08 – 27.08
1889 zł
1227 zł
05 04.09 – 10.09
1889 zł
1227 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
400 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Częstochowa

Europa Zachodnia
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C

Włochy

7 dni

Viva Italia

Cena od

1130 zł
é

Wenecja

é

San Marino

é

Asyż

é

Rzym i Watykan

é

Florencja

é

Piza

Szwajcaria

é
Austria
Słowenia

Francja

Włochy
Florencja

Monaco

Korsyka

Wenecja

San Marino
Asyż

Chorwacja

Bośnia
i Hercegowin

Ad
ria
tyk

Rzym

Sardynia

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd do
Włoch przez Czechy i Austrię. W trakcie przejazdu
planowane są krótkie postoje.
2 dzień
W godzinach porannych przyjazd do Wenecji – rejs wynajętą łodzią po Lagunie Weneckiej. W czasie rejsu będziemy podziwiać z pokładu statku wyspy, m.in.: San Giorgio
Maggiore, San Servolo, San Lazzaro degli Armeni, San
Clemente, Lido Di Venezia, Murano. Po rejsie piesze
zwiedzanie. Spacer rozpoczynamy od Placu św. Marka –
zdaniem Napoleona Bonaparte „najpiękniejszego salonu
świata”. Następnie zobaczymy Bazylikę św. Marka - sanktuarium skrywające jego relikwie i najcenniejsze dzieło
jubilerskie zwane Pala d’Oro - Złotym Ołtarzem, sprowadzone z podbitego w 1204 roku Konstantynopola. Będziemy również podziwiać z zewnątrz Pałac Dożów oraz Most
Westchnień. Wjazd windą na Campanillę (dzwonnicę św.
Marka), z której rozpościera się widok na Lagunę Wenecką. Zwiedzanie Wenecji zakończymy spacerem malowniczymi uliczkami do Mostu Rialto, czas wolny. Przejazd do
hotelu w okolicy Rimini, kolacja*, nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Wyjazd do San Marino - zwiedzanie najstarszej republiki świata znajdującej się w obrębie
państwa włoskiego. Pieszy spacer wśród średniowiecznej architektury rozpoczniemy od najstarszej
bramy prowadzącej do stolicy republiki - Bramy św.
Franciszka. Następnie przejdziemy do Groty Kuszników i przed budynek parlamentu Republiki S. Marino. Dalej będziemy podziwiać Bazylikę del Santo, w
której przechowywane są relikwie św. Marino i przejdziemy do wieży Guida, najstarszej części fortyfikacji
otaczającej średniowieczną republikę. Przejazd do

Umbrii. Wizyta w Asyżu - mieście św. Franciszka.
Zwiedzanie Wizyta w Bazylice św. Franciszka, gdzie
nawiedzimy grób Świętego oraz będziemy podziwiać
m.in. cykl 28 fresków mistrza Giotto. Następnie spacer przez centrum miasta, na koniec którego zwiedzimy Kościół św. Klary. Przejazd do hotelu w okolicy
Fiuggi na południe od Rzymu, kolacja*, nocleg.
4 dzień
Śniadanie. Wyjazd do Rzymu. Przejazd metrem do
najsłynniejszej fontanny świata – Fontanny Di Trevi i
dalej na Plac i Schody Hiszpańskie. Po południu odwiedzimy Muzea Watykańskie, w których będziemy
oglądać bogatą kolekcję dzieł sztuki zgromadzonych
przez papieży wszystkich epok. Punktem kulminacyjnym naszego pobytu w Muzeach Watykańskich
będzie zwiedzanie Kaplicy Sykstyńskiej – miejsca
wielu w historii wyborów papieży, tzw. Konklawe.
Podziwianie najpiękniejszych dzieł artystycznych
kaplicy, fresków Michała Anioła – „Sąd Ostateczny”
i „Stworzenie Świata”. Wprost z Kaplicy Sykstyńskiej
zejdziemy do Bazyliki św. Piotra - miejsca, w którym od
2 tys. lat spoczywają doczesne szczątki namiestnika
Chrystusa na Ziemi, pierwszego papieża – św. Piotra. W
bazylice nawiedzimy grób św. Jana Pawła II. Będziemy
również podziwiać najcenniejsze dzieła sztuki okresu
odrodzenia i baroku. Wśród nich baldachim z brązu wykonany przez G.L. Berniniego i słynną „Pietę” Michała
Anioła – „najpiękniejszą rzeźbę przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.” Powrót do hotelu, kolacja*, nocleg.
5 dzień
Śniadanie. Przejazd do Stolicy Apostolskiej na Audiencję Generalną, będącą spotkaniem głowy kościoła
rzymskokatolickiego z wiernymi w formie katechezy.
Audiencja Generalna odbywa się tylko w czasie obecności Papieża w Watykanie. Po otrzymaniu papieskiego błogosławieństwa, które oficjalnie kończy audiencję
udamy się na zwiedzanie „Wiecznego Miasta”. Na
trasie naszego spaceru będziemy podziwiać z zewnątrz: Zamek św. Anioła, Piazza Navona z fontanną
„Czterech Rzek” Berniniego. Wejdziemy do Panteonu
– perełki architektonicznej wybudowanej w I połowie II
wieku n.e., jedynej antycznej pozostałości stojącej po
dziś dzień w całości. Zobaczymy również Plac Wenecki, przy którym stoi pomnik przypominający o wielkim
dziele zjednoczenia państwa włoskiego w latach 18601870 i przedstawiający pierwszego jego króla Wiktora
Emanuela II. Kapitol – miejsce od czasów antycznych
uważane za serce duchowe, polityczne i kulturalne
Rzymu. Z tarasu widokowego na Kapitolu ujrzymy
antyczne Forum Romanum a następnie słynną Via
Fori Imperiali dotrzemy do najsłynniejszego amfiteatru Świata – Koloseum. Na koniec naszego pobytu
w Rzymie nawiedzimy Bazylikę św. Jana na Lateranie
i znajdujące się tuż obok św. Schody. Powrót metrem
do autokaru, przejazd do hotelu w okolicy Chianciano

Terme na południe od Florencji, kolacja*, nocleg.
6 dzień
Śniadanie. Przejazd do Florencji. Zwiedzanie centrum
miasta rozpoczniemy od zobaczenia z zewnątrz najbardziej znanego kościoła Florencji – gotyckiej katedry
Santa Maria del Fiore, którą wieńczy słynna kopuła Brunelleschiego. Będziemy również podziwiać stojące tuż
przy katedrze: Wieżę Giotta i Baptysterium. Następnie
Piazza della Signoria, przy którym stoi słynny Palazzo
Vecchio będący przez wiele lat siedzibą rodu Medyceuszy. W dalszej części naszego spaceru dotrzemy
również do Kościoła Santa Croce – Świętego Krzyża
– miejsca pochówku najznamienitszych Włochów z
Michałem Aniołem na czele. Nasz spacer po Florencji
zakończymy na „kipiącym złotem” Ponte Vecchio zwanym Mostem Złotników. Po zakończeniu zwiedzania ok.
5 godz. czasu wolnego. Dla chętnych możliwość fakultatywnego przejazdu pociągiem lokalnym do Pizy, gdzie
zobaczymy z zewnątrz słynny Plac Cudów z najbardziej
znanym zabytkiem tego miasta – Krzywą Wieżą. Powrót
pociągiem do Florencji i wyjazd w drogę powrotną.
7 dzień
Kontynuacja przejazdu przez Austrię i Czechy. Powrót do Polski w godzinach popołudniowych.

PROGRAM FAKULTATYWNY
- wycieczka do Pizy ok. 20 EUR/os.

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach o standardzie ***. Funkcjonalnie wyposażone pokoje 2, 3 os.
z łazienkami. 1 nocleg w okolicy Rimini, 2 noclegi w
okolicy Fiuggi, 1 nocleg w okolicy Chianciano Terme.
Wyżywienie: 4 śniadania kontynentalne, (*możliwość
wykupienia 4 kolacji składających się z 2 dań na ciepło, deseru i wody mineralnej w cenie 35 EUR/os.)
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

INFORMACJE O CENIE

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
opłaty lokalne, rezerwacje dla grup, Tour Guide,
taksy klimatyczne, wjazdy do miast, parkingi, przejazdy komunikacją miejską, rejs wynajętą łodzią
po Lagunie Weneckiej. Koszt - ok. 120 EUR/os,
- programu fakultatywnego.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane na
całą grupę (np. za lokalnych przewodników, wjazdy do

miast, itd.) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach
historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec
zmianie. Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód
osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport. Cena
podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych, Bielska Białej, Cieszyna. Dopłaty za dojazdy z wybranych
miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci wykupienia kolacji najpóźniej w dniu dopłaty do całości
imprezy. W zwiedzanych obiektach sakralnych obowiązuje odpowiedni ubiór (długie spodnie i spódnice
oraz zakryte ramiona). Przejazd: Cieszyn - Wenecja
(ok. 950 km - ok. 12 godz.). Trasa wycieczki liczona
od granic Polski - ok. 3350 km.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: CITV

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 01.05 – 07.05
1839 zł
1195 zł
02 29.05 – 04.06
1839 zł
1195 zł
03 12.06 – 18.06
1739 zł
1130 zł
04 26.06 – 02.07
1739 zł
1130 zł
05 10.07 – 16.07
1739 zł
1130 zł
06 17.07 – 23.07
1739 zł
1130 zł
07 24.07 – 30.07
1739 zł
1130 zł
08 31.07 – 06.08
1739 zł
1130 zł
09 21.08 – 27.08
1739 zł
1130 zł
10 28.08 – 03.09
1739 zł
1130 zł
11 04.09 – 10.09
1739 zł
1130 zł
12 11.09 – 17.09
1739 zł
1130 zł
13 18.09 - 24.09
1739 zł
1130 zł
14 25.09 – 01.10
1739 zł
1130 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
400 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 1

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Częstochowa

86

Europa Zachodnia

Włochy

9 dni

Capri Tour

Cena od

1487 zł
é

Wenecja

é

San Marino é Asyż é Rzym i Watykan é Monte Cassino
é Capri é Neapol é Pompeje é Florencja é
Szwajcaria

Francja

Florencja
Orvieto

rzeźbę przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”.
Po zakończeniu pobytu na Watykanie zwiedzanie
„Wiecznego Miasta”: Zamek św. Anioła, Piazza Navona z fontanną „Czterech Rzek” Berniniego, Panteon
– perełka architektoniczna wybudowana w I połowie
II wieku n.e., jedyna antyczna pozostałość stojąca po
dziś dzień w całości. Następnie spacer na Campo dei
Fiori i przejście przez dzielnicę żydowską do Teatru
Marcellusa. Dalej Plac Wenecki, przy którym stoi pomnik przypominający o wielkim dziele zjednoczenia
państwa włoskiego w latach 1860-1870 i przedstawiający pierwszego jego króla Wiktora Emanuela II,
spacer słynną Via Fori Imperiali na Kapitol – miejsce
od czasów antycznych uważane za serce duchowe,
polityczne i kulturalne Rzymu. Z tarasu widokowego
na Kapitolu ujrzymy antyczne Forum Romanum. Na
koniec naszego spaceru po Rzymie Koloseum (z zewnątrz). Powrót do hotelu, kolacja*, nocleg.
5 dzień
Śniadanie. Ponowny przejazd do Stolicy Apostolskiej
na Audiencję Generalną, będącą spotkaniem głowy
kościoła rzymskokatolickiego z wiernymi w formie
katechezy. Audiencja Generalna odbywa się tylko w
czasie obecności Papieża w Watykanie. Po otrzymaniu papieskiego błogosławieństwa, które oficjalnie
kończy audiencję udamy się na dalsze zwiedzanie
„Wiecznego Miasta”. Na trasie naszego spaceru Plac
i Schody Hiszpańskie oraz najsłynniejsza fontanna
świata – Fontanna di Trevi. Przejazd na Monte Cassino - chwila zadumy na Cmentarzu Żołnierzy Polskich.
Następnie zwiedzimy Opactwo Benedyktynów, które
założył Benedykt z Nursji w roku 529. Strategiczne
położenie budowli, niedaleko ważnej drogi łączącej
Rzym z Neapolem, sprawiało, że wielokrotnie klasztor stawał się celem prób zdobycia. Przejazd do hotelu w okolicy Neapolu, kolacja*, nocleg.
6 dzień
Śniadanie. Przejazd do Neapolu - w trakcie krótkiego
pobytu podziwiać będziemy z zewnątrz Piazza del
Plebiscito, Pałac Królewski, Castel Nuovo - rozbudowany przez aragońskich władców Neapolu z renesansowym łukiem, Galeria Umberto I. Następnie rejs
statkiem na wyspę Capri, na której łagodny, śródziemnomorski klimat i wspaniałe widoki zapewniają
wiele atrakcji turystycznych. Podziwianie najpiękniejszej wyspy Morza Tyrreńskiego oraz morskich grot.
Powrót do Neapolu do hotelu w okolicy Neapolu,
kolacja*, nocleg.
7 dzień
Śniadanie. 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 średniej wielkości i życie

jego mieszkańców. Przejazd do Sorrento - miejscowości położonej na półce skalnej w połowie długości
półwyspu. Krótki spacer malowniczymi uliczkami Sorrento. Przejazd do hotelu w okolicy Chianciano Terme
na południe od Florencji, kolacja*, nocleg.
8 dzień
Śniadanie. Przejazd do Florencji – kolebki renesansu.
Zwiedzanie centrum miasta rozpoczniemy od zwiedzania z zewnątrz najbardziej znanego kościoła Florencji
– gotyckiej katedry Santa Maria del Fiore, którą wieńczy słynna kopuła Brunelleschiego. Będziemy również
podziwiać stojące tuż przy katedrze: Wieżę Giotta i
Baptysterium. Następnie Piazza della Signoria, przy
którym stoi słynny Palazzo Vecchio będący przez wiele
lat siedzibą rodu Medyceuszy. W dalszej części naszego spaceru dotrzemy również do Kościoła Santa Croce
– Świętego Krzyża – miejsca pochówku najznamienitszych Włochów z Michałem Aniołem na czele. Nasz
spacer po Florencji zakończymy na „kipiącym złotem”
Ponte Vecchio zwanym Mostem Złotników. Wyjazd do
Polski, przejazd przez Austrię i Czechy.
9 dzień
Powrót do kraju w godzinach porannych.

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach o standardzie***. Funkcjonalnie wyposażone pokoje 2, 3 os.
z łazienkami. 1 nocleg w okolicy Rimini, 2 noclegi w
okolicy Fiuggi, 2 noclegi w okolicy Neapolu, 1 nocleg
w okolicy Chianciano Terme.
Wyżywienie: 6 śniadań kontynentalnych, (*możliwość wykupienia 6 kolacji składających się z 2 dań na
ciepło, deseru i wody mineralnej w cenie 50 EUR/os.)
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

INFORMACJE O CENIE

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
opłaty lokalne, rezerwacje dla grup, Tour Guide,
taksy klimatyczne, wjazdy do miast, parkingi, przejazdy komunikacją miejską, rejs wynajętą łodzią
po Lagunie Weneckiej, wycieczka na Capri. Koszt
- ok. 220 EUR/os.

UWAGI

é

Hungary

Podana kwota na realizację programu może
ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty
pobierane na całą grupę (np. za lokalnych przewodników, wjazdy do miast, itd.) są dzielone na
wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po

Chorwacja
Bośnia
i Hercegowina

San Marino
Ad
ria
Asyż
t
Rzym

Sardynia

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd do
Włoch przez Czechy i Austrię. W trakcie przejazdu
planowane są krótkie postoje.
2 dzień
Przyjazd do Wenecji - rejs wynajętą łodzią po Lagunie Weneckiej. W czasie rejsu będziemy podziwiać z pokładu statku wyspy, m.in.: San Giorgio
Maggiore, San Servolo, San Lazzaro degli Armeni,
San Clemente, Lido Di Venezia, Murano. Po rejsie
piesze zwiedzanie. Spacer rozpoczynamy od Placu
św. Marka – zdaniem Napoleona Bonaparte „najpiękniejszego salonu świata”. Następnie zobaczymy Bazylikę św. Marka - sanktuarium skrywające
relikwie świętego i najcenniejsze dzieło jubilerskie
zwane Pala d’Oro - Złotym Ołtarzem, sprowadzone
z podbitego w 1204 roku Konstantynopola. Będziemy również podziwiać z zewnątrz Pałac Dożów oraz
Most Westchnień. Wjazd na Kampanillę – dzwonnicę św. Marka, z której rozpościera się widok na
Lagunę Wenecką. Spacer malowniczymi uliczkami
do Mostu Rialto, czas wolny. Przejazd do hotelu w
okolicy Rimini, kolacja*, nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Wyjazd do San Marino - zwiedzanie najstarszej republiki świata znajdującej się w obrębie
państwa włoskiego. Pieszy spacer wśród średniowiecznej architektury rozpoczniemy od najstarszej
bramy prowadzącej do stolicy republiki - Bramy św.
Franciszka. Następnie przejdziemy do Groty Kuszników i przed budynek parlamentu Republiki S. Marino. Dalej nawiedzimy Bazylikę del Santo, w której
przechowywane są relikwie św. Marino i przejdziemy
do wieży Guida, najstarszej części fortyfikacji otaczającej średniowieczną Republikę. Przejazd do Umbrii.
Wizyta w Asyżu - mieście św. Franciszka. Zwiedzanie
miejsca będącego kolebką zakonu franciszkańskiego, a także miejsca śmierci świętego. Wizyta w Bazylice św. Franciszka, gdzie nawiedzimy grób św. Franciszka oraz będziemy podziwiać m.in. cykl 28 fresków
mistrza Giotto. Następnie udamy się na spacer przez
centrum miasta, na koniec którego zwiedzimy Kościół
św. Klary. Przejazd do hotelu w okolicy Fiuggi na południe od Rzymu, kolacja*, nocleg.
4 dzień
Śniadanie. Wyjazd do Rzymu. Przejazd metrem do
Watykanu. Zwiedzanie Bazyliki św. Piotra - miejsca,
w którym od 2 tys. lat spoczywają doczesne szczątki
namiestnika Chrystusa na Ziemi, pierwszego papieża
– św. Piotra. W bazylice nawiedzimy grób św. Jana
Pawła II. Będziemy również podziwiać najcenniejsze
dzieła sztuki okresu odrodzenia i baroku. Wśród nich
baldachim z brązu wykonany przez G.L. Berniniego i słynną „Pietę” Michała Anioła – „najpiękniejszą

Austria

Wenecja

Korsyka

Program imprezy

Sorrento
Słowenia

Włochy

Monaco

é

yk

Monte Casino
Neapol
Capri

obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport. Cena
podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych,
Bielska Białej, Cieszyna. Dopłaty za dojazdy z
wybranych miejscowości w Polsce podane są w
rozkładzie jazdy.
Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci
wykupienia kolacji najpóźniej w dniu dopłaty do
całości imprezy. W zwiedzanych obiektach sakralnych obowiązuje odpowiedni ubiór (długie spodnie
i spódnice oraz zakryte ramiona). Przejazd: Cieszyn - Wenecja (ok. 950 km) - ok. 12 godz. Trasa
wycieczki liczona od granic Polski - ok. 3950 km.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: CITC

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 01.05 – 09.05
2389 zł
1552 zł
02 29.05 – 06.06
2389 zł
1552 zł
03 12.06 – 20.06
2289 zł
1487 zł
04 26.06 – 04.07
2289 zł
1487 zł
05 10.07 – 18.07
2289 zł
1487 zł
06 17.07 – 25.07
2289 zł
1487 zł
07 24.07 – 01.08
2289 zł
1487 zł
08 31.07 – 08.08
2289 zł
1487 zł
09 21.08 – 29.08
2289 zł
1487 zł
10 28.08 – 05.09
2289 zł
1487 zł
11 04.09 – 12.09
2289 zł
1487 zł
12 11.09 – 19.09
2289 zł
1487 zł
13 18.09 – 26.09
2289 zł
1487 zł
14 25.09 – 03.10
2289 zł
1487 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
500 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 1

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Częstochowa

Europa Zachodnia
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Włochy

7 dni

Toscana Tour

Cena od

1292 zł
é

Bolonia

é

Chianciano Terme é Arezzo é Cortona é Orvieto é Siena
é Montecatini Terme é Lukka é Piza é Florencja é

é

San Gimignano
Austria

Szwajcaria

Słowenia

Włochy

Francja

C
Croatia

Bolonia
Montecatini Terme
Lukka
Florencja
Piza
San Gimignano
Siena
Corsica

Ad
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Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Czechy i Austrię na nocleg tranzytowy do
Włoch w okolicy Tarvisio.
2 dzień
Śniadanie. Przyjazd do Bolonii. Zwiedzanie centrum miasta oraz zabytków skupionych wokół
Piazza Maggiore i Piazza del Nettuno. Przejdzie-

my również pod Uniwersytet, którego początki
sięgają XI w. oraz kościół św. Dominika, miejsca
pochówku tego mistyka i założyciela zakonu.
Przejazd do hotelu w okolicy Chianciano Terme.
Kolacja*, nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Przejazd do Arezzo, gdzie Roberto
Benigni nakręcił nagrodzony Oskarem film „Życie
jest piękne”. W Arezzo zobaczymy: Piazza Grande, Katedrę, której budowę rozpoczęto jeszcze
w gotyku, a ukończono dopiero w XX w., kościół
Santa Maria del Pieve – jeden z najpiękniejszych
kościołów Toskanii i Palazzo Pretorio ozdobiony herbami wójtów miejskich z okresu od XV do
XVII w. Następnie przejazd do Cortony, w której
podziwiać będziemy m.in. ratusz miejski z XIII w.,
Katedrę i Palazzo Casali. Przejazd do Orvieto.
Wjazd kolejką linową do miasta i przejazd dalej
komunikacją miejską do Katedry, w której przechowywane są relikwie Cudu Eucharystycznego,
gdzie ustanowione zostało Święto Bożego Ciała.
Powrót do hotelu, kolacja*, nocleg.
4 dzień
Śniadanie. Przejazd do Sieny. Zwiedzanie: Sanktuarium św. Katarzyny Sieneńskiej - jednej z
głównych patronek Włoch, kościół Dominikanów,
katedra, baptysterium, Piazza del Campo, na
którym odbywają się wyścigi konne. Przejazd do
San Gimignano – miasta słynącego ze średniowiecznych wież, które do dziś niemal nie zmieniły
swojego wyglądu. Zobaczymy również tamtejszą
Kolegiatę, której prawie każdy centymetr ścian
pokrywają piękne malowidła. Przejazd do hotelu w
okolicy Montecatini Terme. Kolacja*, nocleg.

5 dzień
Śniadanie. Przejazd do Lukki – zwiedzanie starówki, wizyta w kościele San Michele in Foro oraz
zabytkowej katedrze, w której kryje się Volto Santo
– „Święte Oblicze”. Przejazd do Pizy - podziwianie
z zewnątrz historycznego centrum z zespołem katedralnym wraz ze słynną Torre Pendente, czyli „Krzywą Wieżą”. Przejazd na kolację* połączoną z degustacją lokalnego wina. Powrót do hotelu, nocleg.
6 dzień
Śniadanie. Przejazd do Florencji – kolebki renesansu. Zwiedzanie centrum rozpoczniemy od kościoła
Santa Croce – Świętego Krzyża – miejsca pochówku
najznamienitszych Włochów z Michałem Aniołem na
czele. Następnie Piazza Signoria, przy którym stoją
Galeria Uffizi oraz słynny Palazzo Vecchio będący
przez wiele lat siedzibą rodu Medyceuszy. Dalej najbardziej znany kościół Florencji – gotycka Katedra
Santa Maria del Fiore, którą wieńczy słynna kopuła
Brunelleschiego. Będziemy również podziwiać stojące tuż przy katedrze Wieżę Giotta i Baptysterium.
Nasz spacer po Florencji zakończymy na „kipiącym
złotem” Ponte Vecchio zwanym Mostem Złotników.
Wyjazd w drogę powrotną do Polski.
7 dzień
Powrót do kraju w godzinach popołudniowych.

PROGRAM FAKULTATYWNY

- kolacja w restauracji połączona z degustacją
toskańskich win, 25 EUR/os.

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach o standardzie ***. Funkcjonalnie wyposażone pokoje 2,
3 os. z łazienkami. 1 nocleg tranzytowy w okolicy
Tarvisio, 2 noclegi w okolicy Chianciano Terme, 2
noclegi w okolicy Montecatini Terme.
Wyżywienie: 5 śniadań kontynentalnych, (*możliwość wykupienia pakietu 3 kolacji składających
się z 2 dań na ciepło, deseru i wody mineralnej w
cenie 30 EUR za osobę, 1 kolacji połączonej z degustacją lokalnych win w cenie 25 EUR za osobę).
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

INFORMACJE O CENIE

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych
przez uczestnika podczas trwania imprezy:
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty lokalne, rezerwacje dla
grup, Tour Guide, taksy klimatyczne, wjazdy
do miast, parkingi, przejazdy komunikacją

miejską. Koszt - ok. 130 EUR/os,
- programu fakultatywnego.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może
ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty
pobierane na całą grupę (np. za lokalnych przewodników, wjazdy do miast, itd.) są dzielone na
wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po
obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport. Cena
podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych,
Bielska Białej, Cieszyna. Dopłaty za dojazdy z
wybranych miejscowości w Polsce podane są w
rozkładzie jazdy.
Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci wykupienia kolacji najpóźniej w dniu dopłaty
do całości imprezy. W zwiedzanych obiektach
sakralnych obowiązuje odpowiedni ubiór (długie
spodnie i spódnice oraz zakryte ramiona). Przejazd: Cieszyn - Bolonia (ok. 1.080 km) - ok.15
godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski
- ok. 3900 km.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: CITB

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 01.05 – 07.05
1989 zł
1292 zł
02 29.05 – 04.06
1989 zł
1292 zł
03 24.07 – 30.07
1989 zł
1292 zł
04 21.08 – 27.08
1989 zł
1292 zł
05 04.09 – 10.09
1989 zł
1292 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
400 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Częstochowa
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Europa Zachodnia
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Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Czechy i Austrię na nocleg tranzytowy do
Włoch w okolicy Tarvisio.
2 dzień
Śniadanie. Przejazd do Werony, gdzie będziemy
podziwiać słynny rzymski amfiteatr z I w. Następnie przejdziemy do Piazza dei Signori, w pobliżu
którego znajduje się najwyższa w Weronie wieża
Torre dei Lamberti. Będziemy również podziwiać
średniowieczne Palazzi Scaligeri i Arche Scaligere. Odwiedzimy również dziedziniec Domu
Julii, aby zobaczyć najsłynniejsz balkon świata.
Przejazd do hotelu w okolicy Montecatini Terme,
kolacja*, nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Przejazd do nadmorskiego miasta La
Spezia. Rejs statkiem wzdłuż Cinque Terre – czyli
„Pięciu Ziem” - obszaru pięciu nadmorskich miasteczek: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia,
Manarola, Riomaggiore. W trakcie rejsu przystanki
na krótkie spacery w każdym z tych malowniczych
miejsc. W przypadku niesprzyjającej pogody dojazd do miasteczek pociągiem. Powrót do hotelu,
kolacja*, nocleg.
4 dzień
Śniadanie. Przejazd do Lukki – zwiedzanie starówki, wizyta w kościele San Michele in Foro
oraz zabytkowej Katedrze, w której kryje się Volto
Santo – „Święte Oblicze”. Przejazd do Pizy – po-

dziwianie z zewnątrz historycznego centrum z
zespołem katedralnym wraz ze słynną Torre Pendente, czyli „Krzywą Wieżą”. Przejazd na kolację*
połączoną z degustacją lokalnego wina. Powrót do
hotelu, nocleg.
5 dzień
Śniadanie. Przejazd do Piombino. Przeprawa
promowa na wyspę Elba do miasteczka Portoferraio. Całodniowy pobyt na wyspie, w czasie którego będziemy podziwiać najpiękniejsze zakątki
wyspy słynącej z malowniczych pejzaży i pobytu
Napoleona. Wizyta w Villa dei Mulini – rezydencji
Napoleona na wygnaniu. Przeprawa promowa do
Piombino. Powrót do hotelu, kolacja*, nocleg.
6 dzień
Śniadanie. Przejazd do Sieny. Zwiedzanie: Sanktuarium św. Katarzyny Sieneńskiej - jednej z
głównych patronek Włoch, kościół Dominikanów,
katedra, baptysterium, Piazza del Campo, na
którym odbywają się wyścigi konne. Przejazd do
San Gimignano – miasta słynącego ze średniowiecznych wież, które do dziś niemal nie zmieniły
swojego wyglądu. Zobaczymy również tamtejszą
Kolegiatę, której prawie każdy centymetr ścian
pokrywają piękne malowidła. Przejazd do hotelu w
okolicy Chianciano Terme, kolacja*, nocleg
7 dzień
Śniadanie. Przejazd do Arezzo, gdzie Roberto Benigni nakręcił nagrodzony Oskarem film „Życie jest
piękne”. W Arezzo zobaczymy: Piazza Grande, Katedrę, której budowę rozpoczęto jeszcze w gotyku,

a ukończono dopiero w XX w., kościół Santa Maria
del Pieve – jeden z najpiękniejszych kościołów Toskanii i Palazzo Pretorio ozdobiony herbami wójtów
miejskich z okresu od XV do XVII w. Następnie
przejazd do Cortony, w której podziwiać będziemy
m.in. ratusz miejski z XIII w., Katedrę i Palazzo
Casali. Przejazd do Orvieto. Wjazd kolejką linową
do miasta i przejazd dalej komunikacją miejską do
Katedry, w której przechowywane są relikwie Cudu
Eucharystycznego, gdzie ogłoszone zostało Święto
Bożego Ciała. Powrót do hotelu, kolacja*, nocleg.
8 dzień
Śniadanie. Przejazd do Florencji – kolebki renesansu. Zwiedzanie centrum rozpoczniemy od kościoła Santa Croce – Świętego Krzyża – miejsca
pochówku najznamienitszych Włochów z Michałem Aniołem na czele. Następnie Piazza Signoria, przy którym stoją Galeria Uffizi oraz słynny
Palazzo Vecchio będący przez wiele lat siedzibą
rodu Medyceuszy. Dalej najbardziej znany kościół
Florencji – gotycka Katedra Santa Maria del Fiore,
którą wieńczy słynna kopuła Brunelleschiego. Będziemy również podziwiać stojące tuż przy katedrze Wieżę Giotta i Baptysterium. Nasz spacer po
Florencji zakończymy na „kipiącym złotem” Ponte
Vecchio zwanym Mostem Złotników. Wyjazd w
drogę powrotną do Polski.
9 dzień
Powrót do kraju w godzinach porannych.

PROGRAM FAKULTATYWNY

- kolacja w restauracji połączona z degustacją toskańskich win, 25 EUR/os.

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach o standardzie ***. Funkcjonalnie wyposażone pokoje 2,
3 os. z łazienkami. 1 nocleg tranzytowy w okolicy
Tarvisio, 4 noclegi w okolicy Montecatini Terme, 2
noclegi w okolicy Chianciano Terme.
Wyżywienie: 7 śniadań kontynentalnych, (*możliwość wykupienia 5 kolacji składających się z 2
dań na ciepło, deseru i wody mineralnej w cenie
45 EUR/os.), 1 kolacji połączonej z degustacją
lokalnych win w cenie 25 EUR/os.
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

INFORMACJE O CENIE

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty lokal-

ne, rezerwacje dla grup, Tour Guide, taksy klimatyczne,
wjazdy do miast, parkingi, przejazdy komunikacją miejską, wycieczka na wyspę Elba. Koszt - ok. 195 EUR/os,
- programu fakultatywnego.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane na całą grupę (np. za lokalnych przewodników, wjazdy do miast, itd.) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach
muzealnych i centrach historycznych. Kolejność
realizacji programu może ulec zmianie. Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport. Cena podstawowa
dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych, Bielska Białej,
Cieszyna. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci
wykupienia kolacji najpóźniej w dniu dopłaty do
całości imprezy. W zwiedzanych obiektach sakralnych obowiązuje odpowiedni ubiór (długie spodnie
i spódnice oraz zakryte ramiona). Przejazd: Cieszyn - Werona (ok. 1.050 km) - ok.14 godz. Trasa
wycieczki liczona od granic Polski - ok. 4200 km.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: CITE

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
01.05 – 09.05
2589 zł
1682 zł
02
29.05 – 06.06
2589 zł
1682 zł
03
24.07 – 01.08
2589 zł
1682 zł
04
21.08 – 29.08
2589 zł
1682 zł
05
04.09 – 12.09
2589 zł
1682 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
500 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Częstochowa

Europa Zachodnia
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Włochy

7 dni

Alpejskie jeziora

Cena od

1487 zł
é

Werona é Jeziora Garda, Iseo, Como i Lecco é Sirmione é Malcesine é Limone sul Garda
é Monte Isola é Monte Baldo é Bellagio é Varenna é Mediolan é Vicenza é Padwa é

é

Au

Szwajcaria
Varenna

Francja

Mediolan

Malcesine
Vicenza
Werona Padwa

Włochy

Monaco

Korsyka
Sardynia

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Czechy i Austrię na nocleg tranzytowy do
Włoch w okolicy Tarvisio.
2 dzień
Śniadanie. Przyjazd do Werony, gdzie będziemy
podziwiać XIV wieczny zamek Castelvecchio, Arco
dei Gavi – rzymski łuk triumfalny z I w. n.e. i Bramę Borsarich. Następnie przejdziemy na główny
plac miasta Piazza Bra, gdzie odwiedzimy słynny
rzymski amfiteatr z I wieku. Następnie przejdziemy
do Piazza dei Signori, w pobliżu, którego znajduje
się najwyższa w Weronie wieża Torre dei Lamberti. Dotrzemy również na dziedziniec domu Julii.
Przejazd komunikacją podmiejską do Sirmione
– jednego z najciekawszych miejsc nad Jeziorem
Garda leżącego na półwyspie wcinającym się od
południa w jezioro, na którego końcu znajdują się
słynne Grotte di Catullo - pozostałości rzymskich
willi pochodzących z I w p.n.e. Rejs statkiem po Jeziorze Garda. Przejazd do hotelu w okolicy Brescii,
kolacja*, nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Przejazd nad Jezioro Iseo, położone w
dolinie Val Camonica wyjątkowo malownicze, otoczone górami wznoszącymi się na wysokość ponad
1000 m n.p.m. Rejs po jeziorze z przystankiem
na wyspie Monte Isola, największej w Europie zamieszkałej wyspie położonej na jeziorze. Przejazd
do Mediolanu. Zwiedzanie rozpoczniemy od późnogotyckiej Katedry Narodzin św. Marii ufundowanej
przez ród Viscontich, pod którego władzą znajdowało się miasto. Członkowie tej rodziny wznieśli także
silnie ufortyfikowany Castello, który za panowania
ich następców, Sforzów, został rozbudowany, stając
się jednym z najbardziej luksusowych dworów rene-

sansu. W trakcie pobytu w Mediolanie zobaczymy
również Piazza della Scala z pomnikiem Leonarda
da Vinci i stojący przy niej gmach najsłynniejszej
sceny operowej - Teatro Alla Scala oraz elegancki
pasaż handlowy zwany Galerią Wiktora Emanuela
II. Przejazd do hotelu, kolacja*, nocleg.
4 dzień
Śniadanie. Przejazd nad Jezioro Lecco. Nasz
pobyt nad jeziorem zaczniemy od wizyty w Lecco
uhonorowanym tytułem Alpejskiego Miasta Roku
2013. Następnie dotrzemy do położonego na cyplu wysuniętym w głąb i nazywanego perłą Jeziora
Como miasteczka Bellagio. Po krótkim spacerze
przeprawa promowa do Varenny. Przejazd do hotelu, kolacja*, nocleg.
5 dzień
Śniadanie. Przejazd do Malcesine. Największą
atrakcją miasteczka jest Castello Scaligero z XIII w.
Wjazd kolejką linową na Monte Baldo, górę, która
posiada wiele wierzchołków, z których najwyższy –
Valdritta wznosi się na 2.218 m n.p.m. Wycieczka
statkiem po Jeziorze Garda z przystankiem w Limone sul Garda słynącej przed wieloma laty z uprawy
cytryn i limonek, a dziś z produkcji oliwy z miejscowych oliwek. Powrót do hotelu, kolacja*, nocleg.
6 dzień
Śniadanie. Przejazd do Vicenzy - włoskiej perełki
architektury późnego renesansu, zwanej „miastem
Palladia”. Nie bez powodu – ten XVI-wieczny architekt odcisnął ogromne piętno na mieście swoimi
projektami. Na tyle duże, że jego prace w mieście i
okolicach zostały wpisane na listę UNESCO. Przejazd pociągiem do Padwy. Zwiedzanie: Bazylika św.
Antoniego – nawiedzenie grobu świętego oraz kaplicy relikwii, w której przechowywane są m.in. język,
podbródek oraz struny głosowe św. Antoniego. Zobaczymy również Palazzo del Bo – historyczna siedziba

Uniwersytetu Padewskiego założonego w 1222 oraz
Prato della Vale, Palazzo della Ragione oraz Bazylikę św. Justyny. Wyjazd w drogę powrotna do kraju.
7 dzień
Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych,
Bielska Białej, Cieszyna. Dopłaty za dojazdy z
wybranych miejscowości w Polsce podane są w
rozkładzie jazdy.
Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci
wykupienia kolacji najpóźniej w dniu dopłaty do
całości imprezy. W zwiedzanych obiektach sakralŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelu o standar- nych obowiązuje odpowiedni ubiór (długie spodnie
dzie ***. 1 nocleg tranzytowy w okolicy Tarvisio, i spódnice oraz zakryte ramiona). Przejazd: Cie4 noclegi w okolicy Werony/Mediolanu. Funkcjo- szyn - Werona (ok. 1050 km) - ok.14 godz. Trasa
nalnie wyposażone pokoje 2, 3 os. z łazienkami. wycieczki liczona od granic Polski - ok. 3100 km.
Wyżywienie: 5 śniadań kontynentalne, (*możTERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
liwość wykupienia 4 kolacji składających się z 2
dań na ciepło, deseru i wody mineralnej w cenie
Kod imprezy: CITI
35 EUR za osobę).
Cena
W promocji
Nr
Termin
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, video
katalogowa
już od:
i barkiem.
01
01.05 – 07.05
2289 zł
1487 zł
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
02
29.05 – 04.06
2289
zł
1487 zł
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.
03
24.07 – 30.07
2289 zł
1487 zł
INFORMACJE O CENIE
04
21.08 – 27.08
2289 zł
1487 zł
Cena nie obejmuje:
05
04.09 – 10.09
2289 zł
1487 zł
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
400 zł
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstę- Dopłata do pokoju 1 osobowego:
pu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
opłaty lokalne, rezerwacje dla grup, Tour Guide, tak- Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
sy klimatyczne, wjazdy do miast, parkingi, przejaz- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
dy komunikacją miejską i pociągiem regionalnym, Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
rejs po Jeziorze Garda. Koszt - ok. 145 EUR/os,

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może
ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty
pobierane na całą grupę (np. za lokalnych przewodników, wjazdy do miast, itd.) są dzielone na
wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po
obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport. Cena

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Częstochowa
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Europa Zachodnia

Włochy, Francja

9 dni

Liguria i Lazurowe wybrzeże

Cena od

1942 zł
é

Werona
Eze

é
é

Portofino é Genua é Kanion Verdon é Cannes é Nicea
Monaco Ville i Monte Carlo é Mediolan é Padwa é

é

Hun

Austria
Szwajcaria

Francja

Słowenia

Mediolan
Genua

Monaco
Nicea Eze
Cannes
Saint-Tropez

Werona
Padwa

Włochy

C
Croatia

Ad
ria
tyk

Rzym
Rzy
Rzym
Rzy
R
m

Corsica

S
Sardinia

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Czechy i Austrię na nocleg tranzytowy do
Włoch w okolicy Tarvisio.
2 dzień
Śniadanie. Przejazd do Werony, gdzie będziemy
podziwiać XIV wieczny zamek Castelvecchio, Arco
dei Gavi – rzymski łuk triumfalny z I w. n.e. i Bramę
Borsarich. Następnie przejdziemy na główny plac
miasta Piazza Bra, gdzie odwiedzimy słynny rzymski amfiteatr z I wieku. Następnie przejdziemy do
Piazza dei Signori, w pobliżu, którego znajduje się
najwyższa w Weronie wieża Torre dei Lamberti. Dotrzemy również na dziedziniec domu Julii. Przejazd
do hotelu w okolicy Brescii, kolacja*, nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Przejazd na Wybrzeże Liguryjskie. Rejs
statkiem do Portofino, bajkowego kurortu w Zatoce
Golfo di Tigullio. Krótka wizyta w Portofino. Przejazd
do Genui. Przejazd wzdłuż Porto Antico, z którego
wyruszyła flota Giuseppe Garibaldiego. W Genui podziwiać będziemy gotycką katedrę San Lorenzo, Palazzo Ducale, Piazza Ferrai, Porta Soprana oraz dom
Krzysztofa Kolumba, na końcu Via Garibaldi z eleganckimi renesansowymi pałacami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, port. Przejazd
do hotelu na Riwierze Liguryjskiej, kolacja*, nocleg.
4 dzień
Śniadanie. Przejazd do Wielkiego Kanionu Verdon, jednego z najwspanialszych tworów natury

we Francji i zapewne całej Europie, wyżłobiony w
wapiennych skałach przez stosunkowo niewielką
rzekę Verdon spływającą z Alp. Czas wolny na rekreację nad Jeziorem św. Krzyża – możliwość wypożyczenia kajaków lub rowerów wodnych. Powrót
do hotelu, kolacja*, nocleg.
5 dzień
Śniadanie. Przejazd do Cannes - miasta, w którym od
1946 roku odbywa się najsłynniejszy w Europie festiwal filmowy. Spacer Aleją Gwiazd i Bulwarem La Croisette, przy którym usadowiły się luksusowe hotele,
galerie, butiki i inne ekskluzywne sklepiki. Czas wolny
na indywidualne spacery. Przejazd do Nicei - miasta
będącego nieoficjalną stolicą Riwiery Francuskiej.
Spacer na wzgórze Le Chateau, z którego rozpościera się panorama na miasto i Morze Liguryjskie. Spacer po biegnącej wzdłuż morza słynnej Promenadzie
Anglików. Powrót do hotelu, kolacja* nocleg.
6 dzień
Śniadanie. Przejazd do miasteczka Eze, którego najstarsza część znajduje się na wierzchołku wzgórza, z
którego rozpościera się panorama na Morze Liguryjskie. Wizyta w fabryce perfum Fragonard w Eze. Poza
możliwością dokonania zakupów będziemy mogli
również poznać tajniki produkcji perfum i kosmetyków
tej znanej firmy. Przejazd do Księstwa Monaco będącego drugim po Watykanie najmniejszym, niezależnym państwem świata. Zwiedzanie rozpoczniemy od
Monaco - Ville będącej oficjalnie stolicą tego państwa,
gdzie będziemy mogli podziwiać z zewnątrz Pałac
Książęcy - siedzibę rodu Grimaldich oraz Katedrę, w

której m.in. pochowana została Księżna Grace. Odwiedzimy również jedno z najsłynniejszych oceanariów na świecie. Następnie udamy się do najbardziej
ekskluzywnej części Monaco - Monte Carlo - znanej
m.in. z kasyn i plaż, odwiedzanych przez bogaczy i
sławy. Czas wolny na zabawę w miejscowym kasynie.
Powrót do hotelu, kolacja*, nocleg.
7 dzień
Śniadanie. Przejazd do Mediolanu. Zwiedzanie
rozpoczniemy od późnogotyckiej Katedry Narodzin
św. Marii ufundowanej przez ród Viscontich, pod
którego władzą znajdowało się miasto. Członkowie
tej rodziny wznieśli także silnie ufortyfikowany Castello, który za panowania ich następców, Sforzów,
został rozbudowany, stając się jednym z najbardziej
luksusowych dworów renesansu. W trakcie pobytu w Mediolanie zobaczymy również Piazza della
Scala z pomnikiem Leonarda da Vinci i stojący przy
niej gmach najsłynniejszej sceny operowej - Teatro
Alla Scala oraz elegancki pasaż handlowy zwany
Galerią Wiktora Emanuela II. Przejazd do hotelu w
okolicy Werony, kolacja*, nocleg.
8 dzień
Śniadanie. Przejazd do Padwy. Zwiedzanie: Bazylika św. Antoniego – nawiedzenie grobu świętego
oraz kaplicy relikwii, w której przechowywane są
m.in. język, podbródek oraz struny głosowe św.
Antoniego. Zobaczymy również Palazzo del Bo –
historyczna siedziba Uniwersytetu Padewskiego
założonego w 1222 oraz Prato della Vale, Palazzo
della Ragione oraz Bazylikę św. Justyny. Wyjazd do
kraju. Przejazd przez Austrię i Czechy.
9 dzień
Kontynuacja przejazdu przez Austrię i Czechy. Powrót do Polski w godzinach porannych.

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach ***. Funkcjonalnie wyposażone pokoje 2,3 os. z łazienkami.
1 nocleg tranzytowy w okolicy Tarvisio, 4 noclegi na
Riwierze Liguryjskiej, 2 noclegi w okolicy Werony.
Wyżywienie: 7 śniadań kontynentalnych, (*możliwość wykupienia 6 kolacji składających się z 2
dań na ciepło, deseru i wody mineralnej w cenie
50 EUR/os.)
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

INFORMACJE O CENIE

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,

opłaty lokalne, rezerwacje dla grup, Tour Guide,
taksy klimatyczne, wjazdy do miast, parkingi, przejazdy komunikacją miejską, rejs do Portofino. Koszt
- ok. 125 EUR/os,

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane na całą grupę (np. za lokalnych przewodników,
wjazdy do miast, itd.) są dzielone na wszystkich
uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach
muzealnych i centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Obowiązkowo
należy zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport. Cena podstawowa dotyczy
wyjazdów z Katowic, Tych, Bielska Białej, Cieszyna.
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w
Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci wykupienia kolacji najpóźniej w dniu dopłaty do całości
imprezy. W zwiedzanych obiektach sakralnych obowiązuje odpowiedni ubiór (długie spodnie i spódnice
oraz zakryte ramiona). Przejazd: Cieszyn - Werona
(ok. 1050 km) - ok.14 godz. Trasa wycieczki liczona
od granic Polski - ok. 3800 km.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: CITX

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
01.05 – 09.05
2989 zł
1942 zł
02
29.05 – 06.06
2989 zł
1942 zł
03
24.07 – 01.08
2989 zł
1942 zł
04
21.08 – 29.08
2989 zł
1942 zł
05
04.09 – 12.09
2989 zł
1942 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
500 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Częstochowa
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Włochy

9 dni

Na kraniec włoskiego obcasa

Cena od

1942 zł
é

Bolonia
é

é Bari é Polignano a Mare é Ostuni é Lecce
Monte Sant’Angelo é San Giovanni Rotondo

é
é

Otranto é Matera é Alberobello
Wyspy Tremiti é Urbino é

é

Hungary
Szwajcaria

Francja

Bolonia
Urbino

Włochy

Rzym
Rzy
R
zy Rzym

Ad
ria
tyk

Termoli

S
Sardinia

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Czechy i Austrię na nocleg tranzytowy do
Włoch w okolicy Tarvisio.
2 dzień
Śniadanie. Przyjazd do Bolonii. Zwiedzanie centrum
miasta oraz zabytków skupionych wokół Piazza
Maggiore i Piazza del Nettuno. Przejdziemy również
pod Uniwersytet, którego początki sięgają XI w. oraz
kościół św. Dominika, miejsca pochówku tego mistyka i założyciela zakonu. Przejazd do hotelu w okolicy
Senigali nad Morzem Adriatyckim, kolacja* i nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Przejazd do Bari. Zwiedzanie Bazyliki
Św. Mikołaja, w której pochowana została królowa
Bona Sforza. Przejazd do Polignano a Mare w Apulii, którego niewątpliwym atutem jest jego malownicze położenie na stromym klifie pełnym urokliwych
jaskiń. Skalista linia brzegowa to jednak nie jedyny
mocny punkt tego miasta. Zachwyca ono turystów
także przepiękną architekturą, wspaniałą, czystą
wodą i niezwykle efektowną, kamienną plażą. Przejazd do hotelu w okolicy Brindisi, kolacja*, nocleg.
4 dzień
Śniadanie. Przejazd do Ostuni - urokliwego miasteczka, które kojarzone jest ze słynnym greckim
Santorini. Krótki spacer po zabytkowym centrum,
którego sercem jest Piazza della Liberta. Przejazd
do Lecce, miasta, które ze względu na cenną zabudowę barokową nazywane jest „Florencją południa”.
Przejazd do Otranto, miasteczka okupowanego w
XV w. przez Turków. Zwiedzanie zabytkowego centrum. Powrót do hotelu, kolacja*, nocleg.
5 dzień
Śniadanie. Zwiedzanie Matery, miasta, którego hi-

storyczna część zwana Sassi to unikatowe domy
wykute w skale z murowanymi fasadami. Przejazd
do Alberobello, miejscowości słynącej z unikatowych form budownictwa - domów zwanych „trulli”
- ule, zbudowanych z kamienia wapiennego bez
zaprawy. Przejazd do hotelu w okolicy Manfredoni,
kolacja*, nocleg.
6 dzień
Śniadanie. Przejazd do Monte Sant’Angelo znanego z cudownych objawień Michała Archanioła.
Sanktuarium to zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako jedno z siedmiu
miejsc składających się na obiekt z listy noszący
nazwę „Longobardowie we Włoszech. Ośrodki
władzy, 568 – 774 n.e.”. Przejazd do San Giovanni
Rotondo - miejsca związanego z kultem Ojca Pio.
Zwiedzanie sanktuarium, w którym pochowany jest
Święty Ojciec Pio, oraz poświęconego mu muzeum.
Przejazd do hotelu w okolicy San Giovanni Rotondo, kolacja*, nocleg.
7 dzień
Śniadanie. Przejazd do Termoli. Rejs statkiem na
Wyspy Tremiti. Wycieczka statkiem wokół wyspy
San Domino z przystankiem na krótkie zwiedzanie
średniowiecznych zabudowań wysepki San Nicola.
Czas wolny na plażowanie i kąpiel w kryształowo
czystym morzu. Przejazd do hotelu w okolicy Senigalii, i późna kolacja* (ok. 22:00). Nocleg.
8 dzień
Śniadanie. Przejazd do Urbino - miasta, w którym
urodził się najsłynniejszy malarz epoki odrodzenia,
Rafael Santi. Krótkie zwiedzanie zabytkowego centrum. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.
9 dzień
Kontynuacja przejazdu przez Austrię i Czechy. Powrót do Polski w godzinach porannych.

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach ***.
Funkcjonalnie wyposażone pokoje 2, 3 os. z łazienkami. 1 nocleg tranzytowy w okolicy Tarvisio, 2 noclegi w okolicy Senigalii, 2 noclegi w okolicy Brindisi,
2 noclegi w okolicy Manfredoni,
Wyżywienie: 7 śniadań kontynentalnych, (*możliwość
wykupienia 6 kolacji składających się z 2 dań na ciepło,
deseru i wody mineralnej w cenie 50 EUR za osobę)
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

INFORMACJE O CENIE

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
opłaty lokalne, rezerwacje dla grup, Tour Guide,
taksy klimatyczne, wjazdy do miast, parkingi, przejazdy komunikacją miejską, wycieczka na wyspy
Tremiti. Koszt - ok. 140 EUR/os,

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane na
całą grupę (np. za lokalnych przewodników, wjazdy do
miast, itd.) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach
historycznych. Kolejność realizacji programu może
ulec zmianie. Obowiązkowo należy zabrać ważny
dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych,
Bielska Białej, Cieszyna. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie

Wyspy Tremiti
San Giovanni
Rotondo
Bari
Alberobello
Matera
Lecce
Otranto

jazdy. Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci
wykupienia kolacji najpóźniej w dniu dopłaty do całości
imprezy. W zwiedzanych obiektach sakralnych obowiązuje odpowiedni ubiór (długie spodnie i spódnice
oraz zakryte ramiona). Przejazd: Cieszyn - Bolonia
(ok. 1080 km) - ok. 15 godz. Trasa wycieczki liczona
od granic Polski - ok. 4500 km.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: CITA

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01
01.05 – 09.05
2989 zł
1942 zł
02
29.05 – 06.06
2989 zł
1942 zł
03
24.07 – 01.08
2989 zł
1942 zł
04
21.08 – 29.08
2989 zł
1942 zł
05
04.09 – 12.09
2989 zł
1942 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
500 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Częstochowa
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Europa Zachodnia

Włochy

14 dni

Giro D’Italia

Cena od

2657 zł
é

Wenecja é Loreto é San Giovanni Rotondo é Katania é Syrakuzy é Etna é Taormina é Wyspy Liparyjskie
é Pompeje é Sorrento é Capri é Neapol é Caserta é Monte Cassino é Rzym i Watykan é Florencja é
Austria

Szwajcaria

Włochy Wenecja
Korsyka

Słowenia
Chorwacja

Loreto

Florencja
Rzym

Hungary

Bośnia
i Hercegowina
Ad
ria
tyk

Casserta San Giovanni
Rotondo
Neapol

Capri

Sardynia

Wyspy
Liparyjskie
Taormina
Katania

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd przez
Czechy i Austrię na nocleg tranzytowy do Włoch w
okolicy Udine.
2 dzień
Śniadanie. Przyjazd do Wenecji - rejs wynajętą łodzią
po Lagunie Weneckiej. W czasie rejsu będziemy
podziwiać z pokładu statku wyspy, m.in: San Giorgio
Maggiore, San Servolo, San Lazzaro degli Armeni,
San Clemente, Lido Di Venezia, Murano. Po rejsie
piesze zwiedzanie. Spacer rozpoczynamy od Placu
św. Marka – zdaniem Napoleona Bonaparte „najpiękniejszego salonu świata”. Następnie zobaczymy
Bazylikę św. Marka - sanktuarium skrywające relikwie
św. Marka i najcenniejsze dzieło jubilerskie zwane
Pala d’Oro - Złotym Ołtarzem, sprowadzone z podbitego w 1204 roku Konstantynopola. Będziemy również podziwiać Pałac Dożów oraz Most Westchnień.
Wjazd na Kampanillę – dzwonnicę św. Marka, z której
rozpościera się widok na Lagunę Wenecką. Spacer
malowniczymi uliczkami do Mostu Rialto. Przejazd do
hotelu w okolicy Rimini, kolacja* i nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Wyjazd do Loreto - nawiedzenie tzw. domku loretańskiego związanego z kultem Matki Boskiej.
Przejazd do San Giovanni Rotondo - miejsca związanego z kultem Ojca Pio. Zwiedzanie sanktuarium, w
którym pochowany jest święty oraz poświęconego mu
muzeum. Przejazd do hotelu w okolicy San Giovanni
Rotondo, kolacja* i nocleg.
4 dzień
Śniadanie. Przejazd w kierunku Sycylii. Przeprawa
przez Cieśninę Messyńską. Przejazd do hotelu w okolicy Katanii/Taorminy, kolacja*, nocleg.
5 dzień
Śniadanie, wyjazd do Katanii - miasta zbudowanego
z lawy wulkanicznej. Na trasie naszego spaceru m.in.:
Piazza del Duomo, Ratusz, Fontanna Słonia, Katedra
wraz z kaplicą św. Agaty zbudowanej ze skał wulkanicznych. Spacer po barokowej Via Crociferi i krótka
wizyta na tradycyjnym sycylijskim targowisku. Przejazd do Syrakuz. Przejazd do dzielnicy Neapolis gdzie
zobaczymy: ołtarz starożytny - Ara di Hierone, Teatr
Grecki, kamieniołom - Latomia del Paradiso, amfiteatr
rzymski, jaskinie: Ucho Dionizosa i Grota Powroźników. W dalszej części miasta, m.in.: Port Grande
wraz z wapienną Bramą Morską, Piazza Archimede
z piękną fontanną Artemidy, Barokowa Katedra Syrakuz z fragmentami antycznej świątyni Ateny Piazza
del Duomo z XII wiecznym Ratuszem , legendarna
Fontanna Aretusa, XIII wieczny zamek Fryderyka II
Hohenstaufa Castello Maniace ,starożytna świątynia
Apolla.Powrót do hotelu, kolacja* i nocleg.

6 dzień
Śniadanie, wjazd na punkt widokowy pod wulkanem
Etna - przy sprzyjających warunkach sejsmicznych
wjazd na stoki wulkanu. Przejazd do Taorminy, zwiedzanie miasta m.in.: Brama Messyńska, Kościół św.
Katarzyny, Teatr Grecki, Plac 9-go Kwietnia z wieżą
zegarową oraz kościołami: św. Józefa i św. Augustyna,
(panorama Castelmola i wzgórza Monte Venere). Powrót do hotelu, kolacja* i nocleg.
7 dzień
Śniadanie, wyprawa na Wyspy Liparyjskie: Vulcano czarna plaża, spacer po wyspie, czas wolny; Następnie Lipari – Zamek Normanów z katedrą. Powrót do
hotelu, kolacja* i nocleg.
8 dzień
Śniadanie. Przeprawa przez Cieśninę Messyńską.
Przejazd do Pompei w Kampanii - zwiedzanie ruin antycznego miasta zasypanego podczas wybuchu wulkanu w 79 r.n.e. Przejazd do hotelu w okolicy Neapolu,
kolacja* i nocleg.
9 dzień
Śniadanie. Przejazd do Sorrento - miejscowości
położonej na półce skalnej w połowie długości półwyspu Sorrento. Następnie udamy się statkiem na
wyspę Capri, na której łagodny, śródziemnomorski
klimat i wspaniałe widoki zapewniają wiele atrakcji
turystycznych. Pobyt połączony ze zwiedzaniem najpiękniejszej wyspy Morza Tyrreńskiego oraz morskich
grot. Rejs do Neapolu - w trakcie krótkiego pobytu podziwiać będziemy z zewnątrz: Piazza del Plebiscito,
Pałac Królewski, Castel Nuovo - rozbudowany przez
aragońskich władców Neapolu. Powrót do hotelu, kolacja* i nocleg.
10 dzień
Śniadanie. Przejazd do Caserty i zwiedzanie Pałacu
Królewskiego Dynastii Burbonów, jednej z największej, zaraz po Wersalu, siedziby królewskiej w Europie, która to wraz z otaczającym kompleks parkiem
oraz akweduktem została wpisana na Listę UNESCO. Przejazd na Monte Cassino - chwila zadumy
na Cmentarzu Żołnierzy Polskich oraz zwiedzanie
Opactwa Benedyktynów. Przejazd do hotelu w okolicy
Fiuggi na południe od Rzymu, kolacja* i nocleg.
11 dzień
Śniadanie. Przejazd do Watykanu. Zwiedzanie Muzeów Watykańskich, w których będziemy podziwiać bogatą kolekcję dzieł sztuki zgromadzonych przez papieży wszystkich epok. Punktem kulminacyjnym naszego
pobytu w Muzeach Watykańskich będzie zwiedzanie
Kaplicy Sykstyńskiej – miejsca wielu w historii wyborów papieży, tzw. Konklawe. Wprost z Kaplicy Sykstyńskiej zejdziemy do Bazyliki św. Piotra - miejsca,
w którym od 2 tys. lat spoczywają doczesne szczątki
namiestnika Chrystusa na Ziemi, pierwszego papieża
– św. Piotra. W bazylice nawiedzimy grób św. Jana

Pawła II. Będziemy również podziwiać najcenniejsze
dzieła sztuki okresu odrodzenia i baroku, wśród nich
baldachim z brązu wykonany przez G.L. Berniniego i
słynna „Pieta” Michała Anioła– „najpiękniejsza rzeźba
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.” Po zakończeniu pobytu w Stolicy Piotrowej, udamy się do
najsłynniejszej fontanny świata – Fontanny Di Trevi i
dalej na Plac i Schody Hiszpańskie. Powrót do hotelu,
kolacja* i nocleg.
12 dzień
Śniadanie. Przejazd do Watykanu. Udział w Audiencji
Generalnej z udziałem Ojca Świętego. Audiencja Generalna odbywa się tylko w czasie obecności Papieża
w Watykanie. Po audiencji zwiedzanie ”Wiecznego
Miasta”: Zamek św. Anioła, Piazza Navona z fontanną
„Czterech Rzek” Berniniego, Panteon – jedyna antyczna pozostałość stojąca po dziś dzień w całości.
Następnie Plac Wenecki, przy którym stoi pomnik
przypominający o wielkim dziele zjednoczenia państwa włoskiego w latach 1860-1870 i przedstawiający
pierwszego jego króla Wiktora Emanuela II. Kapitol
– miejsce od czasów antycznych uważane za serce
duchowe, polityczne i kulturalne Rzymu. Z tarasu
widokowego na Kapitolu ujrzymy antyczne Forum
Romanum, a następnie dotrzemy pod najsłynniejszy
amfiteatr świata – Koloseum. Przejazd do hotelu w
okolicy Chianciano Terme na południe od Florencji,
kolacja* i nocleg.
13 dzień
Śniadanie. Przyjazd do Florencji - stolicy regionu Toskania i kolebki renesansu. Zwiedzanie: Kościół Santa
Croce - miejsce pochówku najznamienitszych florentczyków z Michałem Aniołem na czele. Katedra Santa
Maria del Fiore z kopułą Brunelleschiego, Baptysterium, Wieża Giotta, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio.
Wyjazd w drogę powrotną do Polski.
14 dzień
Kontynuacja przejazdu przez Austrię i Czechy. Powrót
do Polski w godzinach popołudniowych.

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 12 noclegów w hotelach ***. Funkcjonalnie wyposażone pokoje 2, 3 os. z łazienkami. 1
nocleg tranzytowy w okolicy Udine, 1 nocleg w okolicy
Rimini, 1 nocleg w okolicy San Giovanni Rotondo, 4
noclegi na Sycylii w okolicy Katanii/Taorminy, 2 noclegi
w okolicy Neapolu, 2 noclegi w okolicy Fiuggi, 1 nocleg
w okolicy Chianciano Terme.
Wyżywienie: 12 śniadań kontynentalnych, (*możliwość
wykupienia 11 kolacji składających się z 2 dań na ciepło, deseru i wody mineralnej w cenie 110 EUR/os.)
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Syrakuzy

INFORMACJE O CENIE

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty lokalne, rezerwacje dla grup, Tour Guide, taksy klimatyczne, wjazdy do miast, parkingi, przejazdy komunikacją
miejską, rejs wynajętą łodzią po Lagunie Weneckiej,
wycieczka na Wyspy Liparyjskie, wycieczka na Capri,
przeprawa promowa na Sycylię, Koszt - ok. 300 EUR/os,

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane na
całą grupę (np. za lokalnych przewodników, wjazdy do
miast, itd.) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach
historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec
zmianie. Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport. Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Tych, Bielska Białej,
Cieszyna. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy. Prosimy o
zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci wykupienia kolacji
najpóźniej w dniu dopłaty do całości imprezy. W zwiedzanych obiektach sakralnych obowiązuje odpowiedni
ubiór (długie spodnie i spódnice oraz zakryte ramiona).
Przejazd: Cieszyn - Wenecja (ok. 950 km) - ok. 12 godz.
Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok. 5900 km.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: CITG

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 24.04 – 07.05
4089 zł
2657 zł
02 24.07 – 06.08
4089 zł
2657 zł
03 04.09 – 17.09
4089 zł
2657 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
900 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Częstochowa
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Francja, Hiszpania, Portugalia

16 dni

Słoneczna Iberiada

Cena od

2489 zł

+400 EUR

é Lyon é Avignon é Carcassonne é Lourdes é San Sebastian é Salamanka é Fatima é Lizbona é Sintra é
Sewilla é Kordoba é Granada é Toledo é Madryt é Saragossa é Barcelona é Montserrat é Cannes é Nicea é

Zatoka Biskajska
San Sebastian
Salamanka

Portugalia
Fatima

Lizbona

Francja

Lyon

Lourdes

Nicea
Carcasonne

Saragossa

Madryt
Toledo

Barcelona

Hiszpania
Kordoba

Sewilla

Granada
Algiers

Algeria

Morocco

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Niemcy. W trakcie podróży planowane są krótkie postoje i przerwa na posiłek.
2 dzień
Kontynuacja jazdy przez Niemcy i Francję do Lyonu.
Zakwaterowanie w hotelu. Wycieczka metrem do
centrum miasta i spacer po starówce, gdzie na uwagę zasługują: Bazylika Notce Dame de Fourvière,
Katedra St-Jean i Plac Bellecour. Kolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Avignon, zwiedzanie
słynnego fragmentu kamiennego mostu i ogrodów
papieskich. Następnie udamy się do Carcassonne
– średniowiecznego miasteczka, w którym zwiedzimy kompleks urbanistyczny, składający się z dwóch
części: Cite oraz miasta górnego. Ufortyfikowane
górne miasto otoczone jest podwójnym pierścieniem
murów obronnych z bramami, barbakanami oraz
53 basztami. Zwiedzimy zamek książęcy Chateau
Comtal oraz zobaczymy romańsko-gotycki kościół
St-Nazaire. Przejazd do Lourdes na kolację i nocleg.
Dla chętnych możliwość zwiedzania Bazyliki i Groty
Objawień.

4 dzień
Po śniadaniu przejazd do San Sebastian – najwytworniejszego hiszpańskiego kurortu z luksusowymi hotelami i fascynującą starówką pełną barów z
przekąskami pintxos. Zwiedzanie oceanarium oraz
spacer po mieście i porcie. Możliwość kąpieli morskiej. Po południu przejazd do Burgos - spacer po
Starym Mieście. Kolacja, nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu przejazd do Salamanki - jednego z
najważniejszych centrów naukowych w Europie,
gdzie udamy się do wnętrz Catedral Vieja i Catedral Nueva - dwóch przylegających do siebie
katedr wybudowanych w odmiennych stylach,
tworzących jednak harmonijną całość. Zobaczymy
także Stary Uniwersytet i Plaza Mayor - największy i najpiękniejszy plac w Hiszpanii. Przejazd
do Fatimy, kolacja, nocleg. Wieczorem spacer do
sanktuarium.
6 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Portugalii - Lizbony.
Przejazd słynnym tramwajem linii 28 i podziwianie
przepięknej panoramy miasta z zamku św. Jerzego.
Spacer po najstarszej dzielnicy miasta - Alfama. Zobaczymy także Pomnik Zdobywców, Wieżę Belem
oraz odwiedzimy kościół przy Klasztorze Hieronimitów. Przejazd do Sintry – wizyta w pałacu królewskim
wpisanym na listę UNESCO, następnie przejazd na
Przylądek Cabo da Roca (najdalej na zachód wysunięty punkt kontynentu europejskiego). Kolacja i
nocleg w hotelu w Fatimie.
7 dzień
Śniadanie. Poranny spacer po Fatimie – odwiedzamy miejsca, gdzie w 1917 roku objawiła się
Matka Boska. Około południa przejazd na zwiedzanie klasztoru Santa Maria da Vitoria (arcydzieła
portugalskiego gotyku) w miejscowości Batalha.
Przejazd do wioski rybackiej w Nazare - możliwość
kąpieli w Atlantyku. Wyjazd w kierunku granicy
hiszpańskiej. Kolacja i nocleg w okolicach Zafry.
8 dzień
Po śniadaniu przejazd do Sewilli, zwiedzanie katedry de Santa Maria, gdzie znajduje się grobowiec
Krzysztofa Kolumba oraz Pałac Alkazar i ogrody.
Następnie spacer po dzielnicy Santa Cruz. Przejazd
do Kordoby, gdzie odwiedzimy wnętrza Mezquita Wielkiego Meczetu, jednego z najwspanialszych
dzieł architektury islamu. Przejazd do Granady na
kolację i nocleg.
9 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie największej, mauretańskiej
atrakcji Andaluzji - Alhambry. Następnie spacer po
starówce i dzielnicy arabskiej. Czas wolny, powrót
do hotelu na kolację i nocleg. Dla chętnych (fakultatywnie) fascynujący „wieczór flamenco”.

10 dzień
Po śniadaniu przejazd do Toledo - które jest znane
jako „miasto trzech kultur”. Zwiedzanie katedry, kościoła św. Tomasza z obrazem El Greco i synagogi.
Spacer po starym mieście oraz podziwianie malowniczej panoramy miasta z tarasów nad rzeką Tag.
Przejazd do Madrytu, kolacja, nocleg.
11 dzień
Po śniadaniu udamy się do Escorialu, gdzie zwiedzimy wnętrza monumentalnego zespołu pałacowo klasztornego. Powrót do Madrytu, odwiedzimy Pałac
Królewski i Plac Hiszpański z pomnikiem Cervantesa.
Powrót do hotelu na kolację i nocleg.
12 dzień
Po śniadaniu przejazd do Saragossy - panorama
Palacio de la Aljaferia, zwiedzanie bazyliki katedralnej Nuestra Señora del Pilar i panorama katedry La
Seo. Wyjazd w kierunku Barcelony. Kolacja i nocleg
w okolicach Barcelony.
13 dzień
Po śniadaniu przejazd do Montserrat - w programie
zwiedzanie klasztoru benedyktyńskiego ze słynną
Czarną Madonną. Przejazd do Barcelony, spacer po
stolicy Katalonii, zobaczymy Sagrada Familia, tereny Olimpijskie, Kolumnę Krzysztofa Kolumba, Las
Ramblas i katedrę św. Eulalii. Przejazd do hotelu (dla
chętnych możliwość pozostania na spektaklu „tańczące fontanny” z dodatkową opłatą za transport).
Kolacja i nocleg w hotelu.
14 dzień
Po śniadaniu przejazd na Lazurowe Wybrzeże. Krótki
postój i spacer po Cannes. Kolacja i nocleg w okolicy
Nicei lub Cannes.
15 dzień
Po śniadaniu przejazd przez Niceę - panorama Pasażu Anglików - i wyjazd w drogę powrotną przez Włochy, Austrię (Graz, Wiedeń) i Czechy do Polski.
16 dzień
Powrót do kraju w godzinach porannych.

Tuni

Tun

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za
całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po
obiektach muzealnych i centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport. Cena podstawowa
dotyczy wyjazdów z Katowic, Gliwic, Opola i Wrocławia.
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd: Wrocław
- Lyon (ok. 1.300 km) - ok. 18 godz. Trasa wycieczki
liczona od granic Polski - ok. 8400 km.

Informacje o cenie

III ratę - dewizową część ceny uczestnik przekazuje
pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystana przez
kontrahentów na zapewnienie świadczeń za granicą.
Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty lokalne, wjazdy do miast, przejazdy komunikacją miejską,
Tour Guide. Koszt - ok. 280 EUR.
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)

Kod imprezy: KETP
Cena W promocji
Termin
III rata
katalogowa już od:
01 01.05 – 16.05 3 556 zł 2 489 zł 400 EUR
02 04.09 – 19.09 3 699 zł 2 589 zł 400 EUR
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
1500 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Płatności
I rata: 25% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji,
II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata)
– na 21 dni przed wyjazdem,
III rata: 400 EUR - uczestnik zabiera ze sobą na wycieczkę.
Program fakultatywny
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
- wieczór flamenco ok. 30 EUR,
- transport z „tańczących fontann” ok. 15 EUR (grupa Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
min. 15 os.).

Świadczenia

Zakwaterowanie: 13 noclegów w hotelach o standardzie
**/***: 3 noclegi we Francji, 3 noclegi w Portugalii, 7 noclegów w Hiszpanii. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 13 śniadań, 13 kolacji.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Lp.

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 3

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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Europa Zachodnia

11 dni
Cena od

2372 zł
é

Włochy, Francja, Hiszpania

Śródziemnomorskie perły

Wenecja é San Marino é Piza é Genua é Monaco é Eze é Nicea
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1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd przez
Czechy i Austrię.
2 dzień
Rano przyjazd do Wenecji. Zwiedzanie miasta, najpierw z pokładu wynajętej łodzi, później pieszo,obejmuje najważniejsze obiekty miasta na wodzie: Plac
św. Marka z bazyliką, Kampanilą – słynną 90-metrową
wieżą i Pałacem Dożów, Most Westchnień, bulwar
Merceria, Most Rialto i inne. W przerwie czas na obiad
(we własnym zakresie). Powrót do autokaru. Przejazd
do hotelu w okolicach Rimini, zakwaterowanie, kolacja,
ewentualny wieczorny spacer po mieście, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu wyjazd do San Marino. Krótkie zwiedzanie stolicy. Jej stare miasto otoczone jest średniowiecznymi murami i stanowi dobry punkt widokowy.
Wyjazd w dalszą drogę. Późnym popołudniem przyjazd do Pizy. Wizyta na Placu Cudów tam, gdzie stoi
Krzywa Wieża oraz romańska bazylika i baptysterium.
Czas na zwiedzenie bazyliki i pamiątkowe zdjęcia.
Wyjazd do Genui. Zakwaterowanie w mieście lub
okolicy, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Genui i spacer po mieście. W
pobliżu Piazza Ferrari rozlokowane są główne atrakcje
miasta, jak katedra, dom Kolumba czy Pałac Dożów
Genueńskich. Wyjazd wzdłuż wybrzeża liguryjskiego widokową Autostradą Kwiatów w stronę Francji. Przyjazd
do Monaco. Panoramiczny objazd stolicy oraz Monte
Carlo kolejką turystyczną: Pałac Książęcy, port, kasyno,
malownicze ogrody. Następnie w Eze grupa odwiedzi
fabrykę perfum Fragonard i przejedzie do Nicei. Wizyta
w mieście obejmuje słynną nadmorską Promenadę An-

glików oraz pełne wąskich uliczek stare centrum miasta.
Przerwa na kolację (we własnym zakresie). Przejazd do
hotelu na terenie Prowansji, nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu przejazd do Awinionu. Zwiedzimy tam
średniowieczny Pałac Papieży, w którym od XIV w.
rezydowali biskupi rzymscy podczas tzw. niewoli awiniońskiej. Zobaczymy też opiewany w piosenkach i
wierszu K.K. Baczyńskiego XII-wieczny most na Rodanie. Przejazd do Pont du Gard. Tu zobaczymy imponujący trzypiętrowy akwedukt z I w p.n.e. – jeden z
najlepiej zachowanych na świecie. Przejazd do hotelu
na Costa Brava lub Costa del Maresme, zakwaterowanie, kolacja. Dla chętnych wieczorny spacer.
6 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Girony. Zwiedzanie malowniczo położonej nad rzeką Onyar stolicy jednej z katalońskich prowincji: katedra z najszerszą w Europie gotycką
nawą oraz skarbiec katedralny, dawna dzielnica żydowska. Przejazd do Figueres, rodzinnego miasta Salvadora Dali. Zwiedzanie muzeum poświęconego artyście
w budynku teatru, w którym spędził ostatnie lata życia.
Znajduje się tu największa kolekcja dzieł ekstrawaganckiego geniusza. Powrót do hotelu na kolację.
7 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Montserrat. Zwiedzanie średniowiecznego klasztoru położonego na malowniczej
górze. Przejazd do Barcelony. Na początek wizyta
na Stadionie Olimpijskim. Następnie udamy się pod
ogromny kościół Sagrada Familia, będący symbolem
Barcelony. Spacer ekskluzywną Paseo De Gracia,
przy której zobaczymy Casa Mila i Casa Batllo, dzieła
Antonia Gaudiego wpisane na listę UNESCO. Przejście przez Dzielnicę Gotycką, gdzie wstąpimy do Katedry św. Eulalii i spojrzymy na rzymskie mury. Spacer

po Ramblas - głównej promenadzie miasta, sięgającej
portu. Wieczorem przejście pod fontanny nad Placem
Hiszpańskim, gdzie będzie pokaz z muzyką i efektami
świetlnymi. Późnym wieczorem powrót do hotelu.
8 dzień
Po śniadaniu przejazd do Tossa de Mar - kąpieliska na
Costa Brava z otoczoną warownymi murami starówką.
Chętni zwiedzą Muzeum Latarni oraz Muzeum Miejskie z obrazami Marca Chagalla. Będzie możliwość
plażowania i kąpieli. Następnie wybierzemy się w rejs
łodzią wzdłuż Costa Brava, czyli Dzikiego Wybrzeża,
aby od strony wody zobaczyć pobliskie jaskinie. Przy
dobrej pogodzie łódź wpłynie do wnętrze jednej z nich.
W drodze powrotnej do hotelu wizyta w tradycyjnej bodedze, gdzie będzie można skosztować miejscowych
win. Kolacja. Nocleg.
9 dzień
Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do
Montpellier. Podczas spaceru zobaczymy Place de
la Comedie - główny plac miasta, Operę, Łuk Triumfalny i fakultet medycyny uniwersytetu, w którym
studiował Nostradamus. Wyjazd w stronę Cannes.
Wizyta przy kasynie, Pałacu Festiwalowym, porcie.
Czas na zdjęcie przy Alei Gwiazd. Odjazd w kierunku Włoch. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach
Genui, nocleg.
10 dzień
Po śniadaniu przejazd do Mediolanu. W stolicy mody
zwiedzimy słynną gotycką katedrę, jeden z największych kościołów na świecie. Przejdziemy się pasażem
XIX-wiecznej galerii handlowej Wiktora Emmanuela,
zobaczymy operę La Scala. Znaną ze sklepów ulicą
Via Dante przejdziemy pod Zamek Sforzów. To stąd
pochodziła królowa Bona. Późnym popołudniem wyjazd w stronę Polski.
11 dzień
Ciąg dalszy przejazdu przez Niemcy. Przyjazd do
Polski.

PROGRAM FAKULTATYWNY

- wjazd na Kampanillę w Wenecji - ok. 15 EUR

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach o standardzie ***: 4 noclegi w hotelu na Costa Brava lub Costa
del Maresme w odległości do 600 m od plaży, 1 nocleg
w okolicach Rimini, 2 w okolicach Genui, 1 w Prowansji. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 8 śniadań serwowanych lub w formie
bufetu (min. 4), w zależności od hotelu, 4 obiadokolacje (min. 3 w formie bufetu), 1 prowiant za kolację.
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.

tyk

Rzym

Barcelona

Program imprezy

Hungary

INFORMACJE O CENIE

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
opłaty lokalne i klimatyczne, rezerwacje dla grup,
Tour Guide, wjazdy do miast, parkingi, przejazdy
komunikacją miejską i podmiejską, rejs wynajętą
łodzią (Wenecja, Tossa). Koszt - ok. 210 EUR,
- programu fakultatywnego.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane na całą grupę (np. za lokalnych przewodników,
wjazdy do miast, itd.) są dzielone na wszystkich
uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Ceny programu
fakultatywnego mogą ulec zmianie - w miarę możliwości będzie aktualizowany na stronie internetowej.
Jego realizacja uzależniona jest od minimalnej liczby
zgłoszeń. Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód
osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport. Cena
podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic. Dopłaty za
dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy. W zwiedzanych obiektach
sakralnych obowiązuje odpowiedni ubiór (długie
spodnie i spódnice oraz zakryte ramiona). Przejazd:
Katowice - Wenecja (ok. 1100 km) - ok. 14 godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok. 5600 km.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: PETS

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 18.09 - 28.09
3.389 zł
2372 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
700 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 1

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Polska
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Hiszpania

10 dni
Cena od

1532 zł

Flamenco show

é Costa Brava/ Maresme é ogród Marimutra w Blanes é Tossa de Mar i rejs statkiem é Girona é
muzeum Salvadora Dalego w Figueres é Barcelona é sanktuarium na Montserrat é pokaz flamenco

é

Francja
Girona
Blanes ava
Br
Barcelona sme

Hiszpania

sta

Co

re

Ma

Portugalia
Lizbona
Morze Śródziemne

Gibraltar
Morocco

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Niemcy.
2 dzień
Kontynuacja przejazdu przez Niemcy, Francję i
Hiszpanię. Przyjazd do hotelu na wybrzeżu Costa
Brava lub Costa del Maresme. Zakwaterowanie,
spotkanie organizacyjne, kolacja.
3 dzień
Pobyt wypoczynkowy na Costa Brava/ Maresme i
półdniowa wycieczka do ogrodu botanicznego Mari-

mutra w Blanes, gdzie na powierzchni 4 ha nadbrzeżnych wzgórz można podziwiać rośliny basenu Morza
Śródziemnego oraz afrykańskie i amerykańskie.
4 dzień
Dla chętnych półdniowa wycieczka statkiem do
Tossa de Mar, średniowiecznego miasteczka z
piękną plażą i górującą nad nią zabytkową twierdzą na półwyspie. Po drodze zobaczymy nadmorskie groty, a przez szklane dno - bogactwo
podwodnego życia. Uwaga: wycieczka dodatkowo
płatna. W przypadku wietrznej pogody, możliwość
przejazdu autobusem.
5 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Girony. Zwiedzanie malowniczo
położonej nad rzeką Onyar stolicy jednej z katalońskich
prowincji: katedra z najszerszą w Europie gotycką nawą
oraz skarbiec katedralny, dawna dzielnica żydowska.
Przejazd do Figueres, rodzinnego miasta Salvadora
Dali. Zwiedzanie muzeum poświęconego artyście w budynku teatru, w którym spędził ostatnie lata życia. Znajduje się tu największa kolekcja dzieł ekstrawaganckiego
geniusza. W drodze powrotnej wizyta w bodedze, gdzie
będzie można degustować różne gatunki wina oraz katalońskie przysmaki. Powrót do hotelu na kolację.
6 dzień
Po śniadaniu dla chętnych fakultatywna wycieczka do
Montserrat (dodatkowo płatna ok. 40 EUR, realizowana przy min. 25 chętnych): zwiedzanie klasztoru benedyktynów położonego na malowniczej górze - słynnego
sanktuarium z figurką Madonny, wraz z wizytą w miejscowym Muzeum Sztuki. Dla pozostałych uczestników:

pobyt wypoczynkowy na Costa Brava/ Maresme. Wieczorem dla chętnych udział w pokazie flamenco.
7 dzień
Wyjazd do Barcelony przed południem. Przyjedziemy na punk widokowy pod Sagrada Familia
- najsłynniejszym kościołem Barcelony, dziełem
Gaudiego. Następnie przejdziemy się po Parku
Guell - innym dziele tego słynnego architekta. Obok
roślinności i oryginalnych budowli jest on świetnym
punktem widokowym. Stamtąd udamy się na najsłynniejszy stadion Camp Nou, gdzie gra FC Barcelona (wizyta na stadionie i muzeum - dodatkowo
płatna 30 EUR). W drodze do centrum zobaczymy
kamienice projektu Gaudiego. Czeka nas spacer
słynną Ramblą od Placu Katalońskiego do portu,
odwiedzimy też Dzielnicę Gotycką z katedrą i zamkiem (bez wnętrz). Wieczorem pokaz Magicznej
Fontanny pod wzgórzem Montjuïc i powrót do hotelu około północy.
8 dzień
Pobyt wypoczynkowy na Costa Brava/ Maresme.
9 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie. Około południa wyjazd
w drogę powrotną do Polski. Przejazd przez Francję.
10 dzień
Przejazd przez Niemcy. Przekroczenie polskiej granicy przed południem.

PROGRAM FAKULTATYWNY

- wieczór flamenco z napojami ok. 45 EUR/os.
- wycieczka na Montserrat ok. 40 EUR/os.
- zwiedzanie stadionu FC Barcelona - Camp Nou
ok. 30 EUR
- wycieczka do Tossa de Mar z rejsem statkiem - ok.
35 EUR.

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach o standardzie *** Costa Brava lub Costa del Maresme (w
jednej z miejscowości: Lloret de Mar, w odległości
do 600 m od plaży. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami. Na terenie hotelu znajduje się basen.
Wyżywienie: 7 śniadań formie bufetu, 6 obiadokolacji w formie bufetu, 1 prowiant za kolację.
Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.

INFORMACJE O CENIE

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów i komunikacji lokalnej,
przewodnicy lokalni , opłaty i podatki lokalne, Tour
Guide. Koszt - ok. 85 EUR. Podana kwota może

ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota.
- programu fakultatywnego.

UWAGI

Podana kwota może ulec zmianie i jest rozliczana
przez pilota. Koszty pobierane na całą grupę (np. za
lokalnych przewodników, wjazdy do miast, itd.) są
dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec
zmianie. Ceny programu fakultatywnego mogą ulec
zmianie - w miarę możliwości będzie aktualizowany
na stronie internetowej. Jego realizacja uzależniona
jest od minimalnej liczby zgłoszeń. Obowiązkowo
należy zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport. Cena podstawowa dotyczy
wyjazdów z Katowic, Opola, Wrocławia, Legnicy i
Bolesławca.
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w
Polsce podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd:
Wrocław - Costa Brava (ok. 1900 km) - ok. 24
godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok.
3900 km.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: PETC

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 24.04 - 03.05
2.239 zł
1.567 zł
02 29.05 - 07.06
2.239 zł
1.567 zł
03 26.06 - 05.07
2.839 zł
1.987 zł
04 04.09 - 13.09
2.789 zł
1.952 zł
05 18.09 - 27.09
2.289 zł
1.602 zł
06 02.10 - 11.10
2.189 zł
1.532 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
500 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 3
Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Polska
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Europa Zachodnia

Hiszpania

9 dni
Cena od

1942 zł
é

Hiszpania dla seniora

Wypoczynek na Costa Brava

é

Barcelona

é

STOP

Montserrat

é

Tossa de Mar

é

Francja

Lloret de Mar Brava
sta
Montserrat
Co
Calella
e
m
Barcelona ares

Madryt

Hiszpania

sta
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M

Morze
Śródziemne

Portugalia
Lizbona

Gibraltar
Program

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd przez
Czechy, Austrię do Włoch. Przyjazd do hotelu w okolicy
Werony, nocleg.
2 dzień
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd na
Wybrzeże Costa Brava. Przyjazd do hotelu na Costa
Brava, kolacja, spotkanie informacyjne, nocleg.
3 – 7 dzień
Pobyt wypoczynkowy na wybrzeżu Costa Brava. W
trakcie pobytu:
- wyżywienie 2 x dziennie. napoje do kolacji w cenie,
- spotkanie integracyjne z przysmakami kuchni hiszpańskiej i lampce miejscowego wina Cava,
- wycieczki autokarowe:
Barcelona: w programie zwiedzania najważniejsze
atrakcje to: promenada Rambla, port z pomnikiem
Kolumba, Dzielnica Gotycka pełna średniowiecznych
budowli, ale i pozostałości starożytnego Barcino.
Szczególną atrakcją jest katedra św. Eulalii, w krużgankach której rosną pomarańczowe drzewa. Wielki
Pałac Królewski to dawna siedziba Hrabiów Barcelony
i królów Aragonii. Przejazd autokarem po Passeig de
Gracia, głównej alei XIX wiecznej Barcelony ze słynnymi budowlami Antoniego Gaudiego – Casa Mila i Casa
Batllo. Sagrada Familia – monumentalna świątynia
autorstwa Gaudiego, której budowa trwa od 125 lat.
Park Guell to unikatowe połączenie przyrody z licznymi
obiektami małej architektury geniuszu Gaudiego. Pobyt w Parku zachęca do odpoczynku i niezapomnia-

Morocco

nych zdjęć. Zwiedzanie stolicy Katalonii zakończymy
pokazem Magicznych Fontann.
Montserrat: zwiedzanie średniowiecznego klasztoru
i sanktuarium, położonego na malowniczym masywie
o tej samej nazwie. Jego ozdobą jest figurka Czarnej
Madonny, do której ściągają pielgrzymi z całego świata. W drodze powrotnej zakupy w La Rocca Village.
8 dzień
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd przez
Hiszpanię, Francję do Włoch. Przyjazd do hotelu w
okolicy Werony, nocleg. (Trasa przejazdu Costa Brava
– Werona, ok. 1.100 km)
9 dzień
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Polski godz. 08.00.
Przejazd przez Austrię, Czechy do Polski w godzinach
późnowieczornych.

PROGRAM FAKULTATYWNY

Rejs statkiem: wzdłuż malowniczego wybrzeża Costa Brava do zabytkowego Tossa de Mar, Cena ok. 35 EUR/os,
La Masia: biesiada hiszpańska z pokazem tańca flamenco. Cena ok. 55 EUR/os,
Castillo Medieval: turniej rycerski z biesiadą. Cena ok. Do dyspozycji gości w trakcie pobytu: recepcja,
winda, bar, restauracja, sala TV, basen.
60 EUR/os.
Wyżywienie: w trakcie pobytu: 2 x dziennie, napoje
do kolacji w cenie. W trakcie noclegów tranzytowych:
ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: w trakcie pobytu: 6 noclegów w 2 śniadania.
hotelu *** z basenem, na wybrzeżu Costa Brava odda- Transport: autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i
lonym od plaży około 400 m. Pokoje: 2, 3 osobowe z barkiem,
pełnym węzłem sanitarnym, TV, klimatyzacja. 2 nocle- Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
gi tranzytowe w hotelu *** w okolicy Werony.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

INFORMACJE O CENIE

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty
lokalne, rezerwacje dla grup, taksy klimatyczne, wjazdy do miast, parkingi, przejazdy komunikacją miejską.
Koszt - ok. 60 EUR/os,
- programu fakultatywnego.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane na całą grupę (np. za lokalnych przewodników,
wjazdy do miast, itd.) są dzielone na wszystkich
uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach
muzealnych i centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Obowiązkowo
należy zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport. Cena podstawowa dotyczy
wyjazdów z Katowic, Tych, Bielska Białej, Cieszyna.
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy. W zwiedzanych

obiektach sakralnych obowiązuje odpowiedni ubiór
(długie spodnie i spódnice oraz zakryte ramiona).
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w
dniu przyjazdu do hotelu, a kończy o godzinie 08.00
w dniu wyjazdu. Pokoje 1 osobowe małe, bez balkonu. Przejazd: Katowice – Werona (ok. 1150 km) – ok.
15 godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski ok. 4400 km.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: CERW

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 22.05 – 30.05
2989 zł
1942 zł
02 18.09 – 26.09
2989 zł
1942 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
800 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 6

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Częstochowa
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Hiszpania

5 dni

Długi weekend w Barcelonie

Cena od

1987 zł
é

Barcelona

é

Tossa de Mar - rejs statkiem

é

Costa del Maresme/Costa Brava

é

Francja

Hiszpania

Tossa de Mar
e
Calella
sm
Barcelona
are

sta

Co

M

Morze
Śródziemne

Portugalia
Lizbona

Program imprezy

1 dzień
Wylot z Warszawy do Barcelony. Transfer z lotniska
do hotelu w jednej z nadmorskich miejscowości w
pobliżu Barcelony na Costa Maresme (np. Calella,
Malgrat de Mar, Santa Susanna). Kolacja. Wieczorny spacer po miasteczku. Nocleg.

2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Barcelony. Pierwszy
dzień to zapoznanie ze stolicą Katalonii. Zwiedzanie rozpoczniemy od majestatycznego Placu
Katalońskiego i wychodzącej z niego promenady
Rambla, z szerokim chodnikiem pośrodku, pełnym
straganów, kafejek, mimów i tancerzy. Przejdziemy
do kolumny Kolumba i portu, gdzie chętni zobaczą
Akwarium – jedno z największych muzeów oceanograficznych świata z 80-metrowym tunelem wśród
rekinów, płaszczek i wielu innych ryb (wstęp płatny
dodatkowo – ok. 25 EUR). Czas na zwiedzanie
Dzielnicy Gotyckiej, pełnej budowli średniowiecznych, ale i pozostałości starożytnego Barcino, jak
np. starożytne, kamienne mury. Szczególną atrakcją jest katedra św. Eulalii, w krużgankach której
rosną pomarańczowe drzewa. Położony w pobliżu
Wielki Pałac Królewski, dawna siedziba Hrabiów
Barcelony i Królów Aragonii to przykład surowej
XIV-wiecznej architektury. Dla chętnych spacer
po Passeig de Gracia, głównej alei XIX-wiecznej
Barcelony, przy której stoją kolejne budowle Antoniego Gaudiego – Casa Mila i Casa Batllò oraz
dziesiątki innych ciekawych kamienic i budynków
publicznych. Zmęczeni zwiedzaniem mogą zrobić
zakupy w słynnych domach towarowych, jak np.
Corte Inglès. Powrót do hotelu na kolację.
3 dzień
Po śniadaniu rejs statkiem do średniowiecznego
miasteczka Tossa de Mar wzdłuż malowniczego

Gibraltar

Costa Brava, pełnego skalistych raf, jaskiń i urwisk
ze śródziemnomorską roślinnością. Stare miasto
Tossy, położone
na skalistym półwyspie, jest otoMorocco
czone murami z XII w. Ponad ruinami gotyckiego
kościoła i zamku roztacza się piękny widok. Spacer
wśród wąskich zaułków, gdzie można skosztować
miejscowego wina i odpoczynek na plaży lub przylegającej do niej spacerowej promenadzie, pełnej
stylowych knajpek dopełni wrażeń z katalońskiej
prowincji. Powrót do hotelu na kolację.
4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Barcelony. Pierwszy
punkt, stadion Camp Nou (F.C. Barcelona) zachwyci nie tylko kibiców. Po nim zobaczymy Sagrada
Familia – monumentalną świątynię autorstwa Gaudiego budowaną z przerwami od ponad 125 lat i do
dziś nieukończoną. Następnie pojedziemy do Parku Güell, unikatowe połączenie przyrody i geniuszu
tego samego architekta z fantastycznymi schodami,
pawilonami, kolumnadą i tarasem, który zachęca
do odpoczynku i pamiątkowych zdjęć. Przejazd do
centrum i czas na spacer po starych uliczkach lub
Rambli. Na koniec – przejazd na Plac Hiszpański u
podnóża góry Montjüic, miejsce wystawy światowej
z 1929 r., po której pozostały liczne obiekty, jak np.
budynek Muzeum Narodowego Katalonii. To pod
nim znajduje się słynna Magiczna Fontanna, której
pokaz obejrzymy. Późnym wieczorem powrót do
hotelu na nocleg. W tym dniu zamiast kolacji będzie
prowiant.
5 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd na lotnisko. Powrót do Warszawy.

PROGRAM FAKULTATYWNY

- wstęp do Oceanarium - ok. 22 EUR.

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelu*** na Costa
del Maresme lub Costa Brava (w Calelli, Pineda de
Mar, Malgrat de Mar, Santa Susanna lub Lloret de
Mar), położonym do ok. 500 m od plaży.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu (w dniu pokazu Magicznej
Fontanny - prowiant zamiast obiadokolacji). Pierwszy posiłek: obiadokolacja w dniu przylotu. Ostatni
posiłek: śniadanie w dniu wylotu.
Transport: Samolot rejsowy Warszawa - Barcelona
- Warszawa (możliwość przesiadki w ramach połączenia). Godziny połączeń będą dostępne na min.
30 dni przed wylotem. Zbiórka na Lotnisku Chopina na 2 godz. przed odlotem, przy „meeting point”
między sektorami D i E w Hali Odlotów. Transfer z
lotniska do hotelu i na lotnisko autokarem lub minibusem.

Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.
Bilet do Parku Güell.

INFORMACJE O CENIE

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni,
opłaty lokalne i klimatyczne, rezerwacje dla grup,
wynajem autobusu na wyjazdy i parkingi lub przejazdy komunikacją miejską i podmiejską, rejs wynajętą łodzią (Tossa). Koszt - ok. 145 EUR,
- programu fakultatywnego.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może
ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty
pobierane na całą grupę (np. za lokalnych przewodników, wjazdy do miast, itd.) są dzielone na
wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po
obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód
osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport. W
zwiedzanych obiektach sakralnych obowiązuje
odpowiedni ubiór (długie spodnie i spódnice oraz
zakryte ramiona).

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: PETB

Cena
W promocji
katalogowa już o d:
01 29.04 - 03.05
2839 zł
1987 zł
02 02.06 - 06.06
2839 zł
1987 zł
03 22.09 - 26.09
2839 zł
1987 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
400 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
Organizator: Almatur - Polska
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Europa Zachodnia

7 dni
Cena od

1789 zł
é

Luksemburg, Belgia, Holandia

Podbój Beneluxu

Wielkie Księstwo Luksemburg é Bruksela - „stolica Europy” é średniowieczne miasteczko Brugia é Antwerpia - najpiękniejsze miasto
Belgii é Rotterdam - „holenderski Manhattan” é średniowieczne Delfty é Haga - siedziba rządu é Amsterdam - „Wenecja Północy” é
Amsterdam
Rotterdam

Holandia
Belgia

Antwerpia

Niemcy

Bruksela
Luxemburg

Francja

Paryż

Switzerlan

Trebic

Czechy
Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Niemcy. W trakcie przejazdu przewidziane są
krótkie postoje i przerwa na posiłek.
2 dzień
Około południa przyjazd do stolicy Wielkiego Księstwa Luksemburg. Przejazd przez Plateau du
Kirchberg z nowoczesnymi budynkami Instytucji
Europejskich. Następnie zwiedzanie centrum jednej
z najmniejszych i najbardziej urokliwych stolic europejskich: Plac Konstytucji, wnętrze katedry Notre
Dame, malownicze przedmieścia Grund z ulicą de la
Corniche zwaną najpiękniejszym „balkonem” Europy.
Zobaczymy także Casemates du Bock – barokowe
umocnienia obronne wykute w skale. Przejście pod
Pałac Książęcy i Izbę Deputowanych. Czas wolny na
Placu Armii z licznymi restauracjami i kawiarniami.
Przejazd do Belgii na nocleg w okolicy Brukseli/Antwerpii. Kolacja*. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Brukseli „stolicy Europy”.
Podczas spaceru zobaczymy Grand Place uznawany za najpiękniejszy plac w Europie, z gotyckim
ratuszem z XV wieku, zabytkowymi kamienicami
oraz Domem Króla. Przejście pasażem św. Huberta
z licznymi sklepami i produktami regionalnymi między innymi brabancką koronką. Wizyta u znanego na
całym świecie Manneken Pis’a - figurki siusiającego
chłopca, który jest niekwestionowanym symbolem
miasta. Spacer po Parku Królewskim zabudowanym z jednej strony Pałacem Królewskim, a z drugiej budynkiem Parlamentu Belgii. Na zakończenie
zwiedzania Katedra św. Michała i Guduli - piękna
świątynia wybudowana w stylu gotyku brabanckiego.
Przejazd do Brugii – świetnie zachowanego średniowiecznego miasteczka, perły renesansu flamandzkiego. Rejs po kanałach (dla chętnych) – malownicza
podróż wzdłuż zabytkowych kamieniczek i romantycznych średniowiecznych zaułków. Spacer po
jednej z najlepiej zachowanych i największych starówek średniowiecznych: zobaczymy Wieżę Belfort z
XIII wiecznymi sukiennicami oraz zwiedzimy kościół
Najświętszej Marii Panny z rzeźbą Michała Anioła
Madonną z Brugii i Bazylikę Świętej Krwi. Kolacja*.
Powrót do hotelu, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu czeka na nas Atomium - słynny 103-metrowy model kryształu żelaza. Następnie wizyta w
Antwerpii – drugim co do wielkości mieście nad
Skaldą. Podczas spaceru zobaczymy Grote Markt z
renesansowym ratuszem, fontannę Brabo, Het Steen – fragmenty fortyfikacji z XI w. oraz XVI-wieczne
domy cechowe. Podziwiać będziemy również Rynek
Rękawiczek z największą gotycką katedrą w Belgii,

a także Zielony Plac z pomnikiem Rubensa. Czas
wolny. Przejazd do Kinderdijk - niewielkiej miejscowości położonej z dala od głównych dróg, gdzie można
zobaczyć prawdziwą prowincję holenderską. Około
1740 roku w Kinderdijk powstał zespół wiatraków,
które przetrwały do dziś, dzięki temu od roku 1997
miejsce to znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Następnie przejazd do Rotterdamu. Spacer po centrum, które pretenduje do miana
holenderskiego Manhattanu. Znajduje się tu m.in.
monumentalny ratusz – cudem ocalały z doszczętnie
zbombardowanego w czasie wojny miasta. Czeka
nas wjazd superszybką windą na wieżę widokową
Euromaszt, gdzie z wysokości 185 m będziemy podziwiać panoramę miasta i największego portu na
świecie. Zobaczymy też Domy Kubikowe jedne z najdziwniejszych domów na świecie, które oddają klimat
supernowoczesnego Rotterdamu. Przejazd do hotelu
w okolicy Hagi/Rotterdamu. Kolacja*. nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu wizyta w Delft - jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast holenderskich.
Spacer po zabytkowym centrum z licznymi sklepikami
oferującymi słynną porcelanę. Czas wolny na zakupy.
Następnie przejazd do centrum Hagi – siedziby rządu
holenderskiego. Spacer po mieście podczas którego
zobaczymy m.in.: oficjalną rezydencję królewską,
Binnenhof - siedzibę parlamentu, Pałac Pokoju, w
którym mieści się Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, a także starówkę z Pałacem Królewskim.
Wizyta w Królewskiej Galerii Malarstwa gdzie znajduje się między innymi słynna „ Dziewczyna z perłą „
Jana Vermeer’a (zwiedzanie indywidualne). Przejazd
do Scheveningen - najsłynniejszego holenderskiego
kurortu nad Morzem Północnym. Czas wolny na promenadzie. Kolacja*. Powrót do hotelu na nocleg.
*5 dzień
W terminie 01.05 – 07.05 zamiast Delft proponujemy
w tym dniu przejazd do Lisse i zwiedzanie ogrodów
Keukenhof – miejsca rozkwitającego wiosną ponad
7 milionami kwiatów cebulowych tulipanów, hiacyntów, krokusów, narcyzów, w którym przyroda łączy
się ze sztuką.
6 dzień
Po śniadaniu przejazd do Amsterdamu - „Wenecji
Północy”. To wyjątkowe miasto poprzecinane malowniczymi kanałami kusi wyjątkowym klimatem.
Odwiedzimy Coster Diamonds - Królewską Szlifiernię Diamentów - możliwość zakupów. Zwiedzanie z
przewodnikiem narodowego muzeum Rijksmuseum
z kolekcją sztuki holenderskiej (m. in. Rembrandt,
Veermer, Hals) oraz w Muzeum van Gogha (zwiedzanie indywidualne), gdzie znajduje się największa
na świecie kolekcja dzieł sztuki mistrza. Po południu
(dla chętnych) rejs statkiem po kanałach - dawnych

drogach komunikacji i transportu towarów, podczas
którego zobaczymy urokliwe zakątki miasta. Wieczorem spacer po mieście: targ kwiatowy, wieża mennicy, Nieumarkt z dawnymi murami miejskimi oraz
dzielnica ”czerwonych latarni” W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną do Polski.
7 dzień
Powrót do Polski w godzinach porannych.

Program fakultatywny

- rejs po kanałach: Amsterdam ok. 15 EUR,
- rejs po kanałach: Brugia ok. 10 EUR,
- ogrody Keukenhof – ok 20 EUR (w wybranym terminie) – min. 25 osób.

Świadczenia

Polska

Przejazd: Wrocław - Luksemburg (ok. 950 km) - ok.
14 godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski 3100 km.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji pogramu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, przejazdy komunikacją miejską, opłaty lokalne, rezerwacje dla grup, Tour Guide. Koszt - ok. 140 EUR,
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KBTH

Cena
W promocji
Termin
Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach lub pensjonakatalogowa
już od:
tach o standardzie **/***: 2 noclegi w okolicy Brukseli/ 01 01.05 – 07.05 2 556 zł
1 789 zł
Antwerpii, 2 w okolicy Hagi/Rotterdamu. Pokoje 2, 3 02 29.05 – 04.06 2 556 zł
1 789 zł
osobowe z łazienkami, w większości hoteli z TV. W
03 03.07 – 09.07 2 556 zł
1 789 zł
hotelach restauracja, bar.
04 07.08 – 13.08 2 556 zł
1 789 zł
Wyżywienie: 4 śniadania, 4 kolacje dodatkowo płatne.
1 789 zł
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD, 05 04.09 – 10.09 2 556 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
700 zł
barkiem.
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota. Dopłata do 4 kolacji: 70 EUR
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
UWAGI
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Podana kwota na reazliację programu może ulec Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobieDla stałych klientów - zniżka 5%
rane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników)
szczegóły na stronach 4-5
są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych i centrach hi- Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
storycznych.
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzeKolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
(dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, GliRozkład jazdy nr 3
wic, Opola, Wrocławia, Legnicy i Bolesławca.
Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w PolRozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
sce podane są w rozkładzie jazdy.
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Nr

Organizator: Almatur - Katowice
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Szwajcaria

9 dni
Cena od

2989 zł

Szwajcarskie specjały

Stein nad Renem é Szafuza é Zurych é Bazylea é Góra Pilatus é Jezioro Czterech Kantonów é Lucerna é Berno é
Murten é Jezioro Genewskie é Evian les Bains é Montreux é Lozanna é Zermatt é Matterhorn é Broc é Gruyeres é

é

Niemcy

Zurych
Francja

Berno
Lozanna
Montreux

Szwajcaria

Zermatt

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy. Przejazd
przez Niemcy i Austrię. W trakcie przejazdu planowane są krótkie postoje.
2 dzień
W godzinach porannych przyjazd do niezwykle
urokliwej miejscowości Stein am Rhein (Stein nad
Renem). Spacer zaułkami średniowiecznej starówki uważanej za jedną z najpiękniejszych w całej
Szwajcarii. Czas wolny. Następnie rejs statkiem po
Renie do Szafuzy, wśród winnic i historycznych miasteczek. Krótki spacer po zabytkowej części miasta,
słynącego z charakterystycznych kamienic z oknami
wykuszowymi. Przejazd autokarem do Neuhausen,
gdzie znajduje się największy w Europie wodospad
Rheinfall. Rejs po rzece u podnóża wodospadu,
skąd zobaczymy panoramę 23-metrowej kaskady
oraz zamku Laufen. Przejazd do hotelu w okolicy
Lucerny/Zurychu. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Zurychu, największego miasta Szwajcarii. Spacer ulicą Bahnhofstrasse,
pod którą znajdują się największe bankowe skarbce.
Zobaczymy taras widokowy Lindenhof - dawny posterunek rzymski, kościół św. Piotra z największą tarczą
zegarową w Europie, kościół Fraumünster z witrażami
autorstwa Marca Chagalla oraz Grossmünster - świątynię, w której kazania głosił Ulrich Zwingli - „ojciec”
szwajcarskiej reformacji. Czas wolny. W godzinach popołudniowych przejazd autokarem do Bazylei – miasta
położonego w trójkącie niemiecko-francusko-szwajcarskim. Spacer po ulicach starego miasta, gdzie warte
uwagi są m.in. katedra Münster z XI wieku z krużgankami, taras Pfalz z panoramą Renu, ratusz z charakterystyczną czerwoną fasadą, plac Fischmarkt i fontanna
postmodernistycznego twórcy Tinguely’ego. Czas wolny, następnie przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu wycieczka na górę Pilatus (2.132 m
n.p.m.). Wjazd na szczyt najbardziej stromą, zębatą

koleją świata, poruszającą się po stoku o nachyleniu
do 48%. Ze szczytu podziwiać będziemy panoramę
Alp i Jeziora Czterech Kantonów. Następnie przejazd
do Lucerny i spacer po lucerneńskiej starówce: m.in.
średniowieczne, drewniane mosty - Kapellbrücke
(Most Kapliczny) i Spreuerbrücke (Most Młyński),
fragmenty dawnych murów miejskich, urokliwe place
oraz najbardziej znany w Szwajcarii pomnik „Umierającego Lwa”. Wizyta w Ogrodzie Lodowcowym (Gletschergarten), w którym atrakcją są pomniki natury w
postaci kotłów lodowcowych i głazów narzutowych, a
także labirynt luster Alhambra. Czas wolny. Przejazd
do hotelu, kolacja, nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu przejazd autokarem do Berna. Malownicza trasa prowadzi m.in. wzdłuż jezior Brienzersee i
Thunersee. Spacer ulicami szwajcarskiej stolicy, której
starówka wpisana jest na listę UNESCO: m.in. Bärenpark – park zamieszkiwany przez niedźwiedzie, od
których wywodzi się nazwa stolicy; ulica Kramgasse,
wzdłuż której na długości 6 km ciągną się kamienice z
podcieniami; katedra św. Wincentego z ponad 100 metrową wieżą; zabytkowe fontanny, w tym słynna Fontanna Wielkoluda – olbrzyma pożerającego dzieci; wieża
zegarowa Zytglogge; gmach szwajcarskiego parlamentu. Czas wolny. Po południu przejazd do urokliwego
miasteczka Murten szczycącego się 800 - letnią historią
i zabytkami sięgającymi czasów średniowiecza, położonego jest nad jeziorem o tej samej nazwie, na granicy
wpływów dwóch kultur – niemieckiej i francuskiej. Krótki
spacer po miejscowości, podczas którego ze szczytów
historycznych murów warownych będziemy podziwiać
niepowtarzalną panoramę dachów starówki. Przejazd w
okolice Jeziora Genewskiego, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
6 dzień
Po śniadaniu spacer po popularnym kurorcie Ouchy,
położonym tuż nad brzegiem Jeziora Genewskiego.
W godzinach południowych rejs statkiem po Jeziorze
Genewskim do francuskiego miasteczka Evian-les-Bains. Z pokładu statku można w pełnej okazałości podziwiać panoramę Riwiery Szwajcarskiej z jej
najsłynniejszymi kurortami, winnicami i alpejskimi
szczytami. Krótki pobyt w miejscowości uzdrowiskowej Evian, która swą sławę zawdzięcza rozlewni wód
mineralnych, a następnie powrót statkiem do Lozanny. Przejazd przez słynący z tradycji uprawy winorośli
region Lavaux w okolice Montreux do zamku Chateau
de Chillon. Zwiedzenie średniowiecznych wnętrz jednego z najliczniej odwiedzanych zamków w Szwajcarii, w którego oknach ukazują się alpejskie szczyty
odbijające się w tafli jeziora. Następnie przejazd do
Lozanny. Spacer po centrum miasta: m.in. katedra
gotycka, stare miasto, Fontanna Sprawiedliwości i ratusz. Czas wolny. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.

7 dzień
Po śniadaniu wyjazd autokarem w stronę Zermatt,
jednej z najsłynniejszych górskich miejscowości w
Szwajcarii, położonej u stóp legendarnego szczytu
Matterhorn i w całości zamkniętej dla ruchu kołowego. Przyjazd do Täsch, a następnie kontynuacja podróży pociągiem (przejazd na trasie Täsch - Zermatt
ok. 15 min.). Spacer po miejscowości Zermatt, gdzie
można odwiedzić muzeum Matterhornu, prezentujące wystawę związaną z historycznymi próbami zdobycia szczytu, a także eksponaty z życia codziennego mieszkańców. W trakcie spaceru po miasteczku
można także zajrzeć do dzielnicy Hinterdorf, w której
zachowały się tradycyjne drewniane stodoły oraz zakupić oryginalne szwajcarskie pamiątki. Dla chętnych
wjazd kolejką linową na Klein Matterhorn (3.883 m
n.p.m.). Możliwość podziwiania zapierającej dech w
piersiach panoramy Alp 360° oraz zejścia do pałacu
lodowego wykutego w lodowcu na głębokości 15 metrów. W godzinach wieczornych przejazd do hotelu,
kolacja, nocleg.
8 dzień
Po śniadaniu przejazd do Gruyeres, gdzie wytwarzany jest jeden z najbardziej znanych szwajcarskich serów. Zwiedzenie pomieszczeń, w
których odbywa się produkcja oraz degustacja
sera Gruyeres. Następnie przejazd autokarem
do Broc. Spacer po tutejszej fabryce czekolady
Cailler, należącej do słynnego koncernu Nestle.
Ta krótka i przyjemna lekcja historii zakończona
zostanie słodkim poczęstunkiem. Po zwiedzaniu
możliwość zakupu słodkich pamiątek. Wczesnym
popołudniem wyjazd w stronę Polski. Przejazd
przez Austrię i Niemcy.
9 dzień
Powrót do Polski we wczesnych godzinach porannych.

Program fakultatywny

- Rejs po Jeziorze Genewskim - 40 CHF,
- Kolejka na Pilatus – ok. 70 CHF,
- Kolejka na Klein Matterhorn - ok. 115 CHF,
- Wąwóz rzeki Aare - ok. 10 CHF.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach o standardzie**/***: 3 noclegi w okolicy Lucerny/Zurychu, 3
noclegi w okolicy Jeziora Genewskiego. Pokoje 2, 3
osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 6 śniadań serwowanych, 6 kolacji.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Austria

Lucerna

Włochy

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za loklanych przewodników)
są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych i centrach
historycznych. Kolejność realizacji programu może
ulec zmianie. Obowiązkowo należy zabrać ważny
dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z Katowic, Gliwic, Opola, Wrocławia, Legnicy i Bolesławca. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce,
podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd: Wrocław Stein nad Renem (ok. 930 km) - ok. 13 godz.
Trasa wycieczki liczona od granic Polski – ok. 3100 km.
W niektórych terminach ze względów technicznych
i pogodowych możliwe ograniczenia w kursowaniu
kolejek górskich i statków.
W celu korzystania z gniazdek elektrycznych należy
zabrać ze sobą wtyczki przejściowe.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy loklani, Tour Guide. Koszt - ok. 130 CHF,
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KITS

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 29.05 – 06.06 4 270 zł
2 989 zł
02 10.07 – 18.07 4 270 zł
2 989 zł
03 14.08 – 22.08 4 270 zł
2 989 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
800 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 3

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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Europa Zachodnia

Lichtenstein, Szwajcaria, Francja

7 dni

Alpejska kraina

Cena od

2089 zł
é

Vaduz

é

Lucerna

é

Interlaken é Berno é Lozanna
Genewa é Zurych é

é

Montreux

é

Chamonix

é

Niemcy

Zurych

Francja
Berno
Lozanna

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Niemcy i Austrię. Podczas przejazdu planowane są krótkie postoje.
2 dzień
W godzinach porannych przyjazd do Vaduz – stolicy Księstwa Liechtenstein, „wciśniętego” pomiędzy
terytorium Szwajcarii i Austrii. Niewielkie, bo liczące zaledwie 5 tysięcy mieszkańców miasto oferuje
wszystko, co typowe dla tego państwa słynącego
z wina, rodziny książęcej i znaczków pocztowych.
Krótki spacer po mieście, czas wolny. Następnie
przejazd do Lucerny i spacer po starówce, gdzie
zobaczymy m.in.: średniowieczne, drewniane
mosty – Kapellbrücke (Most Kapliczny) i Spreuerbrücke (Most Młyński), fragmenty dawnych murów miejskich, urokliwe place starego miasta oraz
pomnik „Umierającego Lwa” - jeden z najbardziej
znanych w Szwajcarii. Wizyta w Ogrodzie Lodowcowym (Gletschergarten), w którym atrakcją są pomniki natury w postaci kotłów lodowcowych i głazów narzutowych, a także labirynt luster Alhambra.
Czas wolny. Przejazd na nocleg w okolice Lucerny.
Zakwaterowanie w hotelu, kolacja.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd w Alpy Berneńskie do Interlaken. Miejscowość ta jest malowniczo położona pomiędzy jeziorami Thunersee i Brienzersee,
u stóp słynnego „trio”: Eiger (3.970 m), Mönch
(4.107 m) i Jungfrau (4.158 m). Pełen niesamowitych wrażeń wjazd najwyższą szynową koleją
zębatą w Europie, uruchomioną w 1912 r.- na
przełęcz Jungfraujoch (3.454 m n.p.m.). Trasa o
długości 7 km wykuta jest w litej skale. W znajdującym się na szczycie pałacu lodowym można

zwiedzić labirynt z rzeźbami wykutymi w lodzie, a
z platformy widokowej zachwycać się panoramą
najdłuższego w Alpach lodowca Aletsch, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu przejazd do Berna - stolicy Szwajcarii. W trakcie spaceru zobaczymy malowniczą
starówkę zabudowaną mieszczańskimi kamieniczkami z licznymi podcieniami wpisaną na listę
UNESCO, dom Alberta Einsteina, wieżę zegarową, katedrę św. Wincentego z najwyższą wieżą w
Szwajcarii i budynki parlamentu. Następnie przejazd do Lozanny – uroczego miasta położonego na
brzegu Jeziora Genewskiego. Zwiedzimy wnętrza
najpiękniejszej gotyckiej katedry Szwajcarii, przejdziemy ulicami Starego Miasta, zobaczymy Fontannę Sprawiedliwości oraz ratusz. W godzinach
popołudniowych przejazd do Montreux – głównego
miasta Riwiery Szwajcarskiej. Spacer słynną „kwitnącą promenadą”, przy której wznoszą się gmachy
ekskluzywnych hoteli oraz pomnik Freddie’go Merkury, upamiętniający długoletnią działalność grupy
Queen w Montreux. Przejazd do zamku Chateau
de Chillon. Zwiedzanie średniowiecznych wnętrz
jednego z najliczniej odwiedzanych zamków w
Szwajcarii, w którego oknach ukazują się alpejskie
szczyty odbijające się w tafli jeziora. W godzinach
wieczornych przejazd do hotelu w okolicy Jeziora
Genewskiego, kolacja, nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu przejazd do francuskiego Chamonix
- słynnego centrum sportów zimowych, miejsca
pierwszej zimowej olimpiady w 1924 roku. Dla
chętnych wjazd kolejką linową na szczyt Aiguille
du Midi (3.842 m. n.p.m.) położony u podnóża

„korony Alp” – Mont Blanc. W godzinach popołudniowych przejazd do Genewy – miasta, które
dzięki działalności licznych organizacji międzynarodowych (m.in. ONZ i Międzynarodowego
Komitetu Czerwonego Krzyża) stało się symbolem
kosmopolityzmu i internacjonalizmu. Genewa słynie także z produkcji najdroższych szwajcarskich
zegarków, a wśród nich mającej „polskie korzenie”
marki Patek. Zwiedzanie centrum Genewy, wyspy
Rousseau, gdzie stoi pomnik Jean-Jacques Rousseau – słynnego myśliciela, mieszkańca Genewy,
Place du Bourg-de-Four - dawnego forum rzymskiego, najstarszego placu w Genewie. Udamy
się też do wnętrz romańsko-gotyckiej katedry św.
Piotra, gdzie swoje kazania wygłaszał Jan Kalwin,
odwiedzimy park miejski, a także zobaczymy Jet
d`Eau – najwyższą fontannę świata utrzymującą w
jednej chwili w powietrzu 7 ton wody! Czas wolny.
Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.
6 dzień
Po śniadaniu przejazd do Zurychu, stolicy światowej finansjery. Zwiedzanie miasta, gdzie zobaczymy m.in. Lindenhof - dawny posterunek rzymski,
ulicę Bahnhofstrasse, która w swych podziemiach
kryje słynne bankowe skarbce, kościół św. Piotra
z największą tarczą zegarową w Europie i kościół
Fraumünster z witrażami autorstwa Marca Chagalla. Udamy się do wnętrz Grossmünster - świątyni, w której kazania głosił Ulrich Zwingli - „ojciec”
szwajcarskiej reformacji. Czas wolny. Następnie
przejazd komunikacją miejską na punkt widokowy
Uetliberg. Na zakończenie rejs statkiem po Jeziorze Zuryskim. W godzinach wieczornych wyjazd w
drogę powrotną do Polski.
7 dzień
Powrót do Polski w godzinach porannych.

Program fakultatywny

- kolejka Interlaken-Jungfraujoch ok. 195 CHF,
- kolejka Aguille du Midi ok. 67 EUR,
- Wąwóz Aare – ok. 10 CHF.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach o standardzie **/***: 2 noclegi w okolicy Lucerny, 2 w okolicy Jeziora Genewskiego. Pokoje 2, 3 osobowe z
łazienkami, w większości hoteli z TV. W hotelach
restauracja, bar.
Wyżywienie: 4 śniadania serwowane, 4 obiadokolacje.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Austria

Szwajcaria

Geneva
Chamonix

Program imprezy

Vaduz

Lucerna

Włochy

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone za wszystkich uczestników.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i
centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Obowiązkowo należy
zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport. Cena podstawowa dotyczy
wyjazdów z Katowic, Gliwic, Opola, Wrocławia,
Legnicy i Bolesławca. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd: Wrocław - Vaduz (ok. 950
km) - ok. 13 godz. Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok. 2800 km. W niektórych terminach
ze względów technicznych i pogodowych możliwe
są ograniczenia w kursowaniu kolejek górskich i
statków. W celu korzystania z gniazdek elektrycznych należy zabrać ze sobą wtyczki przejściowe.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt - ok. 80 CHF.
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KITL

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 01.05 – 07.05 2 985 zł
2 089 zł
02 03.07 – 09.07 2 985 zł
2 089 zł
03 07.08 – 13.08 2 985 zł
2 089 zł
04 04.09 – 10.09 2 985 zł
2 089 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
600 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 3

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice

Europa Zachodnia
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Francja

7 dni

Paryż i zamki

Cena od

1689 zł
é

Paryż

é

Zamki nad Loarą

é

Wersal

é
United Kingdom

Belgia
Niemcy

Paryż

Francja

Atlantic
Ocean

Szwajcaria

Włochy

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd
przez Niemcy w kierunku Francji. W trakcie przejazdu planowane są krótkie postoje i przerwa na
posiłek.
2 dzień
W godzinach południowych przyjazd do Paryża.
Zwiedzanie miasta: Plac Trocadero z tarasem
widokowym, spacer Placem Warszawskim pod
Wieżę Eiffel’a. Dla chętnych możliwość wjazdu na
wieżę, na wysokość 273 m i podziwianie pięknej
panoramy miasta. Następnie rejs statkiem wzdłuż
wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO nabrzeża Sekwany, rzeki ściśle
związanej z historią Paryża i rozwojem miasta.
Podczas rejsu, przy akompaniamencie nastrojowej francuskiej muzyki, podziwiać będziemy
najpiękniejsze zabytki Paryża. Obiadokolacja*.
Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
3 dzień
Po wczesnym śniadaniu wyjazd do Doliny Loary,
gdzie znajdują się słynne zamki, bajecznie położone nad brzegami rzek. Zwiedzanie arcydzieła
francuskiego renesansu - zamku w Chambord.
Następnie przejazd urokliwą trasą do Chenonceau, pięknego zamku położonego nad rzeką Cher.
Obiekt zwany jest także „Zamkiem Dam” – bo to
właśnie z inicjatywy sześciu właścicielek zamku
był on rozbudowywany. Zwiedzanie bardzo bogato i gustownie wyposażonych wnętrz, w tym Sali
Balowej, kuchni i apartamentów Franciszka I. Następnie czas wolny w ogrodach Diany z Poitiers i
Katarzyny Medycejskiej. Przejazd do miasteczka
Amboise, przepięknie położonego nad Loarą, z
górującym nad nim zamkiem królewskim. Spacer
wzdłuż jaskiń troglodytów do pałacyku Clos Luce
(zwiedzanie tylko z zewnątrz), rezydencji, w której
ostatnie lata swojego życia spędził Leonardo da
Vinci. Przejazd do pobliskiej winnicy na degustację miejscowych win i poznanie sekretów szlachetnej sztuki winiarstwa. Wyjazd w kierunku Paryża.
Obiadokolacja*. Powrót do hotelu, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu spacer po Dzielnicy Łacińskiej:
zwiedzanie Panteonu, gdzie znajdują się groby
słynnych Francuzów, w tym między innymi Marii
Skłodowskiej-Curie. Następnie Sorbona – jeden z
najstarszych uniwersytetów Europy oraz Ogrody
Luksemburskie z Senatem Francji, Wyspa Cité
– będącą najstarszą częścią miasta i kolebką
Paryża. Zwiedzimy także klejnot francuskiego gotyku: katedrę Notre Dame (z zewnątrz) oraz Conciergerie - dawny pałac królewski, który podczas
Rewolucji Francuskiej zamieniono w więzienie.

Zobaczymy też Centrum Pompidou – muzeum
sztuki i kultury współczesnej. Następnie zwiedzanie Muzeum d’Orsay, prezentującego bogatą
kolekcję obrazów impresjonistów - między innymi
dzieła Claude Moneta, Pierra Renoira, Paula Cezanne, Edgara Degasa i Vincenta Van Gogha. Po
południu spacer urokliwymi uliczkami Montrmartre
– najwyższego naturalnego wzniesienia Paryża,
gdzie nadal, między sztalugami artystów na Place du Tertre oraz pełnymi unikalnej atmosfery
restauracjami i kabaretami rozbrzmiewają echa
Belle Epoque i francuskiego impresjonizmu. Nad
tym wszystkim góruje bazylika Sacre Coeur. U
stóp wzgórza Montrmartre przejdziemy spacerem
przez Plac Pigalle i Plac Blanche, gdzie działa
znany kabaret Moulin Rouge. Obiadokolacja* lub
dla chętnych wieczór francuski (degustacja wina i
specjałów wpisanej na listę UNESCO kuchni francuskiej). Późnym wieczorem wyjazd najszybszą w
Europie windą na wieżę Montparnasse. Podziwianie oświetlonej panoramy miasta z wieżą Eiffel’a w
tle. Powrót do hotelu, nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu przejazd do Wersalu, jednego z
najwspanialszych pałaców Francji, związanego z
postacią „Króla Słońce” - Ludwika XIV. Zwiedzanie apartamentów królewskich z Galerią Zwierciadlaną oraz spacer po ogrodach wersalskich.
Następnie powrót do Paryża. Zwiedzanie Luwru
- jednego z największych na świecie muzeów z
unikatowymi dziełami sztuki. W programie między
innymi: Mona Lisa, Nike z Samotraki i Wenus z
Milo. Obiadokolacja*. Powrót do hotelu, nocleg.
Dla chętnych – wieczorny spektakl w jednym z
paryskich kabaretów.
6 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd
komunikacją miejską do centrum Paryża i zwiedzanie miasta. Będziemy podziwiać Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie i Pałac Elizejski – siedzibę
prezydenta, najmodniejszą ulicę świata - Rue du
Faubourg Saint-Honoré, ze sklepami największych projektantów, z Yves Saint Laurent na
czele. Zobaczymy także Kościół Sainte Madeleine, w którym Francuzi najczęściej mówią sakramentalne „tak”, czyli „oui„ oraz Muzeum Perfum,
gdzie zapoznamy się nie tylko z historią perfum,
ale także z wieloma ciekawostkami związanych z
francuskim dworem. Na koniec Opera Paryska i
Plac Vendome ze słynnym hotelem Ritz i kamienicą, w której mieszkał i zmarł Fryderyk Chopin.
Po zakończeniu zwiedzania wyjazd w drogę powrotną do Polski.
7 dzień
Powrót do Polski w godzinach południowych.

Program fakultatywny

- Wieża Eiffel’a: ok. 25 EUR (trzecia platforma),
- rejs po Sekwanie: ok. 15 EUR,
- wieczór francuski ok. 39 EUR (lub 24 EUR dopłaty
przy wykupionych 4 HB za 60 EUR),
- kabaret: Lido ok. 100 EUR, Moulin Rouge ok. 139
EUR (min. 25 os.);

Świadczenia

Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach o standardzie**/*** na przedmieściach Paryża. Pokoje 2 osobowe (z możliwością dostawki) z łazienkami.
Wyżywienie: 4 śniadania kontynentalne *możliwość
wykupienia obiadokolacji w restauracji samoobsługowej
składających się z: przystawki, dania głównego, deseru.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,
barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom oferty chęci wykupienia kolacji w dniu rezerwacji imprezy. Podana kwota
na realizację programu może ulec zamianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę
(np. lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach
muzealnych i centrach historycznych. W celu sprawnej
realizacji programu część przejazdów może być realizowana metrem lub RER-em. Kolejność realizacji
programu może ulec zmianie. Obowiązkowo należy
zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE)
lub paszport. Cena podstawowa dotyczy wyjazdów z
Katowic, Gliwic, Opola, Wrocławia, Legnicy i Bolesławca. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w
Polsce podane są w rozkładzie jazdy.
Przejazd: Wrocław - Paryż (ok. 1.200 km) – ok. 17 godz.
Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok. 3700 km.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, opłaty lokalne, wjazdy do miast, przejazdy komunikacją
miejską, Tour Guide. Koszt - ok. 170 EUR.
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KFTL

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 01.05 – 07.05 2 413 zł
1 689 zł
02 29.05 – 04.06 2 413 zł
1 689 zł
03 03.07 – 09.07 2 413 zł
1 689 zł
04 07.08 – 13.08 2 413 zł
1 689 zł
05 04.09 – 10.09 2 413 zł
1 689 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
600 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Dopłata do 4 obiadokolacji : 65 EUR
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 3

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133
Organizator: Almatur - Katowice
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Wielka Brytania

9 dni

Whisky, zamki i Beatlesi

Cena od

2989 zł
é

Cambridge

é

é zamek Eilean Donan é
York é Edynburg é Loch Ness éAtlantic
Fort Augustus
Ocean
Orkney Islands
é
Glen Coe é Liverpool é Chester é Windsor é Londyn
Hebrides
Loch Ness
Edynburg

Morze
Północne

York
Liverpool
Liverpool

Dublin
Irlandia

Wielka Brytania

Cambridge

Londyn

Dover

Kanał La Manche

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Podróż do Wielkiej Brytanii. W trakcie przejazdu planowane są krótkie
postoje i przerwa na posiłek.
2 dzień:
Przejazd przez Niemcy, Holandię, Belgię i Francję.
Przyjazd do Calais. Przeprawa promowa Calais - Dover
lub przejazd Eurotunelem. Zakwaterowanie w hotelu w
okolicy Cambridge, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu wizyta w historycznym miasteczku uniwersyteckim Cambridge i zwiedzanie słynnych uczelni
- Trinity College z budynkiem biblioteki Wren, King’s
College i King’s College Chapel. Przejazd do założonego jeszcze przez Rzymian miasta York, dawnej stolicy

Wikingów. Zwiedzanie ruin opactwa St. Mary’s Abbey
oraz katedry York Minster - monumentalnej budowli
gotyckiej, a następnie spacer po starówce. Przejazd na
nocleg w okolicy Glasgow/ Edynburga.
4 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Edynburga - stolicy Szkocji
wzniesionej na stokach wygasłych wulkanów. Objazd
miasta autokarem: Nowe Miasto, aleja Princes Street
z pomnikiem Scotta, Pałac Holyroodhouse - rezydencja królewska, Park Holyrood. Następnie odwiedzimy
wnętrza Zamku Edynburskiego (w którym przechowywane są klejnoty koronne i kamień przeznaczenia) oraz
kompleks zamkowy, w skład którego wchodzą m.in.
Pałac Królewski z Wielką Salą, koszary, kaplica św.
Małgorzaty, Argyle Battery z działem One o’Clock Gun i
ogromna armata Mons Meg. Czas wolny. Fakultatywnie
przejazd do czynnej destylarni whisky „Glenkinchie Destillery”, gdzie można zapoznać się z tajnikami produkcji
narodowego, szkockiego płynnego skarbu – degustacja
szlachetnych trunków. Powrót do Edynburga, spacer po
Royal Mile - głównej arterii Starego Miasta, czas wolny.
Powrót do hotelu na nocleg.
5 dzień
Po wczesnym śniadaniu przejazd na północ Szkocji
nad tajemnicze jezioro Loch Ness, rozsławione przez
legendę o słynnym potworze Nessi. Zwiedzanie Centrum Potwora w Drumnadrochit, możliwość zakupu
pamiątek, a następnie podróż nabrzeżem jeziora obok
ruin średniowiecznego zamku Urquhart Castle do miejscowości Fort Augustus. Tam trasa drogowa przecina
Kanał Kaledoński, zabytek techniki, na który składa się
29 śluz, 10 mostów i 4 akwedukty. Później przejazd do
malowniczego, najczęściej fotografowanego w Szkocji
zamku Eilean Donan - siedziby klanu McRae. Powrót
do hotelu przepiękną „Doliną Łez”- Glen Coe. Po drodze oglądamy najwyższy szczyt górski Wielkiej Brytanii
- Ben Nevis. Przejazd do hotelu na nocleg.

6 dzień
Po wczesnym śniadaniu przejazd do miasta Beatlesów
- Liverpoolu. Spacer do Cavern Club – miejsca pełnego
ciekawych rock&rollowych pamiątek, gdzie magiczna
czwórka zaczynała swoją karierę. Dla chętnych możliwość zwiedzenia wystawy o historii Beatlesów na nabrzeżu Albert Dock. Na koniec wizyta w liverpoolskiej
katedrze. Przejazd do pełnego uroku miasta Chester,
gdzie udamy się na otaczające katedrę średniowieczne mury, najlepiej zachowane w całej Wielkiej Brytanii.
Przespacerujemy się ulicami starego miasta ze wspaniałymi 300-letnimi domami z muru pruskiego. Przejazd
na nocleg w okolicy Birmingham.
7 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Windsoru i zwiedzanie z przewodnikiem oficjalnej rezydencji królowej, a zarazem
najstarszego i największego zamieszkałego zamku na
świecie. Spacer wśród murów i ogrodów tej królewskiej
rezydencji, imponującej wielkością i potęgą. Następnie
przejazd w kierunku Londynu i zwiedzanie twierdzy Tower of London – słynnej budowli, która w swej historii była
fortecą, pałacem i więzieniem. Zobaczymy także most
zwodzony Tower Bridge. Przejazd przez City – finansową
dzielnicę Londynu. Odwiedzimy wnętrza imponującej katedry św. Pawła, z drugą co do wielkości kopułą na świecie (117 m wysokości). Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.
8 dzień
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Londynu: Westminster
Abbey - od 1066 roku miejsce koronacji królów angielskich. Spacer pod budynki parlamentu (Houses of Parliament) ze słynnym zegarem Big Ben, ulicą Whitehall
do Parliament Square, Downing Street nr 10. Następnie
zobaczymy Trafalgar Square z kolumną Nelsona i National Gallery, Piccadilly Circus, Chinatown, Leicester
Square i słynną ulicę handlową Oxford Street. Wizyta
w British Museum z imponującą kolekcją eksponatów
pochodzących ze wszystkich stron świata. Spacer malowniczymi ulicami Covent Garden i Soho pod National
Galery. Wyjazd i powrót na stary kontynent przez Dover.
9 dzień
Powrót do kraju w godzinach południowych.

Program fakultatywny

- Muzeum the Beatles ok. 18 GBP,
- London Eye ok. 27 GBP,
- najwyższy w Europie wieżowiec The Shard ok. 31 GBP,
- destylarnia whisky ok. 8 GBP.

Świadczenia

Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach o standardzie
**/***: 1 nocleg w okolicy Cambridge, 3 w okolicy Glasgow/ Edynburga, 1 w okolicy Birmingham, 1 w okolicyLondynu. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 6 śniadań serwowanych.
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD, barkiem.

Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za
całą grupę (np. loklanych przewodników) są dzielone na
wszystkich uczestników. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych. Kolejność
realizacji programu może ulec zmianie. W trakcie zwiedzania przewidziane są przerwy na posiłki aranżowane
przez pilota – cena posiłku ok. 15- 25 GBP. Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy
obywateli UE) lub paszport. Cena podstawowa dotyczy
wyjazdów z Katowic, Gliwic, Opola, Wrocławia, Legnicy
i Bolesławca. Dopłaty za dojazdy z wybranych miejscowości w Polsce podane są w rozkładzie jazdy. Przejazd:
Wrocław - Cambridge (ok. 1450 km) - ok. 21 godz.
Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok. 4800 km.
W celu korzystania z gniazdek elektrycznych należy
zabrać ze sobą wtyczki przejściowe.

Informacje o cenie

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy
loklanie, przejazdy komunikacją miejską, Tour Guide.
Koszt - ok. 155 GBP.
- programu fakultatywnego.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: KWTS

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 10.07 – 18.07 4 270 zł
2 989 zł
02 14.08 – 22.08 4 270 zł
2 989 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
1000 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Rozkład jazdy nr 3

Rozkład jazdy, lista przystanków oraz wykaz dopłat
za miejsce wsiadania na str. 132-133

Organizator: Almatur - Katowice
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Islandia

5 dni

Spektakle natury

Cena od

5074 zł
é

Rejkiawik é Złoty Krąg: Geysir, Gullfoss, Thingvellir é krater Kerid é wodospad Seljandsfoss
é plaża Reynisfjara é Błękitna Laguna é Kleifarvatn é obszar geotermalny Seltun é

Islandia

Thingvellir
Geysir
Rejkiawik
Seltun

Program imprezy

1 dzień
Wylot z Warszawy według harmonogramu dostępnego ok. miesiąca przed rozpoczęciem wycieczki.
Przylot do Rejkiawiku (port lotniczy Keflavik) w
nocy. Przejazd do hotelu i zakwaterowanie.
2 dzień
Po śniadaniu udamy się na słynną trasę Złotego
Kręgu, czyli do najpopularniejszych atrakcji wyspy.
Zaczniemy od Geysir, miejsca, od którego nazwy
wiele języków zapożyczyło słowo gejzer. Sam Geysir
wystrzeliwuje rzadko, w odróżnieniu od swojego sąsiada, Strokkura, dzięki któremu można co 5-10 min
oglądać naturalne widowisko: erupcje na wysokość
nawet do 30 m. Kolejną atrakcję będzie Gullfoss
czyli Złoty wodospad, gdzie z dwóch kaskad w ciągu
sekundy spada ok. 400 metrów sześciennych wody.
Thingvellir - nasz kolejny punkt - to miejsce, gdzie
żywioły natury spotykają się z historią. Aktywny wulkanicznie teren, gdzie szczeliny tektoniczne tworzą
malownicze wąwozy i gdzie po raz pierwszy w 930
roku zebrał się Althing - islandzki parlament. Powrót
do hotelu. W przypadku odpowiednich warunków
atmosferycznych podczas jednego z wieczorów lub
nocy będzie możliwość obserwacji zorzy polarnej.
Ponieważ zorzę najlepiej widać w miejscach oddalonych od sztucznych źródeł światła, zalecamy spacer
z latarkami lub przejazd wynajętym minibusem w
odpowiednie miejsce. Taki wyjazd organizuje pilot.
3 dzień
Po śniadaniu najpierw krótki objazd stolicy Islandii
Rejkiawiku, podczas którego wysiądziemy parę
razy z autokaru, aby przyjrzeć się najciekawszych
obiektom. W oryginalnym muzeum „Świat Wikingów” czeka na nas replika zachowanej łodzi sprzed

1150 lat! Dowiemy się tam o kolonizacji wyspy oraz
zwyczajach i religii jej odkrywców. Zobaczymy XIX-wieczny budynek najstarszego działającego do dziś
parlamentu świata; oryginalny, widoczny z daleka
kościół Hallgrímskirkja, wyglądający jak wyrzeźbiony z lodu, ogród botaniczny prezentujący tysiące
polarnych i subpolarnych gatunków roślin, marinę z
nowoczesną salą koncertową Harpa, handlowy deptak Laugavegur czy futurystyczny budynek Perlan ze
szklaną kopułą i zbiornikami z geotermalną wodą. I
wszechobecne niskie, kolorowe domy... Następnie
wyjazd nad Jezioro Kerid, położone w kraterze wygasłego wulkanu Grimsnes. Miejsce imponuje kolorami
skał, wody i roślinności, a barwy zmieniają się w zależności od pory roku. Kolejny punkt znajduje się na
południu wyspy, więc czeka nas ponad dwugodzinny
przejazd wśród typowych islandzkich krajobrazów.
Wodospad Seljandsfoss to unikatowe miejsce, w którym można samemu zajrzeć za wodną, 60-metrową
kurtynę. Uwaga, prosimy o zabranie wodoszczelnego ubrania. Plaża Reynisfjara to wulkaniczny piasek,
wysokie klify i - przede wszystkim - bazaltowe, wulkaniczne skały jak gigantyczne palce wystające z oceanu. Plaża słynie także z mnogości przybrzeżnego
ptactwa, zwłaszcza maskonurów. Powrót do hotelu.
4 dzień
Po śniadaniu osoby zainteresowane Błękitną
Laguną będą mogły skorzystać z fakultatywnej
wycieczki do najsłynniejszych naturalnych basenów Islandii. Jest to położone w pobliżu Keflaviku
naturalne spa - jezioro z błękitną wodą o średniej
temperaturze 37-39 stopni, mocno zasolonej i
zmineralizowanej. Oprócz rekreacji nadaje się do
leczenia różnych chorób, m.in. skóry. Na koniec
pobytu na wyspie czeka nas jeszcze wycieczka

nad Jezioro Kleinfarvatn i obszaru geotermalnego Seltun. Możemy tam z platform widokowych i
dostępnych szlaków obserwować procesy wulkaniczne: parujące błoto, źródła i jeziorka z gorącą
wodą i skały kolorowe od osadzonych minerałów
- prawdziwie księżycowy krajobraz. Wieczorem
transfer na lotnisko.
5 dzień
Po północy wylot do Polski. Dokładne godziny
przelotu powinny być dostępne min. 2 tygodnie
przed rozpoczęciem imprezy.

Reynisfjara

INFORMACJE O CENIE

Cena nie obejmuje:
- kosztów realizacji programu ponoszonych przez
uczestnika podczas trwania imprezy: przewodnicy
lokalni, opłaty lokalne. Koszt - ok. 110 EUR,
- programu fakultatywnego.

UWAGI

Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników)
są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie
oprowadza po obiektach muzealnych i i centrach hiPROGRAM FAKULTATYWNY
storycznych. Kolejność realizacji programu może ulec
- Błękitna Laguna - ok. 80 EUR;
- obserwacja zorzy polarnej - w zależności od zmianie. Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód
osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.
miejsca i ew. dojazdu - 0-70 EUR.

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach o standardzie ***/**** rejonie Keflaviku. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami i TV. W hotelach restauracja, bar.
Wyżywienie: 4 śniadania w formie bufetu. Pozostałe posiłki we własnym zakresie. Pilot pomaga
w organizacji kolacji, na który przeznaczany jest
odpowiedni czas.
Transport: samolot rejsowy na trasie Warszawa
- Keflavik - Warszawa (możliwa 1 przesiadka w
każdą stronę). Informacja o godzinach wylotów
będzie dostępna najpóźniej ok. miesiąca przed
wylotem. Zbiórka 2 godziny przed wylotem w hali
odlotów Lotniska Chopina przy „meeting point”
pomiędzy sektorami D i E. Podczas podróży po
wyspie, grupa porusza się autokarem lub minibusem z klimatyzacją i ogrzewaniem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2/3 os.)
Kod imprezy: PITI

Cena
W promocji
katalogowa
już od:
01 22.09 - 26.09
7249 zł
5074 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego:
800 zł
Dokwaterowanie do pok. 2/3 os. – bez dopłat
Zniżka za dostawkę dla 3-ciej osoby w pokoju 2 os.
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 13 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 13 zł
Nr

Termin

Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
Organizator: Almatur - Polska
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Polska

STOP

Wczasy nad morzem
autokar

			

				

				

Pogorzelica
Rewal

hotele

Gdańsk
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KOŁOBRZEG – duże, portowe miasto i znane uzdrowisko położone na zachodnim wybrzeżu nad rzeką
Parsętą. Występują tu źródła wody mineralnej i solanki. Kołobrzeg jest również prężnym ośrodkiem kulturalnym: funkcjonuje tu Galeria Sztuki Współczesnej, odbywają się Międzynarodowe Spotkania z Folklorem
Interfolk a w okresie letnim liczne koncerty największych gwiazd. W Kołobrzegu nie brak również przepięknych zabytków szczególnie sztuki gotyckiej.
POGORZELICA – miejscowość położona we wschodniej części Wybrzeża Rewalskiego nad zachodnim
brzegiem Jeziora Liwia Łuża, między Niechorzem, a Mrzeżynem. Plaża w Pogorzelicy, podobnie jak ta w
Mrzeżynie posiada „błękitną flagę” - symbol świadczący o jej wysokim poziomie
REWAL – niewielka miejscowość letniskowa na zachodnim wybrzeżu, dawna osada rybacko-rolnicza,
nadal posiada swoją małą bazę rybacką. W centrum miejscowości znajduje się niewielki kościółek stylizowany na łódkę. W oddalonym ok. 3 km Trzęsaczu warto zobaczyć ruiny XIV wiecznego kościółka na
klifowym urwisku.

Program imprezy

1 dzień
Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd do Hotelu w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie,
wyżywienie zgodnie z ofertą
2 -10 dzień
Pobyt wypoczynkowy, korzystanie z atrakcji kurortu.
11 dzień
Wykwaterowanie i wyjazd w drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA:

Zakwaterowanie: 10 noclegów.
Wyżywienie: zgodnie z opisem przy ofercie
Transport: Autokarem z klimatyzacją, toaletą, DVD
i barkiem lub mikrobusem z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Rozkład jazdy, dotyczy wczasów KPWK, KPWE i KPWP
Miasto

Godz. odjazdu

Dopłata za
miejsce siadania

Tychy, ul. Oświęcimska, stacja paliw PKN ORLEN koło Giełdy kwiatowej, kierunek Bieruń - Oświęcim

5:00

-

Bieruń Nowy, ul. Warszawska 156, BIEDRONKA – PARKING

5:25

-

Katowice, przystanek autobusowy przy ul. Kopernika,

6:15

-

Ruda Śląska Autostrada A4, MOP WIREK - stacja SHELL

6:30

-

ŻORY Kościuszki 57, Stacja Paliw LUKOIL / McDonalds

5:10

40 zł

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, Al. Piłsudskiego, Stacja Paliw BP/McDonalds

5:30

40 zł

WODZISŁAW, ul. Witosa, Stacja Paliw CIRCLE , przy McDonalds

5:50

40 zł

RYBNIK, ul. Budowlanych, stacja paliw BP przy Mc Donalds, Rondo Wileńskie

6:15

40 zł

Gliwice, ul. Rybnicka 159, przy drodze krajowej nr 78, parking za stacją paliw Shell

7:00

-

OPOLE/KRAPKOWICE, Stacja paliw LOTOS Krapkowice, A4/DK45 kier Racibórz, 200m od A4, ul.Posiłek 1a, Rogów Opolski

8:00

-

Wrocław – Bielany, Autostrada A4, stacja ORLEN, kierunek Legnica

9.00

-

Organizator: Almatur - Katowice
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Polska Wczasy nad morzem
11 dni

Cena od

1595 zł

KOŁOBRZEG – OŚRODEK WCZASOWY „PODCZELE II”

Położenie: usytuowany jest w naturalnym zespole
parkowo-leśnym EKO-PARKU, w odległości ok. 700
m od morza i 5 km od centrum miasta.
Pokoje: Pokoje 1, 2 i 3-os. z łazienkami, TV, radiem i sprzętem plażowym. Niektóre (za dopłatą) z
balkonami. Na korytarzach do dyspozycji lodówki i
czajniki elektryczne.
Wyżywienie: 3 x dziennie od kolacji pierwszego
dnia do śniadania ostatniego dnia . Śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiady serwowane.
Do dyspozycji gości: jadalnia, recepcja i drink-bar z tarasem. Na terenie obiektu jest miejsce na
ognisko i grilla, plac zabaw, boisko sportowe, baza
rehabilitacyjna (borowiny, hydromasaż, laseroterapia, magnetronik, inhalacje, światłolecznictwo itp.),
wypożyczalnia rowerów i kijków do Nordic Walking
oraz siłonia zewnętrzna. W sąsiedztwie znajduje się
kryty basen. W obrębie budynku recepcyjnego jest
internet Wi-Fi.

TERMINY I CENY (za osobę w pok. 2, 3 os.)

Kod imprezy: KPWK
Lp.
Termin
osoba dorosła
01
05.06-15.06
1.595 zł
02
14.06-24.06
1.595 zł
03
23.06-03.07
1.850 zł
04
02.07-12.07
1.895 zł
05
11.07-21.07
1.950 zł
06
20.07-30.07
1.950 zł
07
29.07-08.08
1.950 zł
08
07.08-17.08
1.950 zł
09
16.08-26.08
1.895 zł
10
25.08-04.09
1.675 zł
11
03.09-13.09
1.595 zł
12
12.09-22.09
1.595 zł
Dopłata do 10 zabiegów
175 zł/ os
Dopłata do pok 1 osobowego
160 zł/ turnus
Zniżka za dziecko do lat 10
220 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł

UWAGI

• dzieci do 10 lat mają zmniejszoną porcją żywieniową
• pokoje z balkonem (na zapytanie) za dopłatą 120
zł/os/turnus
• recepcja czynna w godz 8.00 - 20.00
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej

11 dni

Cena od

1599 zł

Rewal – OŚRODEK WCZASOWY „U LONGINA”

Położenie: obiekt składa się z 4 budynków położony jest w centrum miejscowości ok. 200 m od morza.
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe, z
łazienkami i TV-SAT. Sprzęt plażowy można wypożyczyć. Czajniki bezprzewodowe i lodówki dostępne
na korytarzach. Duże wspólne tarasy na każdej
kondygnacji.
Wyżywienie: 2 x dziennie, od obiadokolacji z deserem pierwszego dnia do śniadania ostatniego
dnia. Dodatkowo mini bufetu ( miód, dżem, smalec,
płatki śniadaniowe, mleko itp). Na miejscu w recepcji
będzie istniała możliwość wykupienia dodatkowego
posiłku ( kanapki, owoce ). Suchy prowiant na drogę
powrotną.
Do dyspozycji gości: Na jego terenie znajduje się
jadalnia z kominkiem, grill, mini plac zabaw. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajdują się oświetlone korty tenisowe i kompleks boisk sportowych.
Wi-Fi w obrębie recepcji

Uwagi:

• w obiekcie nie funkcjonuje całodobowa recepcja
• dostawka to wspólne spanie na wersalace
• dzieci do 8 lat mają zmniejszoną porcję wyżywienia
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej

TERMINY I CENY (za osobę w pok. 2, 3 os.)
Kod imprezy: KPWE

osoba dorosła
Termin
wczasy
01
05.06 – 15.06
1599 zł
02
14.06-24.06
1599 zł
03
23.06-03.07
1599 zł
04
02.07-12.07
1850 zł
05
11.07-21.07
1850 zł
06
20.07-30.07
1850 zł
07
29.07-08.08
1850 zł
08
07.08-17.08
1850 zł
09
16.08-26.08
1850 zł
10
25.08-04.09
1599 zł
11
03.09-13.09
1599 zł
12
12.09-22.09
1599 zł
Dopłata do pok 1 osobowego
375 zł
Zniżka za dziecko do lat 8
220 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Lp.

Organizator: Almatur - Katowice
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Cena od

11 dni

1650 zł

Pogorzelica – OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „KORMORAN”

Położenie: położony w centrum miejscowości, na dużym zalesionym terenie, oddalony od plaży ok. 80 m.
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2, 3 i 4-osobowe z
łazienkami, balkonami lub tarasami, TV i sprzętem
plażowym. Pokoje są usytuowane w budynku głównym i dwóch murowanych pawilonach .
Wyżywienie: 3 x dziennie od kolacji dnia pierwszego do śniadania dnia ostatniego. Śniadania i kolacje
w formie szwedzkiego stołu, obiady serwowane.
Do dyspozycji gości: jadalnia z kominkiem i bezpośrednim wyjściem do ogrodu,stoły do ping ponga,
boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw dla dzieci,
wyznaczone miejsce na ognisko i grill ogrodowy.

Uwagi:

• w trakcie turnusu jeden wieczór grillowi.
• Dzieci do 10 lat mają zmniejszoną porcję obiadu.
• Na terenie ośrodka nie działa całodobowa recepcja
• w okresie wakacyjnym na terenie ośrodka mogą
przebywać grupy młodzieżowe
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej,

11 dni

TERMINY I CENY (za osobę w pok. 2, 3 os.)
Kod imprezy: KPWP

osoba dorosła
Termin
wczasy
01
05.06-15.06
1650 zł
02
14.06-24.06
1650 zł
03
23.06-03.07
1650 zł
04
02.07-12.07
1799 zł
05
11.07-21.07
1799 zł
06
20.07-30.07
1799 zł
07
29.07-08.08
1799 zł
08
07.08-17.08
1799 zł
09
16.08-26.08
1650 zł
10
25.08-04.09
1650 zł
11
03.09-13.09
1650 zł
12
12.09-22.09
1650 zł
Dopłata do pok 1 osobowego
450 zł
Zniżka za dziecko do lat 10
220 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Lp.

Cena od

Pogorzelica – OŚRODEK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY „TERIMEX”

1290 zł

Położenie: położony na dużym, zadrzewionym i w
całości ogrodzonym terenie, w odległości ok. 600
m od morza.
Zakwaterowanie: domki drewniane na podmurówce 2, 3, 4, 5 i 6-osobowe z tarasami i łazienkami.
Domki 2 i 3-os. są jednopokojowe, 4 i 5-os. dwupokojowe - w domkach 5-os. jest aneks kuchenny,
a 6-os. składają się z pokoju dziennego, trzech
sypialni i aneksu kuchennego. Na wyposażeniu
wszystkich domków są telewizory, lodówki i czajniki
bezprzewodowe.
Wyżywienie: 3 x dziennie od kolacji pierwszego dnia
do śniadania ostatniego dnia. W zależności od przepisów sanitarnych wyżywienie będzie wydawane w stołówce ośrodka, bądź w formie cateringu dowożonego
do obiektu, ewentualnie w wyznaczonej jadłodalni /
restauracji poza terenem O.W TERIMEX
Do dyspozycji gości: duża jadalnia, świetlica, boisko sportowe, kort tenisowy, kręgielnia na wolnym
powietrzu, tenis stołowy, wypożyczalnia rowerów,
plac zabaw dla dzieci, sauna oraz miejsce na ognisko i grilla. Bezprzewodowy internet.

Uwagi:

• na terenie ośrodka nie działa całodobowa recepcja
• w okresie wakacyjnym na terenie ośrodka mogą
przebywać grupy młodzieżowe
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej

TERMINY I CENY (za osobę w pok. 2, 3 os.)
Kod imprezy: KPWP

osoba dorosła
wczasy
01
05.06-15.06
1290 zł
02
14.06-24.06
1410 zł
03
23.06-03.07
1520 zł
04
02.07-12.07
1630 zł
05
11.07-21.07
1630 zł
06
20.07-30.07
1630 zł
07
29.07-08.08
1630 zł
08
07.08-17.08
1630 zł
09
16.08-26.08
1460 zł
10
25.08-04.09
1290 zł
Zniżka za dziecko do lat 12
200 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Lp.

Termin

Organizator: Almatur - Katowice
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hotele, ośrodki wczasowe, pensjonaty

Rowy

Łeba

Jarosławiec
Darłówko
Dąbki
Łazy
Dźwirzyno
Ustronie Morskie
Niechorze
Kołobrzeg
Rewal

Gdańsk

Polska
Bydgoszcz

Program imprezy
1 dzień
Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, nocny przejazd
do wybranego obiektu.
2 dzień
W godzinach porannych przyjazd do obiektu, złożenie bagaży w miejscu wskazanym przez obsługę, od
godz. 16.00 zakwaterowanie w pokojach; pierwszy
posiłek - zgodnie z opisem przy obiekcie, nocleg..
3 - 8 dzień
Pobyt wypoczynkowy.
9 dzień
Śniadanie. Wykwaterowanie do godz. 10:00 i złożenie bagaży w miejscu wskazanym przez obsługę. W
godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną,
nocny przejazd.
10 dzień
W godzinach dopołudniowych powrót do miejsca
wsiadania.

ŚWIADCZENIA

Dźwirzyno – miejscowość nadmorska położona ok. 13 kilometrów od Kołobrzegu, między brzegiem Bałtyku, a jeziorem Resko Przymorskie. Znane jest z jednej z najpiękniejszych plaż na wybrzeżu i jednego z najczystszych morskich kąpielisk. W miejscowości jest nowoczesny port, przystań windsurfingowa i jachtowa.
Darłówko – nadmorska dzielnica Darłowa, jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych polskiego wybrzeża. Powietrze nasycone jodem, zapach sosnowego lasku, szeroka plaża, mola, ścieżki spacerowe i rowerowe to atuty, które zapewnią pełen atrakcji wypoczynek.
Rewal - nadmorska miejscowość słynąca z czystego, bogatego w jod powietrza oraz pięknych piaszczystych i szerokich plaż. Na turystów czeka aż 300 m linii brzegowej do pełnego wykorzystania. Można tu uprawiać sporty wodne, opalać się, a także bawić na specjalnie przygotowanych urządzeniach zjeżdżalniach
i dmuchanych konstrukcjach. W okolicy przygotowano mnóstwo ścieżek spacerowych oraz rowerowych.
Łazy – to niewielka, malownicza, nadmorska miejscowość położona na mierzei pomiędzy Morzem Bałtyckim a jeziorem Jamno. Czysta, szeroka plaża, sąsiedztwo rozległych sosnowych lasów oraz jezior umożliwiających wędkowanie, stwarzają wspaniałe warunki do wypoczynku.
Niechorze – jedno z najładniejszych wczasowisk nadmorskich ograniczone od północy szeroką piaszczystą plażą, od południa jeziorem Liwia Łuża położone jest na wschodnim krańcu Niziny Szczecińskiej.
Odwiedzający znajdą tutaj szerokie piaszczyste plaże, wydmy porośnięte wysokopiennym lasem oraz specyficzny mikroklimat bogaty w jod i mikroelementy.
Rowy – miejscowość turystyczna (dawniej osada rybacka) położona między Łebą a Ustką wśród lasów
sosnowych są jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc letniskowych na polskim wybrzeżu. Położone na
Pobrzeżu Słowińskim w gminie Ustka. W bezpośrednim sąsiedztwie morza, jeziora Gardno i Słowińskiego
Parku Narodowego - Światowego Rezerwatu Biosfery.
Ustronie Morskie – to atrakcyjna i popularna nadmorska miejscowość. Położone jest w pasie środkowego
wybrzeża Bałtyku w odległości 12 km na wschód od Kołobrzegu. Już w latach 30 XX w. zaczęli przyjeżdżać
tu pierwsi letnicy i zaczęły powstawać pensjonaty. Na wspaniałej i jedynej w swoim rodzaju plaży z klifowym
brzegiem stoją niewielkie kolorowe kutry, które wczesnym rankiem wyruszają na połów dorszy, śledzi i
fląder. Dużą atrakcją są również dwa mola spacerowe wybiegające ponad 100 m w morze. Klimat kształtowany jest wpływem morza. Świeże powietrze zawiera mnóstwo jodu. Przez gminę przebiegają 3 szlaki
piesze i rowerowe w tym 1 międzynarodowy. Piękne widoki i krajobrazy przypadną do gustu miłośnikom
turystyki pieszej i rowerowej. Uwieńczeniem każdej trasy są nie lada atrakcje: Latarnia Morska w Gąskach,
najstarsze dęby w Polsce, czy też ruiny Pałacu w Parku Podworskim w Rusowie.
Dąbki – nadbałtycka wioska uzdrowiskowa, położona po środku Pobrzeża Słowińskiego. Morze Bałtyckie
ogranicza Dąbki od północy, a od południa jezioro Bukowo. Takie usytuowanie sprzyja rozkwitowi turystyki,
a szczególnie aktywnego wypoczynku – wiele tras pieszych oraz rowerowych zachęca do wypadów.
Jarosławiec – to spokojne, niewielkie letnisko położone na środkowym wybrzeżu, blisko Darłowa i Ustki.
Wspaniały klimat i krajobrazy, sosnowe lasy, czysta woda w morzu, nadmorski klif - to zalety Jarosławca,
które powodują, że miejscowość ta co roku przyciąga wielu turystów. Na wypoczywających w tym miejscu
wczasowiczów czeka również wiele ciekawych atrakcji, które urozmaicą nadmorski wypoczynek m. in:
Latarnia morska, muzeum bursztynu, aquapark, kraina motyli i papug.
Łeba – to niewielka miejscowość położona nad Morzem Bałtyckim pośród sosnowych lasów pomiędzy
jeziorami: Łebsko i Sarbsko w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego. Czyste szerokie plaże, jeziora i
lasy stwarzają wspaniałe warunki do wypoczynku. Specyficzny mikroklimat pomaga w leczeniu schorzeń
układu oddechowego i wzmacnia odporność. Warto odwiedzić ruchome wydmy wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Rozkład jazdy
KPWA, KPWB, KPWC, KPWF, KPWJ, KPWL, KPWO, KPWR, KPWS, KPWU

Zakwaterowanie: 7 noclegów.
Wyżywienie: zgodnie z opisem przy ofercie
Transport: Autokarem z klimatyzacją, toaletą, DVD
i barkiem lub mikrobusem z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.

Bielsko-Biała, ul. Warszawska 7, dolna płyta Dworca PKS

19:30

Skoczów, Plac Stary Targ - Stare Targowisko

20:00

UWAGI

Cieszyn, ul. Stawowa 58, Stacja ORLEN

20:15

Jastrzębie-Zdrój, ul Sybiraków 2, Dworzec Autobusowy „Okrąglak”

20:45

Wodzisław Śląski, ul. Witosa 24, Stacja CIRCLE obok Mc Donald

21:30

Rybnik, ul. Budowlanych, Stacja BP obok Mc Donald

22:00

• Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godz. 16:00;
wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godz. 10:00.
• na miejscu konieczność uiszczenia opłaty klimatycznej ok. 3 zł od osoby za dobę

Miasto

Godz. odjazdu

Katowice, Aleja Górnośląska 40, Stacja BP Dolina Trzech Stawów

23:00

Organizator: Almatur - Katowice
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10 dni

Rewal – Ośrodek Wypoczynkowy Alcest

Położenie: umiejscowiony jest nad samym morzem.
Malownicze położenie ośrodka na brzegu klifowym
wzbogaca położony nieopodal nowoczesny taras widokowy. W dzień zachęcamy do korzystania z uroków
plaży, na którą można zejść schodami usytuowanymi ok. 100 metrów od obiektu lub oddalonym o 350
m zejściem, przystosowanym dla osób z wózkami i
trudniej poruszających się. Z ośrodka jest parę minut
spacerem do centrum Rewala.
Pokoje: 1, 2, 3 i 4-osobowych, z łazienkami (pokoje
3 i 4-osobowe – na potwierdzenie). Wszystkie pokoje
wyposażone są w telewizor, radio - wszystkie komfortowo umeblowane, sprzęt plażowy; większość pokoi
posiada balkon.
Do dyspozycji gości: kawiarnia, basen zewnętrzny,
brodzik dla dzieci z podgrzewaną wodą, ogródek z
miejscem na grill oraz ognisko, pokój oraz plac zabaw
dla dzieci, wypożyczalnię rowerów, parking.
Wyżywienie: 2 x dziennie – śniadania i obiadokolacje w formie szwedzkiego stołu.

1650 zł

TERMINY I CENY (za osobę w pok. 2, 3 os.)
Kod imprezy: KPWC

Os. dorosła
Dzieci 2–12 lat Dzieci 12–15 lat Dopłata do
Os. dorosła
w pokoju 2 os. w pok. 3, 4 os. z 1/2 wyżywienia z 1/2 wyżywienia pok. 1 os.
01 30.04-09.05
1.730 zł
1.650 zł
1.075 zł
1.320 zł
160 zł
02 07.05-16.05
1.730 zł
1.650 zł
1.075 zł
1.320 zł
160 zł
03 14.05-23.05
1.730 zł
1.650 zł
1.075 zł
1.320 zł
160 zł
04 21.05-30.05
1.890 zł
1.810 zł
1.180 zł
1.450 zł
80 zł
05 28.05-06.06
1.890 zł
1.810 zł
1.180 zł
1.450 zł
80 zł
06 04.06-13.06
1.890 zł
1.810 zł
1.180 zł
1.450 zł
80 zł
07 11.06-20.06
1.890 zł
1.810 zł
1.180 zł
1.450 zł
80 zł
08 18.06-27.06
1.970 zł
1.890 zł
1.230 zł
1.515 zł
80 zł
09 25.06-04.07
1.970 zł
1.890 zł
1.230 zł
1.515 zł
80 zł
10 02.07-11.07
2.120 zł
1.970 zł
1.280 zł
1.580 zł
80 zł
11 09.07-18.07
2.120 zł
1.970 zł
1.280 zł
1.580 zł
80 zł
12 16.07-25.07
2.120 zł
1.970 zł
1.280 zł
1.580 zł
80 zł
13 23.07-01.08
2.120 zł
1.970 zł
1.280 zł
1.580 zł
80 zł
14 30.07-08.08
2.120 zł
1.970 zł
1.280 zł
1.580 zł
80 zł
15 06.08-15.08
2.120 zł
1.970 zł
1.280 zł
1.580 zł
80 zł
16 13.08-22.08
2.120 zł
1.970 zł
1.280 zł
1.580 zł
80 zł
17 20.08-29.08
1.970 zł
1.890 zł
1.230 zł
1.515 zł
80 zł
18 27.08-05.09
1.970 zł
1.890 zł
1.230 zł
1.515 zł
80 zł
19 03.09-12.09
1.890 zł
1.810 zł
1.180 zł
1.450 zł
80 zł
20 10.09-19.09
1.730 zł
1.650 zł
1.075 zł
1.320 zł
160 zł
21 17.09-26.09
1.730 zł
1.650 zł
1.075 zł
1.320 zł
160 zł
22 24.09-03.10
1.730 zł
1.650 zł
1.075 zł
1.320 zł
160 zł
Dzieci do lat 2 (bez świadczeń)
600 zł
Zniżka za łączenie turnusów
200 zł
Lp.

• Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją w dniu
przyjazdu, a kończą śniadaniem w dniu wyjazdu.

Termin

Zniżka za dojazd własny
200 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł

10 dni

Cena od

Niechorze – Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny Jantar-SPA

1540 zł

TERMINY I CENY (za osobę w pok. 2, 3 os.)
Kod imprezy: KPWJ

Dzieci 2–7 lat
Os. dorosła
w pokoju 2 os.
z 1/2 wyżywienia
01
30.04-09.05
1.540 zł
970 zł
02
07.05-16.05
1.540 zł
970 zł
03
14.05-23.05
1.540 zł
970 zł
04
21.05-30.05
1.540 zł
970 zł
05
28.05-06.06
1.750 zł
1.080 zł
06
04.06-13.06
1.750 zł
1.080 zł
07
11.06-20.06
1.750 zł
1.080 zł
08
18.06-27.06
1.750 zł
1.080 zł
09
25.06-04.07
1.830 zł
1.120 zł
10
02.07-11.07
2.070 zł
1.240 zł
11
09.07-18.07
2.070 zł
1.240 zł
12
16.07-25.07
2.070 zł
1.240 zł
13
23.07-01.08
2.070 zł
1.240 zł
14
30.07-08.08
2.070 zł
1.240 zł
15
06.08-15.08
2.070 zł
1.240 zł
16
13.08-22.08
2.070 zł
1.240 zł
17
20.08-29.08
1.830 zł
1.120 zł
18
27.08-05.09
1.830 zł
1.120 zł
19
03.09-12.09
1.830 zł
1.120 zł
20
10.09-19.09
1.830 zł
1.120 zł
21
17.09-26.09
1.830 zł
1.120 zł
22
24.09-03.10
1.540 zł
970 zł
Dzieci do lat 2 (bez świadczeń)
400 zł
Dopłata do pokoju Lux
180 zł od osoby
Zniżka za łączenie turnusów
200 zł
Lp.

Położenie: usytuowany jest w odległości ok. 250 m
od morza, bezpośrednio przy Alei Bursztynowej. Zachwyca pięknie zagospodarowanym ogrodem.
Pokoje: 1, 2 - osobowe Standard, 2 os. Lux z dostawkami w postaci sof i foteli oraz 3 os. studio (pokoje Lux
i studio – tylko na zapytanie).. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienkę z prysznicem, dwa ręczniki (mały
i kąpielowy), telewizor, Wi-Fi, lodówkę, telefon, sprzęt
plażowy.Większość pokoi posiada balkony lub tarasy.
Do dyspozycji gości: W obiekcie znajdują się dwa
pokoje przystosowane dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich, Kompleks basenowy (basen
solankowy, basen pływalny z wieloma atrakcjami,
jacuzzi, ścieżka do masażu stóp, sauna sucha), baza
zabiegowa i SPA, sala fitness, słoneczna jadalnia i
nastrojowa weranda, przepiękny hotelowy ogród, letnia kawiarenka, plac zabaw dla dzieci, monitorowany
parking.
Wyżywienie: 2 x dziennie - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. W turnusach 30.04 – 04.07 oraz
27.07 – 03.10 dodatkowo obiad – serwowany, wybierany z 2 zestawów

• Świadczenia rozpoczynają się obiadem lub kolacją
(w zależności od terminu) w dniu przyjazdu, a kończą
śniadaniem w dniu wyjazdu.
• W turnusach 02.07 – 29.08.2021: 2 x dziennie śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Dodatkowo: 1 raz w tygodniu: grill z kuchnią regionalną lub
wieczorek taneczny przy muzyce na żywo z lampką
wina, ciastem i konkursami z nagrodami.
• W turnusach 30.04 – 04.07.2021 oraz 27.08 –
03.10.2021: 3 x dziennie - śniadania i obiadokolacje
w formie bufetu oraz serwowany obiad – wybierany z
2 zestawów. Dodatkowo: 1 raz w tygodniu: grill z kuchnią regionalną lub wieczorek taneczny przy muzyce na
żywo z lampką wina, ciastem i konkursami z nagrodami.

Termin

Dzieci 7–12 lat
z 1/2 wyżywienia
1.310 zł
1.310 zł
1.310 zł
1.310 zł
1.480 zł
1.480 zł
1.480 zł
1.480 zł
1.540 zł
1.730 zł
1.730 zł
1.730 zł
1.730 zł
1.730 zł
1.730 zł
1.730 zł
1.540 zł
1.540 zł
1.540 zł
1.540 zł
1.540 zł
1.310 zł

Dopłata do pok.
1 os.
290 zł
290 zł
290 zł
290 zł
330 zł
330 zł
330 zł
330 zł
350 zł
420 zł
420 zł
420 zł
420 zł
420 zł
420 zł
420 zł
350 zł
350 zł
350 zł
350 zł
350 zł
290 zł

• W cenie nielimitowane korzystanie z kompleksu basenowego: basenu krytego, basenu solankowego - masaże solankowe, jacuzzi, sauny fińskiej, kaskad wodnych, Zniżka za dojazd własny
200 zł
korzystanie z Sali Fitness, bezprzewodowy internet,
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
• Zabiegi SPA i rehabilitacyjne dodatkowo płatne.
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł

Organizator: Almatur - Katowice
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Polska Wczasy nad morzem
10 dni

Cena od

1240 zł

Dźwirzyno – Ośrodek Wczasowy „Akacja”

Położenie: otoczony jest ogrodem i położony ok.
350 m od morza. W okolicy znajduje się wiele ścieżek spacerowych, które można przemierzać po plażowaniu. Na aktywnych czekają szlaki rowerowe i
ścieżka zdrowia. W pobliskim hotelu możecie Państwo skorzystać z takich atrakcji jak: mini aquapark,
czy kino sezonowe.
Pokoje: 1, 2, 3-osobowe pokoje wyposażone w pełen
węzeł sanitarny - umywalka, prysznic, WC, ręczniki
(jeden ręcznik na osobę na cały pobyt), a także w TV.
Pokoje 4 osobowe na potwierdzenie.
Do dyspozycji gości: stół tenisowy, boisko do siatkówki i koszykówki, świetlica z TV oraz ogród.
Wyżywienie: 2 x dziennie – śniadania i obiadokolacje
w formie serwowanej.
• Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją w dniu
przyjazdu, a kończą śniadaniem w dniu wyjazdu.

TERMINY I CENY (za osobę w pok. 2, 3 os.)
Kod imprezy: KPWA

Dzieci 3–10 lat
Os. dorosła
w pokoju 2, 3 os. z 1/2 wyżywienia
01
04.06-13.06
1.240 zł
1.120 zł
02
11.06-20.06
1.320 zł
1.160 zł
03
18.06-27.06
1.360 zł
1.240 zł
04
25.06-04.07
1.360 zł
1.240 zł
05
02.07-11.07
1.480 zł
1.320 zł
06
09.07-18.07
1.480 zł
1.320 zł
07
16.07-25.07
1.480 zł
1.320 zł
08
23.07-01.08
1.480 zł
1.320 zł
09
30.07-08.08
1.480 zł
1.320 zł
10
06.08-15.08
1.480 zł
1.320 zł
11
13.08-22.08
1.320 zł
1.160 zł
12
20.08-29.08
1.320 zł
1.160 zł
13
27.08-05.09
1.320 zł
1.160 zł
14
03.09-12.09
1.240 zł
1.120 zł
Dzieci do lat 3 (bez świadczeń)
600 zł
Zniżka za łączenie turnusów
200 zł
Zniżka za dojazd własny
200 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Lp.

10 dni

Termin

Dopłata do
pokoju 1 os.
240 zł
200 zł
320 zł
320 zł
360 zł
360 zł
360 zł
360 zł
360 zł
360 zł
200 zł
200 zł
200 zł
240 zł

Cena od

1120 zł

Jarosławiec – Pensjonat Słoneczna Plaża

Położenie: położony jest na klifie w sąsiedztwie
lasu, niedaleko jezior Wicko i Kopań; w linii prostej
50 m od morza co pozwala oddychać czystym morskim powietrzem. Do plaży prowadzi ścieżka przez
las - ok. 300 m.
Pokoje: Elenanckie pokoje 2, 3, 4 osobowe wyposażone są w gustowne meble, minilodówkę, tv sat
(LCD 32″) leżak, parawan. Łazienki wyposażone
są w prysznic, umywalkę i kompakt WC. Pokoje 4
osobowe na potwierdzenie.
Do dyspozycji gości: Restauracja, coctail bar,
wypożyczalnia rowerów i kijków do nordic walking,
bezpłatny parking i dostęp do internetu. kącik i plac
zabaw dla dzieci.
Wyżywienie: 1 x dziennie – śniadania w formie
bufetu.
• Świadczenia rozpoczynają się noclegiem w dniu
przyjazdu, a kończą śniadaniem w dniu wyjazdu.

TERMINY I CENY (za osobę w pok. 2, 3, 4 os.)
Kod imprezy: KPWO

Dopłata do
Os. dorosła Os. dorosła
Termin
w pok. 2 os. w pok. 3,4 os. Dzieci 5 – 10 lat pok. 1 os.
01 30.04-09.05
1.120 zł
1.150 zł
1.035 zł
250 zł
02 07.05-16.05
1.120 zł
1.150 zł
1.035 zł
250 zł
03 14.05-23.05
1.120 zł
1.150 zł
1.035 zł
250 zł
04 21.05-30.05
1.120 zł
1.150 zł
1.035 zł
250 zł
05 28.05-06.06
1.120 zł
1.150 zł
1.035 zł
250 zł
06 04.06-13.06
1.120 zł
1.150 zł
1.035 zł
250 zł
07 11.06-20.06
1.120 zł
1.150 zł
1.035 zł
250 zł
08 18.06-27.06
1.380 zł
1.280 zł
1.150 zł
310 zł
09 25.06-04.07
1.380 zł
1.280 zł
1.150 zł
310 zł
10 02.07-11.07
1.380 zł
1.280 zł
1.150 zł
310 zł
11 09.07-18.07
1.560 zł
1.450 zł
1.305 zł
330 zł
12 16.07-25.07
1.560 zł
1.450 zł
1.305 zł
330 zł
13 23.07-01.08
1.560 zł
1.450 zł
1.305 zł
330 zł
14 30.07-08.08
1.560 zł
1.450 zł
1.305 zł
330 zł
15 06.08-15.08
1.560 zł
1.450 zł
1.305 zł
330 zł
16 13.08-22.08
1.560 zł
1.450 zł
1.305 zł
330 zł
17 20.08-29.08
1.380 zł
1.280 zł
1.150 zł
310 zł
18 27.08-05.09
1.380 zł
1.280 zł
1.150 zł
310 zł
19 03.09-12.09
1.120 zł
1.150 zł
1.035 zł
250 zł
20 10.09-19.09
1.120 zł
1.150 zł
1.035 zł
250 zł
21 17.09-26.09
1.120 zł
1.150 zł
1.035 zł
250 zł
Dzieci do lat 5 (bez świadczeń)
390 zł
Zniżka za łączenie turnusów
200 zł
Zniżka za dojazd własny
200 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Lp.

Organizator: Almatur - Katowice

110 Słoneczny wypoczynek

Polska Wczasy nad morzem
10 dni

Cena od

Łazy – Kompleks Rekreacyjno - Wypoczynkowy FALA 1

Położenie: położony zaledwie 300 m od Morza Bałtyckiego na ogrodzonym terenie o powierzchni 3 ha.
Część hotelowa kompleksu Fala1 to 5 nowoczesnych
jednopiętrowych pawilonów. Obiekt posiada również
sale konferencyjne i bankietowe. Wszystko to umiejscowione jest wśród zieleni i drzew.
Pokoje: 1, 2 i 3-osobowe o podwyższonym standardzie z łazienką z WC i kabiną prysznicową, balkonem
lub tarasem. Pokoje wyposażone w komplet wypoczynkowo-sypialniany, stolik i krzesła, szafa, czajnik
elektryczny, TV SAT, Internet WiFi, meble ogrodowe, parawan. W okresach chłodniejszych pokoje są
ogrzewane.
Do dyspozycji gości: kawiarnia, boisko do piłki nożnej i siatkówki plażowej, sprzęt plażowy, wypożyczalnia rowerów, plac zabaw dla dzieci, pokój zabaw dla
dzieci, sala bilardowa, siłownia, gabinet masażu, salon kosmetyczny. Wiele atrakcji podczas pobytu: grill,
ognisko - muzyka z DJ, mini cyrk, przejażdżki konne,
zajęcia fitness. Bezpłatny parking.
Wyżywienie: 3 x dziennie – śniadania i kolacje w
formie szwedzkiego stołu, obiady serwowane), dodatkowo 1 x grill

TERMINY I CENY (za osobę w pok. 2, 3 os.)
Kod imprezy: KPWF

Dzieci 5–15 lat
Os. dorosła
w pokoju 2, 3 os. z 1/2 wyżywienia
01
30.04-09.05
1.070 zł
940 zł
02
07.05-16.05
1.070 zł
940 zł
03
14.05-23.05
1.070 zł
940 zł
04
21.05-30.05
1.070 zł
940 zł
05
28.05-06.06
1.070 zł
940 zł
06
04.06-13.06
1.250 zł
1.070 zł
07
11.06-20.06
1.250 zł
1.070 zł
08
18.06-27.06
1.250 zł
1.070 zł
09
25.06-04.07
1.560 zł
1.340 zł
10
02.07-11.07
1.560 zł
1.340 zł
11
09.07-18.07
1.560 zł
1.340 zł
12
16.07-25.07
1.560 zł
1.340 zł
13
23.07-01.08
1.560 zł
1.340 zł
14
30.07-08.08
1.560 zł
1.340 zł
15
06.08-15.08
1.560 zł
1.340 zł
16
13.08-22.08
1.470 zł
1.250 zł
17
20.08-29.08
1.470 zł
1.250 zł
18
27.08-05.09
1.250 zł
1.070 zł
19
03.09-12.09
1.250 zł
1.070 zł
20
10.09-19.09
1.070 zł
940 zł
21
17.09-26.09
1.070 zł
940 zł
22
24.09-03.10
1.070 zł
940 zł
Dzieci do lat 5 (bez świadczeń)
400 zł
Zniżka za łączenie turnusów
200 zł
Zniżka za dojazd własny
200 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Lp.

• Świadczenia rozpoczynają się obiadem w dniu przyjazdu, a kończą obiadem w dniu wyjazdu.

10 dni

1070 zł

Termin

Dopłata do
pokoju 1 os.
320 zł
320 zł
320 zł
320 zł
320 zł
375 zł
375 zł
375 zł
470 zł
470 zł
470 zł
470 zł
470 zł
470 zł
470 zł
440 zł
440 zł
375 zł
375 zł
320 zł
320 zł
320 zł

Cena od

Rowy – Ośrodek Wczasowy „BRYZA”

1140 zł

Położenie: położony jest na ogrodzonym terenie o
powierzchni 2,5 ha, w odległości ok. 500 m od morza (dojście przez las sosnowy). Pokoje znajdują się
w dwóch piętrowych pawilonach, na terenie wypełnionym zielenią i przepięknymi, rzadko spotykanymi sosnami. Odległość ośrodka od centrum 600 m.
Pokoje: 2,3 lub 4 osobowe, wyposażone w TV kablową oraz lodówkę i czajnik, wifi. Wszystkie pokoje
mają własną łazienkę i balkon.
Do dyspozycji gości: trawiaste boisko do piłki
nożnej i siatkówki oraz boisko do mini koszykówki. Do dyspozycji wczasowiczów jest 20 rowerów
górskich, sprzęt plażowy, stoły do tenisa stołowego,
dwa place zabaw dla dzieci.
Wyżywienie: 3 x dziennie: śniadania, obiady, kolacje - serwowane, dodatkowo ognisko z pieczeniem
kiełbasek
• Świadczenia rozpoczynają się obiadem w dniu
przyjazdu, a kończą śniadaniem w dniu wyjazdu.

TERMINY I CENY (za osobę w pok. 2, 3 os.)
Kod imprezy: KPWR

3 i 4 os. Dziecko do lat 12 z 1/2 Dzieci 3–12 lat
Dopłata do
dorosła
wyżywienia przy 1 os. z 1/2 wyżywienia
pokoju 1 os.
w pokoju
dorosłej w pok. 2 os. przy 2 os. dorosłych
01 18.06-27.06
1.200 zł
1.140 zł
1.140 zł
1.020 zł
400 zł
02 25.06-04.07
1.200 zł
1.140 zł
1.140 zł
1.020 zł
400 zł
03 02.07-11.07
1.320 zł
1.250 zł
1.250 zł
1.080 zł
470 zł
04 09.07-18.07
1.440 zł
1.370 zł
1.370 zł
1.180 zł
510 zł
05 16.07-25.07
1.440 zł
1.370 zł
1.370 zł
1.180 zł
510 zł
06 23.07-01.08
1.440 zł
1.370 zł
1.370 zł
1.180 zł
510 zł
07 30.07-08.08
1.440 zł
1.370 zł
1.370 zł
1.180 zł
510 zł
08 06.08-15.08
1.440 zł
1.370 zł
1.370 zł
1.180 zł
510 zł
09 13.08-22.08
1.320 zł
1.250 zł
1.250 zł
1.080 zł
470 zł
10 20.08-29.08
1.200 zł
1.140 zł
1.140 zł
1.020 zł
400 zł
Dzieci do lat 3 (bez świadczeń)
590 zł
Zniżka za łączenie turnusów
200 zł
Zniżka za dojazd własny
200 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Lp.

Termin

Os. dorosła
w pok. 2 os.

Organizator: Almatur - Katowice
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Polska Wczasy nad morzem
10 dni

Cena od

1490 zł

Dąbki – Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy Susmed

Położenie: położony zaledwie 150 m od Morza Bałtyckiego na ogrodzonym terenie o powierzchni 2 ha,
w pobliżu jednej z piękniejszych plaż nad Morzem
Bałtyckim - w zacisznym miejscu malowniczej miejscowości Dąbki. Bliskość plaży (ośrodek od morza
oddziela tylko niewielki pas zieleni) oraz wyjątkowe
powietrze nasycone jodem i aerozolem morskim,
sprawia, że wypoczynek będzie nie tylko atrakcyjny,
ale stanowić będzie również wyjątkowo korzystną formę kuracji. Jedno z przejść na plażę przystosowane
jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren ośrodka jest ogrodzony oraz
posiada własny, dozorowany parking.
Pokoje typu standard: pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe
z balkonem, pełnym węzłem sanitarnym, TV, czajnikiem bezprzewodowym, suszarką balkonową, ręcznikami. Pokoje znajdują się w dwóch budynkach A i B.
Pokoje 4 os. na potwierdzenie.
Do dyspozycji gości: sauna, jacuzzi, siłownia, siłownia zewnętrzna, nowoczesny plac zabaw z trampoliną, biblioteka, szachy plenerowe, tenis stołowy, rowerów, boiska do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej.
Wyżywienie: 3 x dziennie – serwowane śniadania,
obiady i kolacje, dodatkowo 1 x grill
• Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją w dniu
przyjazdu, a kończą śniadaniem w dniu wyjazdu.

10 dni

TERMINY I CENY (za osobę w pok. 2, 3, 4 os.)
Kod imprezy: KPWS

Dzieci 1 – 3 lat Dzieci 3 – 10 lat
Os. dorosła
w pokoju 2, 3, 4 os. bez wyżywienia Z 1/2 wyżywienia
01
30.04-09.05
1.490 zł
530 zł
1.060 zł
02
07.05-16.05
1.490 zł
530 zł
1.060 zł
03
14.05-23.05
1.550 zł
540 zł
1.090 zł
04
21.05-30.05
1.550 zł
540 zł
1.090 zł
05
28.05-06.06
1.630 zł
560 zł
1.130 zł
06
04.06-13.06
1.630 zł
560 zł
1.130 zł
07
11.06-20.06
1.670 zł
570 zł
1.150 zł
08
18.06-27.06
1.670 zł
570 zł
1.150 zł
09
25.06-04.07
1.760 zł
590 zł
1.200 zł
10
02.07-11.07
1.760 zł
590 zł
1.200 zł
11
09.07-18.07
1.760 zł
590 zł
1.200 zł
12
16.07-25.07
1.760 zł
590 zł
1.200 zł
13
23.07-01.08
1.760 zł
590 zł
1.200 zł
14
30.07-08.08
1.760 zł
590 zł
1.200 zł
15
06.08-15.08
1.760 zł
590 zł
1.200 zł
16
13.08-22.08
1.760 zł
590 zł
1.200 zł
17
20.08-29.08
1.670 zł
570 zł
1.150 zł
18
27.08-05.09
1.670 zł
570 zł
1.150 zł
19
03.09-12.09
1.550 zł
540 zł
1.090 zł
20
10.09-19.09
1.550 zł
540 zł
1.090 zł
21
17.09-26.09
1.490 zł
530 zł
1.060 zł
22
24.09-03.10
1.490 zł
530 zł
1.060 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego
180 zł
Dzieci do lat 1 (bez świadczeń)
400 zł
Zniżka za łączenie turnusów
200 zł
Zniżka za dojazd własny
200 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Lp.

Termin

Cena od

Darłówko – Ośrodek Wczasowy „BARTEK”

1430 zł

Położenie: położony jest na ogrodzon ym terenie,
w odległości ok. 150 m od morza. Ośrodek posiada
100 miejsc noclegowych.
Pokoje: 2, 3 osobowe z łazienkami. Pokoje 4 osobowe na zapytanie. Każdy pokój jest przytulnie
urządzony, posiada loggię balkonową oraz wyposażony jest w telewizor, czajnik bezprzewodowy,
suszarkę do włosów, akcesoria plażowe. W każdym
pokoju jest również bezpłatne Wi-Fi.
Do dyspozycji gości: bilard, stoły tenisowe, kącik
brydżowy, biblioteka, sala fitness, kort tenisowy,
boisko do piłki siatkowej, plażowej, koszykowej tenisa ziemnego i badmintona, zadaszony grill, plac
zabaw dla dzieci, wypożyczalnie: rowerów, sprzętu
sportowego m.in. rakiety tenisowe, piłki, kije nordic
walking.
Wyżywienie: 2 x dziennie – śniadania w formie
szwedzkiego stołu, obiadokolacje serwowane), dodatkowo ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją w
dniu przyjazdu, a kończą śniadaniem w dniu wyjazdu.

TERMINY I CENY (za osobę w pok. 2, 3 os.)
Kod imprezy: KPWB

Os. dorosła Os. dorosła Dzieci 2–6 lat Dzieci 6–11 lat
Os. dorosła
w pok. 2 os.
w pok. 3 os. w pok. 4 os. z 1/2 wyżywienia z 1/2 wyżywienia
01 25.06-04.07
1.530 zł
1.500 zł
1.430 zł
1.050 zł
1.200 zł
02 02.07-11.07
1.640 zł
1.560 zł
1.480 zł
1.095 zł
1.250 zł
03 09.07-18.07
1.720 zł
1.640 zł
1.540 zł
1.150 zł
1.315 zł
04 16.07-25.07
1.720 zł
1.640 zł
1.540 zł
1.150 zł
1.315 zł
05 23.07-01.08
1.720 zł
1.640 zł
1.540 zł
1.150 zł
1.315 zł
06 30.07-08.08
1.690 zł
1.620 zł
1.530 zł
1.135 zł
1.295 zł
07 06.08-15.08
1.530 zł
1.500 zł
1.430 zł
1.050 zł
1.200 zł
Dzieci do lat 2 (bez świadczeń)
690 zł
Zniżka za łączenie turnusów
200 zł
Zniżka za dojazd własny
200 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Lp.

Termin

Organizator: Almatur - Katowice

112 Słoneczny wypoczynek

Polska Wczasy nad morzem
10 dni

Cena od

1560 zł

Ustronie Morskie – Alka Sun Resort

Położenie: usytuowany jest zaledwie 120 m od morza, a jednocześnie w centrum Ustronia Morskiego.
To malownicze położenie, czysta, piaszczysta plaża,
doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych,
mola, ścieżki spacerowe i rowerowe oraz piękne trasy
wycieczkowe zapewniają doskonały i pełen atrakcji
wypoczynek.
Pokoje typu standard: 1, 2, 3 osobowe pokoje wyposażone w dwa jednoosobowe łóżka, biurko/toaletkę,
krzesła, szafę lustro, telefon, TV, parawan plażowy.
Pokoje posiadają łazienkę z kabiną prysznicową,
ręczniki łazienkowe.
Do dyspozycji gości: kawiarnia ze słonecznym tarasem przed obiektem, jadalnia, winda, ogródek grillowy,
sala konferencyjna, baza SPA i rehabilitacyjna: grota
solna, sala fitness, gabinety: kosmetyczny, podologiczny i biorezonansu. parking. Dla najmłodszych Gości przy ośrodku znajduje się plac zabaw oraz boisko
sportowe, a w ośrodku kącik malucha.
Wyżywienie: 3 x dziennie – śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu, obiady serwowane; w trakcie
pobytu: 1 kolacja grillowa, 1 seans w grocie solnej, 1
słodkie popołudnie w kawiarni, 2 x disco/dancing.
• Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją w dniu
przyjazdu, a kończą śniadaniem w dniu wyjazdu.

10 dni
Położenie: położony jest ok. 350 m od Morza Bałtyckiego na ogrodzonym terenie o powierzchni ok. 4 ha. Ośrodek znajduje się w sanatoryjno-wczasowej części miasta,
z dala od ruchu ulicznego i zgiełku nadmorskiego kurortu.
Pokoje: 1, 2, 3 i 4 osobowe w różnych budynkach (pokoje 4 os. na potwierdzenie). Wszystkie pokoje wyposażone
są w: telewizor, chłodziarkę, czajnik elektryczny, zestaw
plażowy (leżak, parawan, koc), sejf pokojowy (dodatkowo
płatny) oraz łazienki z prysznicami, suszarką do włosów i
ręcznikami po 1 sztuce na osobę.
Do dyspozycji gości: basen odkryty z podgrzewaną
wodą, brodzikiem dla dzieci i przeciwprądem - czynny od
maja do końca września. Przy basenie leżanki do opalania (bezpłatnie), boisko do piłki koszykowej, siatkówki
plażowej, kometki, piłki nożnej, siłownia zewnętrzna,
centrum Medi SPA – oferujące zabiegi profilaktyczno-lecznicze, z gabinetami: masażu, magnetoterapii, elektroterapii, laseroterapii, światłolecznictwa, krioterapii i
hydroterapii, centrum odnowy biologicznej – sauna fińska
i ogrodowa, jacuzzi, solarium, studio cardio, Body Space,
bieżnia, rowerki, orbitreki, artystyczna kawiarenka przy
basenie z przekąskami, deserami, kawami, drinkami i
bilardem, piłkarzyki, tenis stołowy, grill, wypożyczalnia
sprzętu sportowego oraz wodnego
Wyżywienie: 2 x dziennie – śniadania i obiadokolacje w
formie szwedzkiego stołu, dodatkowo 1 x grill. Możliwość
wykupienia 7 obiadów (bufet??).
• Świadczenia rozpoczynają się obiadem w dniu przyjazdu, a kończą śniadaniem w dniu wyjazdu.

TERMINY I CENY (za osobę w pok. 2, 3 os.)
Kod imprezy: KPWU

Os. dorosła Dzieci 3–10 lat
w pok. 2, 3 os. z 1/2 wyżywienia
01 30.04-09.05
1.560 zł
1.440 zł
02 07.05-16.05
1.560 zł
1.440 zł
03 14.05-23.05
1.560 zł
1.440 zł
04 21.05-30.05
1.560 zł
1.440 zł
05 28.05-06.06
1.740 zł
1.590 zł
06 04.06-13.06
1.740 zł
1.590 zł
07 11.06-20.06
1.740 zł
1.590 zł
08 18.06-27.06
1.740 zł
1.590 zł
09 25.06-04.07
2.070 zł
1.900 zł
10 02.07-11.07
2.070 zł
1.900 zł
11 09.07-18.07
2.070 zł
1.900 zł
12 16.07-25.07
2.070 zł
1.900 zł
13 23.07-01.08
2.070 zł
1.900 zł
14 30.07-08.08
2.070 zł
1.900 zł
15 06.08-15.08
2.070 zł
1.900 zł
16 13.08-22.08
2.070 zł
1.900 zł
17 20.08-29.08
2.070 zł
1.900 zł
18 27.08-05.09
1.740 zł
1.590 zł
19 03.09-12.09
1.740 zł
1.590 zł
20 10.09-19.09
1.740 zł
1.590 zł
21 17.09-26.09
1.740 zł
1.590 zł
22 24.09-03.10
1.740 zł
1.590 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego
180 zł
Dzieci do lat 3 (bez świadczeń)
400 zł
Zniżka za łączenie turnusów
200 zł
Zniżka za dojazd własny
200 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Lp.

Termin

Cena od

Łeba – Kompleks Lech Resort & Spa

1760 zł

TERMINY I CENY (za osobę w pok. 2, 3, 4 os.)
Kod imprezy: KPWL

Os. dorosła Os. dorosła Dzieci 3 – 10 lat Dopłata do
w pok. 2 os. w pok. 3,4 os. z 1/2 wyżywienia pok. 1 os.
01 30.04-09.05
1.920 zł
1.880 zł
1.595 zł
160 zł
02 07.05-16.05
1.920 zł
1.880 zł
1.595 zł
160 zł
03 14.05-23.05
1.920 zł
1.880 zł
1.595 zł
160 zł
04 21.05-30.05
1.920 zł
1.880 zł
1.595 zł
160 zł
05 28.05-06.06
1.920 zł
1.880 zł
1.595 zł
160 zł
06 04.06-13.06
1.920 zł
1.880 zł
1.595 zł
160 zł
07 11.06-20.06
1.920 zł
1.880 zł
1.595 zł
160 zł
08 18.06-27.06
1.920 zł
1.880 zł
1.595 zł
160 zł
09 25.06-04.07
2.040 zł
2.000 zł
1.700 zł
440 zł
10 02.07-11.07
2.040 zł
2.000 zł
1.700 zł
440 zł
11 09.07-18.07
2.040 zł
2.000 zł
1.700 zł
440 zł
12 16.07-25.07
2.040 zł
2.000 zł
1.700 zł
440 zł
13 23.07-01.08
2.040 zł
2.000 zł
1.700 zł
440 zł
14 30.07-08.08
2.040 zł
2.000 zł
1.700 zł
440 zł
15 06.08-15.08
2.040 zł
2.000 zł
1.700 zł
440 zł
16 13.08-22.08
2.040 zł
2.000 zł
1.700 zł
440 zł
17 20.08-29.08
2.040 zł
2.000 zł
1.700 zł
440 zł
18 27.08-05.09
1.920 zł
1.880 zł
1.595 zł
160 zł
19 03.09-12.09
1.920 zł
1.880 zł
1.595 zł
160 zł
20 10.09-19.09
1.920 zł
1.880 zł
1.595 zł
160 zł
21 17.09-26.09
1.920 zł
1.880 zł
1.595 zł
160 zł
22 24.09-03.10
1.800 zł
1.760 zł
1.495 zł
120 zł
Dopłata do FB osoby dorosłe
140 zł
Dopłata do FB dzieci 3 – 10 lat
100 zł
Dzieci do lat 3 (bez świadczeń)
700 zł
Zniżka za łączenie turnusów
200 zł
Zniżka za dojazd własny
200 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
Lp.

Termin

Organizator: Almatur - Katowice

Słoneczny wypoczynek 113

Polska Mrzeżyno

Owocowy wypoczynek
D o j a z d w ł a s n y 		

		

Malinowe Miejsce

W Mrzeżynie pasmo wydm sięga 5 metrów, a w zachodniej części nawet do 10 metrów. Plażę rozdziela na dwie części port morski u ujścia rzeki Regi. Bezpośredni wpływ
morza tworzy tu specyficzny mikroklimat, korzystny w leczeniu alergii i chorób górnych dróg oddechowych.

8 dni

Cena od

1015 zł

Malinowe Miejsce

Mrzeżyno

Słupsk

Gdańsk

Koszalin

Bydgoszcz

Polska

Położenie: Malinowe Miejsce to ośrodek
wypoczynkowy położony w samym centrum nadmorskiej miejscowości Mrzeżyno.
Tutejsza plaża posiada jasny, drobniutki
piasek kuszący do wypoczynku i podziwiania nadbałtyckich krajobrazów.
Do dyspozycji gości: Na terenie ośrodka
znajduje się stołówka, w której serwowane
są smaczne, domowe posiłki. Ze względu na
ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu cukierni oraz we własnej uprawie malin,
serwowane są ciasta i wyroby drożdżowe
z malinami. Parking dla gości, dostęp do
części rekreacyjnej z placem zabaw.
ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 7 noclegów w ośrodku
Malinowe Miejsce w Mrzeżynie. Pokoje 2,
3, 4 osobowe. Wszystkie wyposażone w

toaletę, balkon i dostęp do WiFi.
Wyżywienie: 7 śniadań i 7 kolacji w formie
bufetu, 6 obiadów serwowanych do stolika.
Transport: Dojazd własny.
UWAGI
Pobyt zaczyna się kolacją w dniu przyjazdu
TERMINY I CENY
( za osobę w pokoju, za 8 dni pobytu – od soboty do soboty)
i kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu.
Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godz.
Kod imprezy: APWR
15:00, wykwaterowanie w dniu wyjazdu do
Osoba dorosła
Dziecko 3- 12 lat w pokoju
Termin
godz. 09:00.
05.06 – 26.06
1015 zł
735 zł
Opłata klimatyczna płatna na miejscu w re04.09 – 25.09
cepcji. Pobyt z psem lub kotem dodatkowo
24.06
–
04.09
1155
zł
770 zł
płatny 15zł/doba. Parking na ternie ośrodka 10zł/doba (bez możliwości rezerwacji). Dziecko do lat 3 - pobyt gratis
Wypożyczenie leżaka lub parawanu 2 zł Oferta nie jest objęta Turystycznym Funduszem Gwarancyjny ani Turystycznym Funduszem Pomocowym
za dobę.
Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u
sprzedawców lub na stronach internetowych. Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
szczegóły na stronach 4-5

Organizator: Almatur - Poznań

114 Słoneczny wypoczynek

Polska Kołobrzeg

Wczasy dla każdego
D o j a z d w ł a s n y 		

D o r i s S PA

Kołobrzeg jest jednym z najbardziej znanych kurortów nadbałtyckich i nazywany polską stolicą SPA. Ścieżki zdrowia, malownicze trasy spacerowo-rowerowe, promenady
wypełnione kulinarnymi przysmakami to doskonała wizytówka Dzielnicy Uzdrowiskowej, która na tydzień zamieni się w Państwa dom. Szeroka plaża zachwyca swoją funkcjonalnością, zapraszając turystów do wzięcia udziału w zajęciach zumby, fitness czy tańców latynoamerykańskich. Mnóstwo boisk rekreacyjnych, wydarzeń sportowych i
kulturalnych będzie towarzyszyć Państwu podczas słonecznego wypoczynku.

Cena od

8 dni

1055 zł

Doris SPA

Kołobrzeg

Słupsk

Gdańsk

Koszalin

Bydgoszcz

Polska

Położenie: 250 metrów od plaży w Dzielnicy
Uzdrowiskowej Kołobrzegu.
Do dyspozycji gości: kawiarnia i drink bar „Havana”, Centrum SPA z masażami, orientalnymi
rytuałami, terapią manualną oraz zabiegami kosmetycznymi i zdrowotnymi renomowanych marek, sala
konferencyjna wyposażona w sprzęt audiowizualny,
kompleks basenowy z basenem rekreacyjnym o
wymiarach 25 m x 10 m, basenem solankowym z
wodą z Morza Martwego, Świat Saun z łaźnią parową i saunami suchymi oraz jacuzzi. Dla dzieci: Pokój
Zabaw- w bajkowej aranżacji znajduje się m.in.: basen z kulkami, piankowa piramida oraz mnóstwo zabawek (jeździki, bujaki, klocki, gry planszowe i wiele
innych). Istnieje możliwość wypożyczenia na czas
pobytu podgrzewaczy do butelek oraz wanienek.
W cenie pobytu nieograniczone korzystanie z basenu z atrakcjami wodnymi, sauny suchej, łaźni
parowej, jacuzzi, basenem rekreacyjnym; bon do
SPA o wartości 40zł dla osób dorosłych możliwy
do wykorzystania na zabiegi o wartości powyżej
100zł (bonów nie można łączyć); płaszcz kąpielowy
na czas pobytu; internet Wi-Fi w pokojach oraz na
terenie całego obiektu. Możliwość późnego check

out’u (nawet do 16:00 - do uzgodnienia z recepcją).
Możliwość wypożyczenia kijków do Nordic Walking.
Możliwość korzystania z bilardu.

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 7 noclegów w Doris SPA w Kołobrzegu. Rodzaje pokojów: STANDARD mały (pow.
19 m²) i DELUXE (29 m²). Wszystkie pokoje posiadają łazienkę z prysznicem, TV-SAT oraz zestaw
ręczników. Pokój DELUXE posiada także sejf, klimatyzację oraz zasłony zaciemniające. Wszystkie
pokoje posiadają balkon lub taras.
Wyżywienie: 7 śniadań i obiadokolacji w formie
bufetu szwedzkiego.
Transport: Dojazd własny.

UWAGI

Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godz. 16:00,
wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godz. 11:00.
Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją i kończą śniadaniem. Udogodnienia dla rodzin z dziećmi (łóżeczko dziecięce, krzesełko do karmienia,
wanienka), winda, deska do prasowania, żelazko,
parking płatny na miejscu – 20 zł/doba, recepcja
czynna 24 h, opłata klimatyczna płatna na miejscu.
4,40 zł osoba/doba

TERMINY I CENY (cena za osobę w pokoju 2 osobowym – pobyt 8-dniowy od soboty do soboty)
Kod imprezy: APWD
Pokój 2 osobowy Standard
Pokój 2 osobowy Deluxe
15.01 – 27.02
1285 zł
1350 zł
16.08 - 28.08
28.02 – 01.04
1150 zł
1220 zł
02.04 – 04.04
30.04 - 03.05
285 zł/doba*
295 zł/doba*
09.07 - 15.08
23.12 - 25.12
05.04 - 29.04
1420 zł
1485 zł
04.05 - 02.06
06.06 - 24.06
1655 zł
1720 zł
29.08 - 02.10
25.06 - 08.07
1820 zł
1885 zł
14.11 - 22.12
1055 zł
1120 zł
31.12 - 02.01
326 zł/doba*
335 zł/doba*
Dopłata do pokoju 1-osobowego Standard: od 60 zł do 150 zł/doba
Dopłata do pokoju 1-osobowego Deluxe: od 65 zł do 150 zł/doba
*Do pobytów świąteczny i odbywających się podczas długich weekendów doliczane są dodatkowe
odpłatności: Wielkanoc i Boże Narodzenie: 160 zł/os. dorosła; 80 zł/dziecko; Sylwester: 340 zł/os.
dorosła (wzięcie udziału w zabawie tylko dla os. pow. 18 roku życia)
Oferta nie jest objęta Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym ani Turystycznym Funduszem Pomocowym
Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u
sprzedawców lub na stronach internetowych. Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
szczegóły na stronach 4-5

Organizator: Almatur - Poznań
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Polska Mielno

Po zdrowie do Mielna w SPA
D o j a z d w ł a s n y 		

		

M e d i c a l S PA U n i t r a l * * * / * * * *

Mielno oferuje czystą i strzeżoną plażę, wokół której znajdują się kawiarnie, restauracje czy smażalnie ryb. Do centrum prowadzi promenada spacerowa. Latem odbywają się
tu liczne imprezy artystyczne, sportowe i rekreacyjne, a także rejsy po jeziorze Jamno. Na amatorów aktywnego wypoczynku czeka szereg ścieżek rowerowych i pieszych,
położonych wzdłuż nadmorskich miejscowości.

8 dni

Cena od

1480 zł

Medical SPA Unitral ***/****

Słupsk
Kołobrzeg Mielno
Koszalin

Gdańsk

Bydgoszcz

Polska

Położenie: Obiekt znajduje się w centrum Mielna, w bliskiej odległości od szerokiej, piaszczystej plaży. Jest to jedyny hotel nadmorski z basenem z wodą zasoloną naturalną solą z Morza
Martwego. Nowoczesny obiekt z bogatą ofertą
obejmującą zabiegi SPA, kąpiele w basenach,
zajęcia rehabilitacyjne i sportowe oraz wyśmienita kuchnia sprawiają, że jest to idealne miejsce
na wypoczynek i wczasy nad Bałtykiem o każdej
porze roku.
Do dyspozycji gości: sala restauracyjna, Lobby – Bar Unitral, kawiarnia, ogródek letni, stół do
ping- ponga, plac zabaw, sala fitness, Internet
Wi-Fi, baseny, świat saun i łaźni, termy w klimacie Morza Martwego, strefa wypoczynku.

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelu
Medical SPA Unitral ***/****. W części ***
przytulne, wygodne pokoje, przystosowane
zarówno do dłuższego, jak i krótszego wypoczynku, idealne dla rodziców przyjeżdżających z dziećmi. W części **** - usytuowane

w pełni klimatyzowanej części hotelu. Przestronny i wygodny pokój urządzony w nowoczesnej stylistyce z łazienką z prysznicem.
Pokoje posiadają telewizję, telefon, dostęp do
Internetu, balkony z meblami do wypoczynku
oraz sprzęt plażowy (parawan i leżaki). W pokojach **** do dyspozycji gości jest telewizja interaktywna, klimatyzacja, sejf, lodówka, suszarka
do włosów oraz szlafroki.
Wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji w formie bufetu szwedzkiego.
Transport: Dojazd własny.
Program zabiegów:
1x Leczniczy Masaż Częściowy /do 20 min/ to
indywidualnie dobrany masaż, który znosi
wszelkie napięcia wybranej partii ciała, pomaga
rozluźnić napięte mięśnie, przy jednoczesnym
wykorzystaniu technik relaksacyjnych,
1x Masaż Miodowy Pleców /do 20 min/
2x Okłady Borowinowe /do 20 min/ okłady
stosowane są w szczególności na zmienione
chorobowo stawy, mięśnie lub kręgosłup, mają

działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe,
5x Gimnastyka Wodna,
1x Seans w Grocie Solnej /do 45 min/

UWAGI

W cenie pokoju bezpłatne korzystanie z basenu
rekreacyjnego z łaźnią parową i jacuzzi, strefy
wypoczynku, term oraz sali fitness. Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godz. 15:00, wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godz. 12:00.
Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją
w dniu przyjazdu i kończą się śniadaniem w
dniu wyjazdu. Recepcja czynna 24 h. Pokoje
przystosowane dla osób niepełnosprawnych
znajdują się tylko w części ***. Deska do prasowania i żelazko ogólnodostępne. Czajnik
bezprzewodowy dostępny w recepcji. Dodatkowe opłaty: parking strzeżony – ok. 30 zł/dzień
(od 26.06. do 21.08.2020 - 40 zł/dzień); opłata
za psa - 60 zł/dzień (tylko w części ***), opłata
klimatyczna 2 zł/osoba/dzień płatna na miejscu,
pralnia, szeroki wybór wycieczek fakultatywnych.

TERMINY I CENY

( za osobę w pokoju, za 8 dni pobytu – od soboty
do soboty)
Kod imprezy: APWM
Os. dorosła
Os. dorosła
w pokoju
w pokoju
Termin
Spa****
Standard***

02.01 - 03.04
06.11 - 18.12
03.04 - 26.06
21.08 - 06.11
26.06 - 21.08

1480 zł

1970 zł

1760 zł

2390 zł

1970 zł

3160 zł

18.12 - 01.01
1830 zł
2390 zł
Dopłata do pokoju 1-osobowego (tylko w
części hotelu *** od 280 zł do 350 zł/tydzień)

Oferta nie jest objęta Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym ani Turystycznym Funduszem Pomocowym

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
szczegóły na stronach 4-5

Organizator: Almatur - Poznań
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Polska Jarosławiec

Daj się zachwycić
D o j a z d w ł a s n y 		

		

Szlak Bursztynowy****

Jarosławiec to malownicza wioska kusząca niezapomnianymi zachodami słońca, bogactwem przyrody oraz specyficznym klimatem. Wszystko to razem sprawia, że każdy
tutaj chętnie wraca. Jarosławiec otoczony jest lasami, w których występują sosna czarna, modrzew, daglezja.

7 / 5 dni

Cena od

800 zł

Szlak Bursztynowy ****

Jarosławiec

Słupsk

Gdańsk

Koszalin

Bydgoszcz

Polska

Położenie: Hotel Szlak Bursztynowy położony jest w niewielkim Jarosławcu, którego
mieszkańcy od ponad 500 lat trudnią się rybołówstwem i poławianiem bursztynu. Z pokoi
roztacza się widok na 200-letnią latarnię morską, morze lub klimatyczne patio na dziedzińcu
hotelu.
Do dyspozycji gości: Bajkowa Kraina: To
miejsce gdzie przewijają się motywy ze znanych i lubianych bajek: Jaś i Małgosia, Rybak i
złota rybka czy Pinokio. To kolorowe miejsce z
dużą ilością zabawek edukacyjnych dla młodego Einsteina, gdzie prowadzone są animacje i
zabawy dla najmłodszych. Na miejscu znajduje
się również kolorowa mini-toaletka. Pokój gier:
Dla nieco starszych Gości TV z konsolą PlayStation 4 z szerokim wyborem gier oraz gry
planszowe do wypożyczenia w recepcji. W ho-

telu można również bezpłatnie wypożyczyć
łóżeczko, podgrzewacz do butelek, przewijak,
nawilżacz powietrza i kilkadziesiąt innych
sprzętów ułatwiających pobyt. Szczegółowa
lista dostępna jest w recepcji hotelu.

ŚWIADCZENIA
Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelu Szlak
Bursztynowy w Jarosławcu. Komfortowe pokoje urządzone w 3 różnych stylach, wyposażone w łazienkę z prysznicem, podgrzewaną
podłogą i nieparującym lustrem, suszarkę do
włosów, telefon, lodówkę, telewizor z płaskim
ekranem, dostęp do Internetu WiFi, klimatyzację, biurko, sejf, szlafrok, ręczniki, minibar,
zestaw kosmetyków, zestaw do parzenia kawy
lub herbaty.
Wyżywienie: 6 śniadań w formie bufetu
szwedzkiego i 6 obiadokolacji.
Transport: Dojazd własny.

UWAGI
W cenie pokoju korzystanie ze strefy Wellness
(sauna fińska, sauna bursztynowa, tężnia solna, strefa cardio, strefa wypoczynku na tarasach widokowych), bezpłatne wypożyczenie
kijków do Nordic Walking i rowerów. Standardowym elementem wyposażenia są kosmetyki
Succinite produkowane na bazie bursztynu.
Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godz.
16:00, wykwaterowanie w dniu wyjazdu do
godz. 12:00. Dzieci w wieku do lat 4 nocują
bezpłatnie, jeżeli śpią na łóżku rodziców. Dzieci
w wieku od lat 11 są liczone jako pełnopłatne.

TERMINY I CENY

( za osobę w pokoju za 8 dni – od soboty do
soboty i 6 dni – od niedzieli do piątku)
Kod imprezy: APWJ
Osoba dorosła w Osoba dorosła
Termin pokoju 2-os. pobyt w pokoju 2-os.
pobyt 5-dniowy
7-dniowy
02.01 - 29.05
01.10 - 07.11

950 zł

800 zł

Cennik z wyłączeniem ferii zimowych, Świąt i
długich weekendów
Dopłata do pokoju jednoosobowego 400 zł przy
6-dniowym i 560 zł przy 8-dniowym pobycie
Oferta nie jest objęta Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym ani Turystycznym Funduszem Pomocowym

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Organizator: Almatur - Poznań
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Polska Łeba

Łebskie wakacje dla seniora
D o j a z d w ł a s n y 		

		

O ś r o d e k Wy p o c z y n k o w y J a n i n a

Łeba to jedna z najładniejszych i najczęściej odwiedzanych miejscowości nad Bałtykiem położona na obrzeżach Słowińskiego Parku Narodowego. Szerokie, piaszczyste
plaże, jeziora w sąsiedztwie lasów oraz unikalne ruchome wydmy tworzą wyjątkowe walory uzdrowiskowe i rekreacyjne. Dlatego Łeba to najlepsze miejsce na niezapomniane
wakacje. W okolicy znajdują się dobrze oznakowane ścieżki rowerowe dające możliwość atrakcyjnych wypraw.
Jeżeli szukacie Państwo miejsca, w którym można zarówno wypocząć i zrelaksować się, jak i spędzić aktywnie czas, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Cena od

8 dni

1399 zł

Ośrodek Wypoczynkowy Janina

Łeba
Gdańsk

Polska
Toruń

Położenie: Ośrodek Wczasowo-Kolonijny „Janina” w Łebie/Nowęcinie posiada dogodną lokalizację w centrum Nowęcina. Odległość do plaży
morskiej, wynosi około 1,5 km. Centrum Łeby
znajduje się również 1,5 km od ośrodka. W odległości 100 m znajduje się Jezioro Sarbsko, które
z całą pewnością usatysfakcjonuje miłośników
wypoczynku i sportów wodnych.
Do dyspozycji gości: basen kryty z wodospadem, biczami wodnymi oraz ścianką wspinaczkową, sauna fińska, boisko do siatkówki plażowej, boisko do piłki nożnej, boisko Orlik, sala do
koszykówki, salka do tenisa stołowego, salka z
lustrami do zajęć tanecznych, siłownia, kajaki rowery, plac zabaw dla dzieci. Wieczorem możecie
Państwo spędzić miło czas w naszej Karczmie
Myśliwskiej lub pod wiatą grillową.

Program

Wycieczka rowerowa do latarni STILO, wycieczka do kopalni torfu w Krakulicach, biesiada
pod wiatą grillową (muzyka, karaoke, pieczenie kiełbasek, wędzenie ryb, pieczenie dzika),
coroczne grzybobranie. Dla gości będących w
naszym ośrodku po raz pierwszy, proponujemy
wycieczkę do Słowińskiego Parku Narodowego
na Ruchome Wydmy (przejazd melexem do
Rąbki, spacer lasem do Wydmy Łąckiej, powrót
statkiem do Rąbki, powrót do ośrodka melexem).
Konsultacja oraz częściowy masaż u fizjoterapeuty (ewentualne dalsze zabiegi do uzgodnienia za dodatkową opłatą).
Terapia PDTR: za dodatkową opłatą mogą
Państwo skorzystać z masażu oraz innowacyjnej
metody terapii (INDIBA, CranioSacralna, fala radiowa) – szczegóły na stronie www.rehzdrowie.pl,
tel. 507 027 537

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 7 noclegów w OW Janina w
Nowęcinie, pokoje 2 osobowe pokoje/domki z
łazienkami (TV, Internet)
Wyżywienie: 2 razy dziennie w formie bufetu:
śniadania i obiadokolacja.
Transport: dojazd własny (parking na terenie
Ośrodka bezpłatny).
Ubezpieczenie: NNW Signal Iduna S.A.,
Realizacja programu.

TERMINY I CENY

Za osobę w pokoju, za 8 dni pobytu
Kod imprezy: CPRW
Termin
cena
04.09 – 11.09
1399 zł
11.09 – 18.09
1399 zł

Dziecko do lat 3 - gratis

Dziecko w wieku 4 – 7 lat – zniżka 600 zł
Dziecko w wieku 8 – 16 lat – zniżka 400 zł
Dopłata do pokoju 1 osobowego – 400 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
UWAGI
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00 i koń- Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
czy o godzinie 10.00
Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
Dziecko do lat 3- pobyt gratis (bez świadczeń),
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzeTurnusy rozpoczynają się obiadokolacją, a końnia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
czą śniadaniem.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
szczegóły na stronach 4-5
Organizator: Almatur - Częstochowa
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Polska

Kluszkowce
Dojazd własny

							

Kluszkowce - jest to mała, malownicza wieś w województwie małopolskim położona w pobliżu Jeziora Czorsztyńskiego. Znajduje się tu Góra Wdżar, z której szczytu rozpościerają się magiczne
widoki na m.in.: Pieniny, Gorce, Tatry oraz Beskid Sądecki. Od „stolicy polskich Tatr” – Zakopanego dzielić nas będzie 45 km. Duzi i mali pasjonaci aktywnego wypoczynku będą mieli okazję między
innymi: pojeździć na torze saneczkowym, uczestniczyć w wycieczkach pieszych, plażować nad jeziorem, wziąć udział w zajęciach „EKOsferycznych”, zwiedzić ruiny zamku czy chociażby uczestniczyć w naszych Igrzyskach Sportowych „Kluszkowce 2021”. Jeżeli jesteście ciekawi co kadra wyjazdu przygotowała dla Was jeszcze, to zapraszamy do szczegółowego opisu poniżej.
Propozycja adresowana do rodziców z dziećmi w wieku od 4 do 12 lat. Dla najmłodszych przygotowaliśmy codzienne zajęcia sportowo-rekreacyjne pod okiem naszych najlepszych wychowawców, specjalistów od animacji dla dzieci. Zabawy, wycieczki, zajęcia edukacyjne i sportowe odbywać będą się w wymiarze ok. 6 h/dziennie. Nasi najmłodsi wczasowicze będą mieli okazję od
strony praktycznej poznać takie dyscypliny olimpijskie jak: golf, badminton, baseball, skoki na trampolinie, pchnięcie „kulką”, biegi krótkie, sztafety biegowe, łucznictwo i wiele innych. Podczas
zajęć edukacyjnych nauczymy się robić fit mufinki, kulki mocy z daktyli, poznamy tajniki domowych upraw między innymi zdrowych kiełków oraz nauczymy się robić eko kosmetyki samemu.
Zapewniamy kameralne grupy zajęciowe: 5-10 osób. Podczas gdy rodzice oddawać będą się błogiemu relaksowi lub zajęciom z programu fakultatywnego, nasi wychowawcy gwarantują pełną
opiekę nad najmłodszymi. Wieczorem po kolacji proponujemy dzieciom rozbudowany program rekreacyjno-integracyjny z naszymi wychowawcami. Nie zapominając o rodzicach, przygotowaliśmy i dla nich kilka niespodzianek... Zwieńczeniem wyjazdu będą rodzinne Igrzyska Sportowe „Kluszkowce 2021”. Zrób wszystko żeby być prawdziwym multimedalistą olimpijskim.

Cena od

11 dni

1499 zł

Kluszkowce

Polska
Katowice
Kraków

Kluszkowce

Program

1 dzień
Przyjazd do pensjonatu w godzinach 15:00-18:00.
Kolacja, spotkanie organizacyjne z animatorami/
wychowawcami. Prezentacja programu wyjazdu za
równo dla najmłodszych, jak i dorosłych.
2-10 dzień
8:30-9:30 Śniadanie.
10:00-13:00 - zajęcia dla najmłodszych/realizacja
programu fakultatywnego.
13:00-14:00 – przerwa na lunch.
14:00-16:00 - kontynuacja zajęć dla najmłodszych.
16:00-18:00 - czas na odpoczynek z rodzicami.
18:00-19:00 - obiadokolacja.
19:00-21:00 - dla dzieci między innymi: gry planszowe, zajęcia artystyczne, seanse filmowe; dla dorosłych zajęcia integracyjne i towarzyskie.
11 dzień
Po śniadaniu wyjazd z pensjonatu.

świadczenia

Zakwaterowanie: 10 noclegów. Pensjonat Willa
Jaroszówka. Pokoje 2-,3-,4-,5- osobowe z łazienkami i TV - Sat. Do dyspozycji gości: darmowe Wi-Fi,
sala telewizyjno/rekreacyjna.
Wyżywienie: śniadania w formie bufetu, lunch, serwowane obiadokolacje. Pierwszy posiłek:
obiadokolacja w dniu przyjazdu. Ostatni posiłek:
śniadanie w dniu wyjazdu.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Opieka pilota/animatora/wychowawcy. Realizacja programu.

40 PLN / os. (tylko dla dorosłych)
- Wycieczka rowerowa - 50 PLN/os. (tylko dla dorosłych)
-Kajaki - 20 PLN/godzina/os. (tylko dla dorosłych)

TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os.)
Program będzie zrealizowany w całości, a kolejKod imprezy: PPLK
ność zajęć ustali kadra obozu w zależności od
Cena
W promocji
Termin
pogody i predyspozycji psychofizycznych uczest- Nr
katalogowa
już od:
ników. Zapewniamy dostosowanie programu zajęć 01
26.06-06.07
1699 zł
1499 zł
do możliwości i umiejętności uczestników. W przy02
07.07-17.07
1699 zł
1499 zł
padku złych warunków atmosferycznych zajęcia
programowe oraz uzupełniające mogą ulec mody- Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
fikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
program fakultatywny
za zmiany cen biletów wstępu do parku wodnego Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł
- Wycieczka do Zakopanego - ok. 40 PLN
- Wycieczka na Termy Bania w Białce Tatrzańskiej „Termy Bania” oraz atrakcji zawartych w programie Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
fakultatywnym. Cena nie obejmuje: transportu.
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdze- ok. 80 PLN
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
- Tor saneczkowy (5 przejazdów) - ok. 35 PLN/os.
- Zajęcia na deskach do pływania typu SUP –
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
uwagi

Organizator: Almatur - Polska
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Polska Wisła

Skocz do Wisły
Dojazd własny

							

Krokus

Wisła to otoczony beskidzkimi pasmami kurort, rozsławiony przez Adama Małysza. Atrakcyjny także wiosną latem oraz kolorową jesienią. Niezliczone
trasy górskich wędrówek, punkty widokowe, kolejki górskie, baseny, skocznie narciarskie, Zameczek prezydencki, koniakowskie koronki to tylko niektóre atrakcje. Skocz do Wisły!

Cena od

7/8 dni

849 zł

Krokus

Polska
Katowice

Bielsko-Biała

Wisła

Wczasy indywidualne i rodzinne
TERMINY I CENY (za osobę w pokoju, za 8 dni pobytu – od soboty do soboty)
Kod imprezy: PPWW
Pokój 2-osobowy
10.04-24.04
08.05-29.05
12.06-11.12

Studio 3-4 - osobowe

HB

FB

HB

FB

899 zł

999 zł

949 zł

1049 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 150 zł
Cena dla dzieci do lat 3 - 0 zł
Zniżka dla dzieci 3-7 lat -50 %
Zniżka dla dzieci 8-12 lat -20 %
Położenie: Krokus to obiekt hotelarski położony
na zboczu Partecznika, z którego okien większości
pokoi, jadalni i tarasu rozciąga się widok na odległe
w prostej linii o 500 m centrum Wisły, Czantorię oraz
inne okoliczne szczyty. Jest dobrym punktem wyjścia na spacer na Trzy Kopce (ok. 1 godz.)
Do dyspozycji gości: Obiekt otoczony jest ogrodem z boiskami, placem zabaw i stylowym szałasem, chatą grillową. Na dachu jest widokowy taras,
panoramiczne okno w jadalni ma widok na Pasmo
Czantorii. Za dodatkową opłatą można skorzystać
z kawiarni, sauny, zabiegów rehabilitacyjnych (w
tym w gabinecie kąpieli perełkowych czy masaży),
wypożyczalni rowerów, zajęć fitness, ping-ponga,
piłkarzyków. W pobliskim centrum Wisły czekają na
gości liczne lokale od góralskich po włoskie, wiele
kawiarni, wesołe miasteczko i inne.

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 7 noclegów w pokojach 2, 3-os.
oraz typu studio 3-4 - os. Wszystkie pokoje są z łazienkami i telewizorami.
Wyżywienie: w zależności od wariantu: 2 posiłki
(śniadania i obiadokolacje) albo 3 posiłki (śniadania, obiady, kolacje) w jadalni ośrodka. Pierwszym
posiłkiem jest kolacja w dniu zakwaterowania,
ostatnim - śniadanie w dniu wykwaterowania.

Transport: dojazd własny.
Ubezpieczenie: NNW Signal Iduna.

POBYTY REHABILITACYJNE:

Zakwaterowanie: 6 noclegów w pokojach 2-os.
(opis jak przy pobytach indywidualnych).
Wyżywienie: w zależności od wariantu 2 lub 3
posiłki. Pierwszym posiłkiem jest kolacja w dniu
zakwaterowania, ostatnim - śniadanie w dniu wykwaterowania.
Ubezpieczenie: NNW Signal Iduna.
Pakiet rehabilitacyjny: 5-dniowy (od poniedziałku
do piątku) pakiet 10 zabiegów rehabilitacyjnych z
dziedzin: fizykoterapii, hydroterapii, kinezyterapii i
in. Więcej szczegółów na www.almatur.pl.

UWAGI

Zakwaterowanie od godz. 16:00, wykwaterowanie
do godz. 10:00. Świadczenia rozpoczynają się kolacją lub obiadokolacją (w zależności od wybranego
wariantu wyżywienia) w dniu przyjazdu, kończą się
śniadaniem. Parking dla gości bezpłatny. Cena nie
obejmuje opłaty klimatycznej, pobieranej na miejscu: 2 zł za dobę od osoby dorosłej, 1 zł od dzieci.
WiFi bezpłatne. Udogodnienia dla dzieci: krzesełka
do karmienia, łóżeczka szczebelkowe, sala zabaw i
zewnętrzny plac zabaw, ping-pong, piłkarzyki, cymbergaj, możliwość wypożyczenia gier planszowych.

Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
urystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł

Pobyty rehabilitacyjne
TERMINY I CENY (za osobę w pokoju, za 7 dni pobytu – od niedzieli do soboty)
Kod imprezy: PPWR
Pokój 2-osobowy
09.05-29.05
06.06-03.10
11.04-24.04
03.10-11.12

HB

FB

949 zł

1049 zł

849 zł

949 zł

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 120 zł
Zniżka dla emerytów i rencistów 150 zł
Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek:
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 2 zł
urystyczny Fundusz Pomocowy - 2 zł

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u
sprzedawców lub na stronach internetowych. Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
szczegóły na stronach 4-5

Organizator: Almatur - Polska
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Polska

Świeradów Zdrój

Wypoczynek na najwyższym poziomie
Dojazd własny

K r a s i c k i H o t e l R e s o r t & S PA * * *

Świeradów Zdrój, w którym unikatowy, podgórski klimat, sieć szlaków turystycznych i rowerowych, zasoby naturalnych surowców leczniczych: wody mineralne, wody radonowe, złoża borowiny umożliwiające
leczenie chorób reumatycznych i narządów ruchu, przyciągają turystów od XVII wieku. Nazywane jest perłą uzdrowisk dolnośląskich.

8 dni

Cena od

1200 zł

Krasicki Hotel Resort & SPA***

Polska
Wrocław

Świeradów
Zdrój

Jelenia Góra
Wałbrzych

Położenie: Krasicki Hotel Resort & SPA to wyjątkowy
obiekt oferujący swoim Gościom wielowymiarowy
relaks i wypoczynek. Znajdujący się w centrum Świeradowa Zdroju cieszy się popularnością nie tylko ze
względu na świetną lokalizację, ale także wyśmienitą
kuchnię, bogatą ofertę MED & WELLNESS SPA oraz
jedyną w okolicy kręgielnię. Hotel jest doskonałą bazą
wypadową na piesze wędrówki i rowerowe wycieczki.
Zimą natomiast idealny jest ze względu na bliskość
stoków narciarskich i tras narciarstwa biegowego.
Do dyspozycji gości: bezpłatny parking. Dostęp do
części rekreacyjnej: baseny, jacuzzi, sauny, siłownia.
Dostęp do kortów tenisowych, boiska do piłki nożnej i
koszykówki. Wypożyczalnia rowerów na terenie hotelu i dostęp do Strefy Rowerzysty (miejsce do przechowywania i umycia roweru, podstawowe narzędzia do
naprawy rowerów).

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 3 lub 7 noclegów w pokoju typu
Standard w hotelu Krasicki Resort & SPA ***. Pokój typu STANDARD to komfortowy i nowoczesny
pokój dwuosobowy o średniej powierzchni 17 m2.
Wszystkie pokoje wyposażone są w wygodne łoża
małżeńskie lub dwa pojedyncze łóżka (z możliwością złączenia). W każdym pokoju znajduje się
płaski telewizor z dostępem do telewizji naziemnej
oraz szafa, biurko, telefon i bezpłatny dostęp do Wi-Fi. Ponadto każdy pokój posiada łazienkę z kabiną prysznicową, suszarką do włosów, ręcznikami i
zestawem kosmetyków oraz podgrzewaną podłogą.
Można także zgłosić wcześniej chęć wypożyczenia
ręczników kąpielowych na basen oraz szlafroków.
Wyżywienie: 3 lub 7 śniadań w formie bufetu.
Transport: Dojazd własny.

UWAGI

Zakwaterowanie od godz. 15:00, wykwaterowanie do
godz. 11:00. W cenę nie jest wliczona opłata klimatyczna płatna gotówką w recepcji hotelowej. W cenie
pokoju bezpłatny dostęp do części rekreacyjnej. Bezpłatne miejsce parkingowe. Dodatkowo płatny dostęp
do Kręgielni w hotelu. Pobyt zwierząt w Strefie Pupila
(po wcześniejszej rezerwacji) – 20 zł/doba.
Dopłata do obiadokolacji 50 zł / osoba / dzień.

TERMINY I CENY

(za pokój 2 osobowy, za 8 dni pobytu – od soboty do
soboty, lub 4 dni pobytu – od czwartku do niedzieli)
Kod imprezy: APWK
Osoba w pokoju Osoba w pokoju
2-os. Standard 2-os. Standard
Termin
(sobota-sobota) (czwartek-niedziela)
07.01 – 28.02

1205 zł

515 zł

01.03 – 31.03
04.05 – 02.06
07.06 – 24.06

920 zł

395 zł

885 zł

380 zł

1045 zł

445 zł

1000 zł

430 zł

06.04 – 30.04
02.11 – 10.11
15.11 – 25.11
28.11 – 22.12
25.06 – 31.08
29.10 – 01.11
11.11 – 14.11
01.09 – 28.10

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 60 zł/doba
Oferta nie jest objęta Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym ani Turystycznym Funduszem Pomocowym

Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.

Organizator: Almatur - Poznań
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Polska Bieszczady

Wypoczynek na skraju bieszczadzkiego lasu
Dojazd własny

H o t e l S PA * * * C h u t o r K o z a c k i

Bieszczady to idealne miejsce, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Tylko tutaj podczas popołudniowego spaceru po pierwotnych bukowych lasach, możesz
napotkać niedźwiedzia, wilka, żubra lub żbika. To tutaj przeżyjesz swoją przygodę z naturą: piękne widoki, nieodkryte bezdroża, cisza oraz świeże powietrze.
Zostaw na chwilę technologię, spaliny i przyjedź odpocząć w dziewicze Bieszczady.

Cena od

6 dni

659 zł

Hotel SPA *** Chutor Kozacki

Polska
Rzeszów
Krosno

Przemyśl

Łukowe

Położenie: Hotel SPA*** Chutor Kozacki usytuowany jest w spokojnej miejscowości Łukowe, na skraju
bieszczadzkiego lasu, gdzie można doskonale odpocząć od miejskiego zgiełku. Najbliższe miasto,
Sanok, oddalone jest o 15 km.
Do dyspozycji gości: miejsce parkingowe, duży
ogrodzony teren pełen zieleni, plac zabaw, siłownia,
bilard, strefa SPA & Wellness (dla osób powyżej 12
lat) w której znajdują się: sauna solna, fińska, rzymska oraz pokój relaksacyjny.
Przy hotelu funkcjonuje stadnina koni. Organizujemy rajdy konne oraz przejażdżki z instruktorem
wraz z nauką jazy konno.

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelu SPA ***
Chutor Kozacki. Pokoje 2 osobowe z łazienkami,
TV, klimatyzacją, telefonem oraz WiFi.
Wyżywienie: 5 śniadań w formie bufetu szwedzkiego i 5 obiadokolacji.
Transport: Dojazd własny.

UWAGI

TERMINY I CENY (za osobę w pokoju, za 6 dni pobytu od soboty do czwartku)
Kod imprezy: APWC
Osoba w pokoju
Terminy:
659 zł
Osoba dorosła
09.01 - 30.04
01.10 - 16.12
509 zł
Dziecko do 12 lat
879 zł
Osoba dorosła
01.05 - 30.09
oraz Święta, Sylwester, Nowy Rok i długie weekendy
619 zł
Dziecko do 12 lat
Dzieci do lat 4 – nocleg w pokoju bez dostawki (max 2 dzieci w pokoju) – gratis

Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godz. 14:00,
Z łóżeczkiem niemowlęcym dopłata – 50 zł
wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godz. 11:00.
Świadczenia rozpoczynają się obiadokola- Dopłata do pokoju 1-osobowego – 70 zł/doba
cją i kończą się śniadaniem. W cenie poko- Oferta nie jest objęta Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym ani Turystycznym Funduszem Pomocowym
ju możliwość korzystania z sauny i jacuzzi
(maj - październik w godz. 17:00 – 21:00). Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u
Hotel nie akceptuje zwierząt. Jeden pokój w hotelu
sprzedawców lub na stronach internetowych. Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
szczegóły na stronach 4-5
Organizator: Almatur - Poznań
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Polska Polańczyk

Wczasy nad Bieszczadzkim Morzem
Dojazd własny

K o m p l e k s S k a l n y S PA

Marzysz o prywatnej plaży, tęsknisz za naturą, pragniesz odpocząć z rodziną przy blasku ogniska nie rezygnując z wygodnego hotelu z basenem... Zabierz rodzinę w
Bieszczady, aby wspólnie przeżyć prawdziwą przygodę! Niezależnie od tego czy chcecie wędrować po górskich szlakach, jeździć rowerami po bezdrożach i malowniczych
ścieżkach czy pływać łódkami po jednym z najpiękniejszych polskich jezior, mamy dla Was ciekawe pomysły na niezapomniane wakacje. Razem z nami odkryjesz Magiczne
Bieszczady, bezpieczne miejsce, do którego zawsze chętnie będziesz chciał wracać!

Cena od

8 dni

1580 zł

Kompleks Skalny SPA

Polska
Rzeszów
Krosno

Przemyśl

Polańczyk

Położenie: Kompleks Skalny SPA osadzony
jest pośród gór nad Jeziorem Solińskim we wsi
Polańczyk. Składa się z dwóch obiektów noclegowych: Hotelu Skalny Spa oraz Ośrodka Wypoczynkowego Dom na Skale.
Do dyspozycji gości: Tylko w Kompleksie
Skalny SPA goście hotelu mają możliwość spędzenia czasu aż na 4 plażach! Zielona plaża
nad brzegiem Soliny; Piaszczysta plaża nad
Soliną oraz NOWOŚĆ – EKOMARINA (pływająca plaża): pływające baseny na jeziorze
Solińskim z brodzikiem dla dzieci, bezpieczne,
z podwieszonym dnem; port żeglarski z czarterem prestiżowych jachtów MAXUS 28 i rejsy
jachtami ze skipperem - sternikiem; restauracja
nad jeziorem; miejsce koncertów plenerowych;
Pływające prywatne plaże - catamarany coco.
Dla Gości hotelu do dyspozycji są miejsca
noclegowe w apartamentach oraz w komfortowych pokojach – wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym. Większość pokoi posiada
balkon, a niektóre z nich przestronny taras.
Dla poszukujących wyjątkowego relaksu i
odprężenia idealnym miejscem będzie SPA&Wellness. Oferta składa się z błogich masaży, zabiegów pielęgnacyjnych na twarz

i ciało na bazie markowych kosmetyków.
Przy hotelu zlokalizowana jest duża, drewniana wiata zwana Dymną Chatą. Idealne
miejsce na biesiadowanie przy ognisku.
Godny polecenia jest także pub i kręgielnia
“Czarne Złoto”. Wystrój pubu nawiązuje do
starych kopalni ropy naftowej, które do dzisiaj
funkcjonują w Bieszczadach. W wyjątkowej atmosferze Goście mogą liczyć na chwile relaksu
przy kręglach i zimnym piwie.

ŚWIADCZENIA

Zakwaterowanie: 7 noclegów w Kompleksie Skalny SPA w Polańczyku. Pokoje 2, 3, 4- osobowe
oraz apartamenty. Większość pokoi posiada balkon
lub przestronny taras (od strony wschodniej z pięknym widokiem na Jezioro Solińskie). W pokojach
darmowe Wi-Fi, telewizory LCD z TV Sat.
Wyżywienie: 7 śniadań w formie bufetu szwedzkiego oraz 7 obiadokolacji serwowanych w restauracji hotelowej.
Transport: Dojazd własny.

UWAGI

Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godz.
15:00, wykwaterowanie w dniu wyjazdu do godz.
10:00. Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją w dniu przyjazdu a kończą śniadaniem w

dniu wyjazdu. Parking w cenie pobytu, recepcja
czynna 24 h, bezpłatne Wi-Fi. Cena nie obejmuje opłaty klimatycznej 1,60 zł/os. za każdą rozpoczętą dobę hotelową – płatna w recepcji Hotelu.
Obiekt akceptuje zwierzęta za dopłatą + 50zł/doba.

W Pakiecie Słoneczne Wakacje Rewelacje w
cenie dodatkowo 1 x Biesiada Regionalna przy
Wielkim Ognisku. We wszystkich pakietach w
cenie nieograniczony wstęp do strefy Wellness.

TERMINY I CENY (za osobę w pokoju, za 8 dni pobytu - od soboty do soboty)
Kod imprezy: APWP - SKALNY SPA
Osoba Hotel Skalny Spa
Osoba Dom na Skale
Terminy
sobota - sobota
sobota - sobota
18.01- 28.02
Pakiet Rodzinne ferie w sercu
1890 zł
Bieszczad
28.02 – 06.06
(z wyłączeniem Wielkanocy i
długich weekendów)
1680 zł
1580 zł
06.06 – 30.06
01.09 – 30.10
Pakiet Wczasy w Bieszczadach
01.07 – 31. 08
Pakiet Słoneczne Wakacje –
2290 zł
2190 zł
Rewelacje
Dopłata do pokoju 1- osobowego – na zapytanie
Dzieci do 3 lat – pobyt gratis (bez łóżeczka)
Oferta nie jest objęta Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym ani Turystycznym Funduszem Pomocowym
Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzenia u
sprzedawców lub na stronach internetowych. Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
szczegóły na stronach 4-5

Organizator: Almatur - Poznań
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Węgry

Hajduszoboszlo
dojazd własny

			

						

hotele

Węgry – to od lat ulubione miejsce wakacyjnego wypoczynku Polaków. Do odwiedzin zachęcają niewielka odległość od Polski, łagodny i ciepły klimat oraz względy zdrowotne.
Węgry są krajem szczególnie bogatym w wody termalne o działaniu leczniczym. Pamiętać należy o atrakcjach turystycznych: Budapeszcie, Debreczynie, Tokaju czy Egerze. Warto
spróbować potraw typowej kuchni węgierskiej oraz słynnych węgierskich win.
Hajduszoboszlo - to popularne węgierskie uzdrowisko, położone pomiędzy Budapesztem (ok. 240 km) i Debreczynem (ok. 20 km). Światową sławę miejscowości przyniosła lecznicza
woda termalna o temp. 75°C, tryskająca z głębi 1000 metrów, o wysokiej zawartości jodu, bromu i wodorowęglanów. Woda ta świetnie nadaje się do leczenia przewlekłego zapalenia
stawów, zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów, bóli mięśniowych, a także do rehabilitacyjnych zabiegów pooperacyjnych. Wykorzystując to dobrodziejstwo natury, oferuje się tutaj
całą gamę zabiegów leczniczych. Na turystów czeka również bogata oferta zabiegów upiększających i relaksacyjnych, usługi kosmetyczne, masaże. Głównym atutem kurortu jest największy kompleks kąpielowy w Europie, położony na powierzchni ponad 30 ha z 13 różnego rodzaju basenami kąpielowymi (między innymi basen ze sztuczną falą, basen „szampański”,
baseny dla dzieci, pływalnia sportowa, baseny lecznicze itd.). Dodatkową atrakcją jest Aqua Palace oraz Aqua Park z wieloma różnorodnymi urządzeniami rekreacyjnymi.
Słowacja
Debreczyn

Budapeszt

Hajduszoboszlo

Węgry

C
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TERMINY I CENY (za osobę w pok. 2, 3 os.)
Kod imprezy: KHWH

a

ni

wa

g oto

zy

Termin

pr

Lp.

01 01.05-08.05
02 08.05-15.05
03 15.05-22.05
04 22.05-29.05
05 29.05-05.06
06 05.06-12.06
07 12.06-19.06
08 19.06-26.06
09 26.06-03.07
10 03.07-10.07
11 10.07-17.07
12 17.07-24.07
13 24.07-31.07
14 31.07-07.08
15 07.08-14.08
16 14.08-21.08
17 21.08-28.08
18 28.08-04.09
19 04.09-11.09
20 11.09-18.09
21 18.09-25.09
22 25.09-02.10
Dopłata do pokoju 1
osobowego
Cena dla dzieci
0 - 3 lata
(Bez świadczeń)
Zniżka dla dzieci

Delibab ****
Standard
Classic
Classic z balkonem
Cena W promocji Cena W promocji Cena W promocji Cena W promocji
katalogowa już od: katalogowa już od: katalogowa już od: katalogowa już od:
1.764 zł 1.499 zł
1.764 zł 1.499 zł
1.764 zł 1.499 zł
1.764 zł 1.499 zł
1.764 zł 1.499 zł
1.764 zł 1.499 zł
1.764 zł 1.499 zł
1.764 zł 1.499 zł
1.882 zł 1.599 zł
2.117 zł 1.799 zł
2.117 zł 1.799 zł
2.117 zł 1.799 zł
2.117 zł 1.799 zł
2.117 zł 1.799 zł
2.117 zł 1.799 zł
2.117 zł 1.799 zł
2.117 zł 1.799 zł
1.882 zł 1.599 zł
1.764 zł 1.499 zł
1.764 zł 1.499 zł
1.764 zł 1.499 zł
1.764 zł 1.499 zł
Garden ***

e

Wejście na kompleks basenów w Hajduszoboszlo:
osoba dorosła – ok. 3.100 HUF, dzieci – ok. 2.600
HUF. Całodniowy bilet wstępu do Aqua Parku
ok. 3.800 HUF; do Aqua Palace – ok. 4.400 HUF.
Szczegóły na:
Uwagi
https://www.hungarospa.hu/pl/Hungarospa
Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15.00, a
Kuracja siedmiodniowa: cena od 90 do 170 EUR kończy o godzinie 10.00.
w zależności od ilości zabiegów. W tej cenie zawarte Przekroczenie granic na podstawie dowodu osojest badanie lekarskie, zalecone zabiegi oraz wstęp- bistego (dotyczy obywateli UE) lub paszportu.
Pobyt w Hajduszoboszlo poza wypoczynkiem może
na basen leczniczy i do sauny.
być wspaniałą okazją do regeneracji sił i poprawy
Budapeszt: zwiedzanie miasta w programie m.in.: zdrowia. Walory uzdrowiska są szczególnie polecane
Plac Bohaterów, Pomnik Millenium, Park Miejski, w schorzeniach układu ruchu, reumatycznych, nerParlament, Wzgórze Zamkowe, Pałac Królewski, wobólach, bólach mięśniowych, złamaniach itp. Nie
rejs statkiem po Dunaju (1 godz.), Góra św. Wyspa powinny korzystać z kąpieli osoby cierpiące na ostre
Małgorzaty. Wycieczka odbywa się w lipcu i sierp- schorzenia zapalne, niewydolność krążenia, nowotwoniu, w każdy czwartek - cena ok. 9.000 HUF (grupa ry, gruźlicę. Pełny wykaz oferowanych usług, zaleceń
i przeciwwskazań otrzymają Państwo po przybyciu
minimum 20 osób).
na miejsce lub od sprzedawcy oferty. Osoby chcące
Debreczyn i Hortobagy: zwiedzanie Debreczyna, skorzystać z zabiegów leczniczych prosimy o zabranie
drugiego co do wielkości miasta Węgier, znanego dokumentacji medycznej, na podstawie której węgierośrodka religijnego, następnie przejazd do Parku ski lekarz przepisze odpowiednią kurację.
Narodowego Hortobagy: zwiedzanie puszty, przejażdżka bryczką i pokazy hippiczne. Wycieczka Informacje o cenie
odbywa się w lipcu i sierpniu we wtorek - cena ok. Cena nie obejmuje:
- kosztów opłaty klimatycznej ok. 1,7 EUR/dzień
7.900 HUF (grupa minimum 20 osób).
od osoby powyżej 18 lat – płatne bezpośrednio w
Eger: jedno z najładniejszych miast Węgier. Zwie- hotelach
dzanie miasta: zamek, Bazylika, tzw. Liceum (obec- - programu fakultatywnego.
nie budynek Szkoły Wyższej), barokowe kościoły, Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych
minaret turecki. Eger słynie ze wspaniałych win- składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 5
najbardziej znane to Egri Bikavér - Bycza Krew).W zł oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy - 5 zł.
programie obiad z degustacją wina i muzyką. Wycieczka odbywa się w lipcu i sierpniu w piątek – cena
ok. 8.000 HUF (grupa minimum 20 osób).
Dla stałych klientów - zniżka 5%
szczegóły na stronach 4-5
Rumunia - Oradea: zwiedzanie zabytkowego, austrowęgierskiego miasta położonego w Transylwanii: Aktualne ceny oraz dopłaty fakultatywne, w tym za
Katedra, Pałac Biskupi, Muzeum Krainy Criş, Pomnik ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do sprawdzeŻołnierzy, Cerkiew z Księżycem, Kamienica Czarny
nia u sprzedawców lub na stronach internetowych.
Orzeł i pomnik Michała Walecznego, śliczny deptak
Ilość miejsc w danej promocji jest ograniczona.
z secesyjnymi kamienicami, kawiarniami, sklepikami.
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Zakwaterowanie: 7 noclegów.
Wyżywienie: 2 x dziennie – zgodnie z opisem przy
obiekcie
Transport: dojazd własny
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Opieka rezydenta

ak

Program fakultatywny

ŚWIADCZENIA

tr

1 –8 dzień
Pobyt wypoczynkowy.

Wycieczka odbywa się w lipcu i sierpniu w piątek cena ok. 7.000 HUF (grupa minimum 20 osób).

600 zł
300 zł
(3-10 lat) 30%

W

Program imprezy

Węgry Hajduszoboszlo
8 dni

Cena od
Hotel Delibab ****

0 zł

Położenie: Hotel usytuowany blisko centrum
uzdrowiska, posiada bezpośrednie wejście na
Kompleks Basenów (wstęp dodatkowo płatny).
Hotel Delibab posiada 240 pokoi w trzech kategoriach oraz 5 luksusowych apartamentów.
Wyżywienie: 2 x dziennie – śniadania i obiadokolacje
w formie bufetu.
Pokoje typu standard: 2 osobowe (oddzielne
łóżka)z łazienką – prysznic, suszarka do włosów,
WC. Wszystkie pokoje wyposażone są w klimatyzację sterowaną indywidualnie, telefon, minibar, TV
SAT, sejf, szlafroki kąpielowe dla każdego gościa.
Pokoje typu classic: 2 osobowe (łóżka małżeńskie)
z łazienką – prysznic, suszarka do włosów, WC.
Wszystkie pokoje wyposażone są w klimatyzację sterowaną indywidualnie, telefon, minibar, TV SAT, sejf,
szlafroki kąpielowe dla każdego gościa. Dla rodzin z
dziećmi – możliwość zamówienia 2 pokoi połączonych wewnętrznymi drzwiami.
Pokoje typu classic z balkonem: 2 osobowe (łóżka
małżeńskie) z balkonem i łazienką – prysznic, suszarka do włosów, WC. Wszystkie pokoje wyposażone są
w klimatyzację sterowaną indywidualnie, telefon, minibar, TV SAT, sejf szlafroki kąpielowe dla każdego
gościa. Dla rodzin z dziećmi – możliwość zamówienia2 pokoi połączonych wewnętrznymi drzwiami.
Do dyspozycji gości: 3 klimatyzowane restauracje
serwujące wyśmienite potrawy kuchni międzynarodowej i węgierskiej, Restauracje: Mirage i Bursztynowa, kawiarnia Mirage, Presso Kamilla, bar piwny z
rozrywkami: dart, bilard, salon kosmetyczny, parking
płatny ok. 6 EUR/dzień/auto.
Wellness&Thermal Spa: 2 baseny z wodą termalną
o temperaturze 32-34°C i 36-38°C, basen z nurtem
rzecznym, sauna fińska, biosauna, basen z hydromasażem, leżaki przy basenach do wypoczynku. Dodatkowo płatne: hammam, solarium, grota solna, masaże, zabiegi lecznicze: borowina, kąpiel z obciążeniem,
zabieg dwutlenkiem węgla, sucha i podwodna
gimnastyka lecznicza, drenaż limfatyczny, magnetoterapia, laser, ultradźwięki, interferencja, jonoforeza,
diadynamic, TENS, sollux, inhalacje, terapia zimnem.
http://www.hoteldelibab.hu/ Tel. +36 52 360 366

8 dni

Cena od

Hotel Garden***

1499 zł
Położenie: Hotel, otoczony dużym, zielonym ogrodem, usytuowany jest w rekreacyjnej części uzdrowiska, ok. 300 m od wejścia na Kompleks Basenów.
Hotel posiada 72 pokoje 2, 3 osobowe.

Pokoje: 2, 3 osobowe z łazienką i balkonem. W pokojach TV SAT.
Do dyspozycji gości: Dwie restauracje, bezpłatny
internet w holu przy recepcji, boisko do piłki siatkowej
i koszykowej, plac zabaw dla dzieci, parking płatny
ok. 6 EUR/dzień/auto. Basen odkryty z atrakcjami o
powierzchni 270 m2. Wewnętrzny basen termalny.
Wyżywienie: 2 x dziennie – śniadania i obiadokolacje w formie bufetu.
https://thermalhotelgarden.hu/
Tel. +36 20 215 8112

Organizator: Almatur - Katowice
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WYCIĄG Z POLISY SIGNAL IDUNA

Na podstawie zawartych Umów Generalnych
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. potwierdza ubezpieczenie wszystkich klientów Biura Podróży i Turystyki ALMATUR
INFORMACJE O WARUNKACH UBEZPIECZENIA
Uczestnik imprezy organizowanej przez ALMATUR jest ubezpieczony w SIGNAL IDUNA Polska
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na podstawie podpisanych umów generalnych , na mocy których wszyscy klienci objęci są ochroną ubezpieczeniową.
Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA Polska S.A. zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże, zatwierdzonych uchwałą Nr 4/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 31.01.2018 r.,
przeznaczone jest dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych i obejmuje:
• koszty leczenia wraz z chorobami przewlekłymi, assistance (w tym ratownictwo) oraz pomoc i ochrona
prawna, suma do wyboru ( KL) - 20 000, 50 000, 100 000 EURO lub 200 000 EURO (Europa i Basen
Morza Śródziemnego) lub do wyboru 30 000, 50 000, 100 000 EUR lub 200 000 EURO (Wszystkie
Państwa Świata)
• Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) - 15.000 zł (Europa i Basen Morza Śródziemnego oraz
pozostałe Państwa Świata)
• Bagaż podróżny (BP) - 1 000 zł (Europa i Basen Morza Śródziemnego oraz pozostałe Państwa Świata)
KOSZTY LECZENIA ŁĄCZNIE Z ASSISTANCE ORAZ POMOCĄ I OCHRONĄ PRAWNĄ:
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia ubezpieczonego, który przebywając za granicą RP musiał
bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.
Suma ubezpieczenia dla wyjazdów do państw Europy i Basenu Morza Śródziemnego wynosi 20 000
EUR, do wszystkich państw świata wynosi 30.000 EURO. Ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia
zwrot kosztów poniesionych na:
badania i zabiegi lekarskie przepisane przez lekarza w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, wizyty u lekarza, w tym dojazd lekarza do miejsca, w którym znajduje się Ubezpieczony zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, pobyt
w ambulatorium lub szpitalu (zabiegi, honoraria lekarzy, lekarstwa, analizy, operacje), poród, który
nastąpił nie później niż w 32 tygodniu ciąży, przy czym świadczenie wypłacane jest łącznie za matkę i
dziecko do wysokości sumy ubezpieczenia, naprawę i zakup okularów oraz naprawę protez bezpośrednio
po wypadku, w przypadku gdy ich uszkodzenie związane było z nieszczęśliwym wypadkiem, o którym
mowa w § 2 pkt. 30 OWU, powodującym trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego, leczenie stomatologiczne nagłych stanów zapalnych zębów (do wysokości 600 PLN na wszystkie zdarzenia zaistniałe w
okresie umowy ubezpieczenia). Ochroną ubezpieczeniową objęte jest tylko doraźne zaopatrzenie zęba
z wyłączeniem późniejszego wypełnienia stałego, wypełnienia kanałów, odbudowy korony; transport
Ubezpieczonego do ambulatorium lub szpitala, transport Ubezpieczonego między placówkami medycznymi, transport do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej, pokrycie kosztów ratownictwa, (suma ubezpieczenia wynosi maksymalnie równowartość w złotych 6.000 EUR i stanowi podlimit
sumy ubezpieczenia kosztów leczenia).
Jeżeli w wyniku leczenia prowadzonego za granicą niezbędna jest kontynuacja leczenia w Rzeczpospolitej Polskiej Ubezpieczenie obejmuje dodatkowo: zdjęcie gipsu, zmiany opatrunku, zdjęcie
szwów, iniekcji, pierwszej konsultacji u lekarza rehabilitanta; dzienne świadczenie szpitalne; transport do i
pomiędzy placówkami medycznymi po powrocie Ubezpieczonego do Rzeczpospolitej Polskiej,
Zakres assistance obejmuje: pokrycie kosztów transportu w związku z koniecznością powrotu Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego miejsca zamieszkania, pokrycie kosztów
transportu do Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego miejsca zamieszkania po zakończeniu leczenia,
pokrycie kosztów transportu zwłok Ubezpieczonego, pokrycie kosztów zakupu trumny bądź urny jak i
kremacji za granicą, całodobowy dyżur Centrali Alarmowej.
Dzięki obsłudze Centrali Alarmowej, czynnej całą dobę, przez siedem dni w tygodniu, SIGNAL IDUNA
Polska S.A. jest w stanie udzielić kompetentnej rady i przejąć bezpośrednią opiekę nad ubezpieczonym, który zgłosi potrzebę pomocy związanej z nagłym wypadkiem lub chorobą, na całym świecie. W
przypadku nieprzewidzianego zdarzenia, które spowodowało opóźnienie lub zmianę przebiegu podróży,
Centrala Alarmowa przekaże niezbędne informacje rodzinie lub pracodawcy ubezpieczonego, udzieli
również informacji w przypadku utraty lub kradzieży dokumentów.
Signal Iduna nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczonego
bez zgody Centrali Alarmowej, powyższe ograniczenie nie dotyczy sytuacji, w których Ubezpieczony ze
względu na stan zdrowia obiektywnie nie mógł skontaktować się z Centralą Alarmową. Kontakt ubezpieczonego z Centralą Alarmową nie jest wymagany jedynie w przypadku leczenia stomatologicznego
oraz pojedynczej wizyty ambulatoryjnej, jeżeli ubezpieczony sam dokona wyboru lekarza i pokryje
koszty wizyty. SIGNAL IDUNA dokonuje zwrotu wyżej opisanych kosztów na podstawie dokumentacji
medycznej zawierającej diagnozę lekarską, oryginałów rachunków i oryginałów dowodów ich zapłaty po
powrocie Ubezpieczonego do kraju stałego miejsca zamieszkania, przy czym SIGNAL IDUNA ma prawo
do ich weryfikacji i zasięgania opinii specjalistów. Zwrotu poniesionych kosztów dokonuje się do wysokości sumy, jaka zostałaby opłacona za leczenie stomatologiczne lub za pojedynczą wizytę ambulatoryjną,
w przypadku gdyby to SIGNAL IDUNA organizowała usługę. Ochroną ubezpieczeniową nie są też objęte
wszelkie koszty powstałe w przypadku gdy Ubezpieczony postąpił wbrew decyzji Centrali Alarmowej
uzgodnionej z lekarzem prowadzącym leczenie za granicą.
Centrala Alarmowa – czynna 24 godziny:
tel. + 48 22 864 55 26; fax + 48 22 575 95 75: SMS +48 661 000 888
NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW:
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje odszkodowanie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz na wypadek śmierci na sumę 15.000 zł (Europa i Basen Morza
Śródziemnego oraz pozostałe Państwa Świata); ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu
dokonują lekarze powołani przez SIGNAL IDUNA na podstawie tabeli procentowej świadczeń z tytułu
trwałego uszczerbku na zdrowiu, zgodnie z § 16 OWU Bezpieczne Podróże.
SIGNAL IDUNA S.A. NIE POKRYWA KOSZTÓW GDY ZDARZENIE ZWIĄZANE Z NAGŁYM ZACHOROWANIEM LUB NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM POWSTAŁO W PRZYPADKU:
Zaburzenia świadomości oraz umysłu,. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli zaburzenia te lub ataki są wynikiem nieszczęśliwego wypadku, objętego umową ubezpieczenia; usiłowania lub popełnienia
przez ubezpieczonego przestępstwa lub samobójstwa, umyślnego działania ubezpieczonego, wypadku powstałego w czasie prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu,
narkotyków lub innych środków odurzających, spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających, działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub udziału ubezpieczonego
w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach, zaburzeń
psychicznych, depresji, wad wrodzonych, następstw chorób genetycznych.
SIGNAL IDUNA Polska S.A. nie pokrywa również kosztów związanych z: leczeniem przekraczającym zakres niezbędny dla przywrócenia stanu zdrowia ubezpieczonego do stanu umożliwiającego mu
powrót do kraju, porodem, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży, przerwaniem ciąży, operacjami plastycznymi i kosmetycznymi. istnienia przeciwwskazań lekarskich, co do odbycia podróży zagranicznej, jeżeli
miało to wpływ na powstanie kosztów leczenia, gdy przed wyjazdem za granicę istniały wskazania
lekarskie, co do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania się leczeniu lub obserwacji lekarskiej w
warunkach szpitalnych, a zdarzenie szkodowe ma związek z powyższymi wskazaniami.
BAGAŻ PODRÓŻNY:
Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny Ubezpieczonego w trakcie jego podróży, za który uważa się rzeczy zabrane zwyczajowo w podróż, ubrania, buty, kosmetyki, perfumy, drobne urządzenia
(np.: suszarka, lokówka, żelazko), lekarstwa przepisane przez lekarza, ciśnieniomierz, urządzenie do
mierzenia cukru we krwi, aparaty słuchowe, kule, laski, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne,
wózki inwalidzkie (jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego wymaga ich używania) wózki dziecięce, drobne
prezenty i pamiątki, a także przenośne telefony, sprzęt fotograficzny i komputerowy, sprzęt audio –
video ( do wysokości 50% sumy ubezpieczenia) jeżeli są w miejscach określonych w § 19 ust. 2, pkt.
a) - f) oraz gdy stanowią bagaż podręczny, do sumy 1 000 zł ( Europa i Basen morza Śródziemnego
oraz pozostałe Państwa Świata).
Bagaż podróżny jest objęty ochroną ubezpieczeniową jedynie wówczas, gdy znajduje się pod
bezpośrednią opieką ubezpieczonego lub gdy jest: oddany za pokwitowaniem do przechowalni
bagażu, powierzony zawodowemu przewoźnikowi do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego, w zamkniętym indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu, w zamkniętym
pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania ubezpieczonego ( z wyłączeniem namiotu), w zamkniętym
pojeździe samochodowym, pod warunkiem umieszczenia bagażu w zamkniętym bagażniku lub w lukach
bagażowych, w zamkniętej kabinie przyczepy lub jednostki pływającej.
SIGNAL IDUNA Polska S.A. odpowiada za szkody powstałe w bagażu podróżnym, tj. utratę lub
ubytek wartości ubezpieczonych rzeczy z powodu ich zniszczenia, uszkodzenia i zaginięcia
wskutek: wypadku lub katastrofy środka komunikacji, ognia, huraganu, powodzi, piorunu, wybuchu,
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nawalnego deszczu, gradu, lawiny, trzęsienia, usuwania i zapadania się ziemi, upadku pojazdu powietrznego oraz wydostania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania ubezpieczonego, w wyniku którego utraci on w sposób nagły możliwość opiekowania
się bagażem, kradzieży z włamaniem udokumentowanego rabunku.
Umową ubezpieczenia bagażu podróżnego nie są objęte: pieniądze w gotówce i papiery wartościowe, bony towarowe, bilety, karty kredytowe i płatnicze, biżuteria, przedmioty z metali i kamieni
szlachetnych, dzieła sztuki, dokumenty, zbiory kolekcjonerskie, instrumenty muzyczne, przedmioty służące działalności usługowo-produkcyjnej oraz handlowej, paliwa napędowe, sprzęt sportowy, chyba,
że została opłacona dodatkowa składka, broń oraz akcesoria z nimi związane, akcesoria samochodowe,
przedmioty będące wyposażeniem przyczep campingowych, półciężarówek campingowych i łodzi, namioty i wiatrochrony. Odpowiedzialność SIGNAL IDUNA w zakresie ubezpieczenia przedmiotów takich
jak: przenośne telefony, sprzęt fotograficzny i komputerowy oraz sprzęt audio - video jest ograniczona
do wysokości 50% sumy ubezpieczenia.
SIGNAL IDUNA nie odpowiada również za szkody: nie przekraczające 100 złotych, wyrządzone
umyślnie lub powstałe wskutek niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność
lub członków jego rodziny, polegające na utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu lub zużyciu sprzętu sportowego w związku z jego użytkowaniem, polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojemników bagażu (waliz, kufrów itp.), powstałe w urządzeniach elektrycznych oraz elektronicznych wskutek
ich wad oraz działania prądu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba, że działanie prądu elektrycznego spowodowało pożar, powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, aktów terroru, aktów sabotażu lub udziału Ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach
protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach, będące skutkiem zatrzymania, zniszczenia lub konfiskaty
przez organa celne lub inne władze, będące następstwem zwykłego zużycia rzeczy ubezpieczonej, wad
fabrycznych, samozapalenia, samo zepsucia, wycieku, a odnośnie rzeczy tłukących się lub w szklanym
opakowaniu - potłuczenia lub utraty wartości ubezpieczonej rzeczy.
SIGNAL IDUNA nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Ubezpieczony w związku z tym samym zdarzeniem uzyska odszkodowanie z tytułu innej umowy ubezpieczenia lub które zostało pokryte przez inne instytucje.
UBEZPIECZENIA FAKULTATYWNE
UBEZPIECZENIE REZYGNACJI, PRZERWANIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ –
SIGNAL IDUNA KOSZTY IMPREZY TURYSTYCZNEJ (zgodnie z • Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje, zatwierdzonych uchwałą Nr 48/Z/2018 Zarządu
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z dnia 30.08.2018 r, zmienionych aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r wraz
z klauzulą nr 2)
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione w związku z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie
turystycznej oraz przerwaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej wraz z Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2
z ich mutacjami:
Stawka za ubezpieczenie Rezygnacji z Imprezy (ryzyko nie obejmuje chorób przewlekłych) ze 100%
zwrotem wynosi 3 %
Stawka za ubezpieczenie Rezygnacji z Imprezy (ryzyko obejmuje choroby przewlekłe) ze zwrotem
100% dla imprez, których cena mieści się w przedziale do 34 000 pln wynosi 6,90 %
Stawka za ubezpieczenie Przerwania Uczestnictwa w Imprezie (ryzyko nie obejmuje chorób przewlekłych) ze zwrotem 100% wynosi 1,50%
Stawka za ubezpieczenie Przerwania Uczestnictwa w Imprezie (ryzyko obejmuje choroby przewlekłe)
ze zwrotem 100% wynosi 3,50%
Umowa ubezpieczenia może być zawarta w terminie najpóźniej do 7 dni od daty zawarcia umowy
uczestnictwa w imprezie turystycznej (wpłaty całości lub części zaliczki). W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu
zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej.
Signal Iduna S.A. zapewnia zwrot kosztów z następujących powodów:
• nieszczęśliwy wypadek, powikłania ciąży, przedwczesny poród ( do 32 tygodnia ciąży), nagłe zachorowanie Ubezpieczonego- jeżeli uniemożliwiają jego uczestnictwo w imprezie lub śmierć Ubezpieczonego,
• nieszczęśliwy wypadek, powikłania ciąży, przedwczesny poród (do 32 tygodnia ciąży), nagłe zachorowanie lub śmierć osoby bliskiej Ubezpieczonemu,
• poważna szkoda w mieniu ubezpieczonego powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych,
przestępstwa, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego,
• kradzież samochodu będącego własnością Ubezpieczonego, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego,
• udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży (dowodu osobistego, paszportu, wizy
wyjazdowej) Ubezpieczonemu bądź osobom mu bliskim, jeśli są współuczestnikami podróży, pod warunkiem że kradzież dokumentów nastąpiła nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej i została zgłoszona odpowiednim władzom oraz uniemożliwia realizację imprezy turystycznej,
• uczestnictwo Ubezpieczonego w procedurze pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku kostnego)
do transplantacji uniemożliwiające realizację imprezy turystycznej, jeśli procedura ta rozpoczęła się w
trakcie trwania okresu ubezpieczenia.
• Wypadek komunikacyjny udokumentowany przez policję.
• Wypowiedzenie Ubezpieczonemu przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.
• Wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy Ubezpieczonemu w okresie trwania podróży o ile w dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna
• Otrzymanie przez Ubezpieczonego wezwania do stawiennictwa w sądzie jeśli obecność jest obowiązkowa.
• Otrzymanie przez Ubezpieczonego wezwania z sądu na pierwszą rozprawę rozwodową lub separacyjną.
• Wystąpienie u Ubezpieczonego reakcji alergicznej na szczepienia obowiązkowe lub zalecane.
• Otrzymanie z Narodowego Funduszu Zdrowia pisemnej informacji z wyznaczeniem terminu leczenia
uzdrowiskowego.
• Otrzymanie propozycji adopcji dziecka.
• Wyznaczenie Ubezpieczonemu na czas trwania podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole wyższej lub na uczelni wyższej, którego niezaliczenie spowoduje usunięcie z listy studentów.
• Otrzymanie przez Ubezpieczonego nieoczekiwanego wezwania do służby wojskowej.
• Otrzymanie przez Ubezpieczonego na czas trwania podróży powołania do rozgrywek sportowych o
randze międzynarodowej.
• Kwalifikacja Ubezpieczonego do olimpiady międzyszkolnej organizowanej przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej.
** Klauzula nr 2 - COVID19 (kod CV)
Na mocy niniejszej klauzuli do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia przy ubezpieczeniu rezygnacji z
podróży (RG, RGF, RGH) lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (RGS) włączone są koszty
rezygnacji wynikające z powodu:
- Epidemii Choroby Zakaźnej (1) Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,
- Pandemii (2) Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,
w sytuacji nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży potwierdzonego diagnozą medyczną.
Dodatkowo w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, udziału w konferencji- jeśli obejmują one także przelot (RG) oraz anulacji biletu lotniczego( RGF) włączone są koszty
rezygnacji wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lub
Współuczestnika podróży z powodu wystąpienia temperatury równej lub wyższej niż 38 stopni Celsjusza oraz objawów infekcji wskazujących na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami.
Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia
oświadczenia wystawionego przez Służby Medyczne Lotniska.
1) Epidemia Choroby Zakaźnej – wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na
chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących. Epidemia choroby zakaźnej jest ogłaszana w
środkach masowego przekazu, w formie zaleceń, ostrzeżeń lub komunikatów przez władze państwowe
kraju docelowego podróży lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub Główny
Inspektorat Sanitarny lub Światową Organizację Zdrowia lub inne organy krajowe lub międzynarodowe
2) Pandemia – epidemia choroby zakaźnej występująca na obszarze części kontynentu, kilku kontynentów lub całego świata; Pandemię ogłasza Światowa Organizacja Zdrowia.

Ogólne warunki uczestnictwa
I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Pojęcia używane w niniejszych warunkach uczestnictwa mają następujące
znaczenie:
1) warunki uczestnictwa - niniejsze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur;
2) umowa-zgłoszenie - formularz o nazwie „umowa-zgłoszenie służący celom
określonym w rozdziale III:
3) strony - łącznie: organizator i podróżny;
4) organizator – biuro podróży występujące pod nazwą Almatur, organizujące
wybraną imprezę turystyczną. Nazwa handlowa, firma i adres organizatora
turystyki, a także jego numery telefonów i adresy poczty elektronicznej znajdują się w katalogu imprez i umowie-zgłoszeniu;
5) podróżny - każdy, kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie umowy zawartej w zakresie stosowania ustawy;
6) agent turystyczny - przedsiębiorca, który na podstawie umowy agencyjnej z organizatorem sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy utworzone
przez organizatora;
7) impreza lub impreza turystyczna - impreza turystyczna organizatora
stanowiąca połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ustawy;
8) umowa - zawarta między organizatorem a podróżnym umowa o udział w
imprezie, dotycząca imprezy jako całości lub jeżeli impreza jest realizowana
na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne
usługi turystyczne w ramach tej samej imprezy;
9) katalog imprez - udostępniony przez organizatora i skierowany do ogółu
materiał informujący o imprezach w formie katalogu, folderu i broszury lub
w formie im podobnej zawierający informacje dotyczące imprez organizowanych przez organizatora;
10) trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające podróżnemu lub
organizatorowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego,
w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie
przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
11) ubezpieczyciel - SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z
siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 31 zapewniający wymagane ustawą
dla imprez zagranicznych ubezpieczenie KL/NNW oraz zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności w postaci gwarancji ubezpieczeniowej;
12) gwarancja ubezpieczeniowa - gwarancja ubezpieczeniowa na wypadek
niewypłacalności organizatora, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy,
wydana przez ubezpieczyciela;
13) Fundusz - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w przepisach rozdziału 5 ustawy;
14) nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności - sytuacja pozostająca
poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie
można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania;
15) niezgodność – niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych objętych imprezą;
16) powrót do kraju - powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży lub
do innego miejsca uzgodnionego przez strony umowy;
17) ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i
powiązanych usługach turystycznych (Dziennik Ustaw, poz. 2361);
18) informacje dodatkowe - Informacje dodatkowe do oferty turystycznej szczegółowe zasady dotyczące organizacji poszczególnych rodzajów imprez,
stanowiące uzupełnienie warunków uczestnictwa.
2. Warunki uczestnictwa stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 k.c. i
określają prawa i obowiązki organizatora i podróżnego związane z oferowaniem, sprzedażą i realizacją imprez turystycznych organizatora. W sprawach
nieuregulowanych warunkami uczestnictwa obowiązują przepisy ustawy.
3. Organizator i podróżny przekazują sobie wymagane ustawą lub umową informacje, oświadczenia i materiały za potwierdzeniem odbioru na piśmie lub
innym trwałym nośniku z zastrzeżeniem pkt. 4.
4. Jeżeli ustawa wymaga przekazania podróżnemu informacji lub oświadczenia
na określonym nośniku - zostanie użyty nośnik wskazany w ustawie.
II. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WOBEC PODRÓŻNYCH
1. Przed zawarciem umowy udziela się podróżnemu:
a) standardowych informacji za pośrednictwem odpowiedniego standardowego
formularza informacyjnego, zwanego dalej „standardowym formularzem”,
stanowiącego załącznik 1 lub 2 do ustawy,
b) informacji określonych w art. 40 ust. 1 i 3 ustawy, zwanych dalej „informacjami o imprezie”.
2. Informacje o imprezie zawarte są w katalogu imprez, w warunkach uczestnictwa, informacjach dodatkowych do oferty turystycznej, w umowie - zgłoszeniu oraz w dokumentach podróży wydanych podróżnemu przed rozpoczęciem imprezy.
3. W chwili zawarcia umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu udostępnia się podróżnemu na trwałym nośniku kopię umowy lub potwierdzenie jej zawarcia.
4. Podróżny jest uprawniony do żądania kopii umowy w postaci papierowej,
jeżeli została zawarta w jednoczesnej fizycznej obecności stron.
5. W opisach poszczególnych imprez turystycznych zamieszczonych w katalogu imprez organizator podaje informacje o głównych właściwościach usług
turystycznych.
6. Szczegółowy program zwiedzania oraz inne informacje, o których mowa w
pkt. 5, mogą być zawarte w innym niż katalog materiale stanowiącym element umowy.
7. Informacje wymienione w ust. 5, które wymagają skonkretyzowania w odnie-

sieniu do imprezy wybranej przez podróżnego są konkretyzowane w umowie-zgłoszeniu w formie szczegółowych postanowień - stosownie do ustaleń
organizatora i podróżnego.
8. Usługi turystyczne świadczone przez organizatora nie są standardowo dostępne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Na wniosek podróżnego złożony na trwałym nośniku zostaną mu udzielone w tej samej formie
przez organizatora, przy zawieraniu umowy, dokładne informacje o możliwości dostosowania usług do potrzeb podróżnego.
III. UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
1. Stronami umowy są organizator i podróżny. W przypadku zawierania przez
podróżnego umowy na rzecz osoby trzeciej, podróżny wskazuje tę osobę w
umowie-zgłoszeniu. Jeżeli podróżny nie ma pełnej zdolności do czynności
prawnych, to przy zawieraniu umowy działaza niego przedstawiciel ustawowy.
2. Podróżny określa w umowie-zgłoszeniu wybraną imprezę, termin jej rozpoczęcia i zakończenia, liczbę podróżnych uczestniczących w imprezie oraz
wskazane w umowie-zgłoszenie dane osobowe podróżnych, a także, poprzez
zaznaczenie właściwej opcji, wskazuje rodzaje i zakres usług objętych programem imprezy i składa oświadczenia związane z imprezą przewidziane
w formularzu umowy-zgłoszenia. Organizator w umowie-zgłoszeniu podaje
wymagane ustawą informacje o imprezie i związane z imprezą.
3. Integralną część umowy stanowią: a) warunki uczestnictwa, b) informacje
dodatkowe do oferty turystycznej, c) umowa-zgłoszenie, d) program i warunki imprezy.
4. Podróżny zobowiązany jest zapłacić cenę imprezy w umówionej wysokości
oraz w terminach określonych w umowie.
5. Uczestnicy biorący po raz kolejny udział imprezie organizowanej przez Almatur mają możliwość skorzystania z profitów przewidzianych dla Stałych
Klientów, podanych każdorazowo przy danej ofercie. Profity przysługują
każdemu, kto uczestniczył w imprezie Almaturu w ostatnich dwu latach i
nie wnioskował o usunięcie swoich danych osobowych przetwarzanych przez
Almatur Łódź Sp. z o.o.
6. Z zastrzeżeniem pkt. 8, przy podpisaniu umowy podróżny dokonuje przedpłaty w wysokości 25% ceny imprezy. Przedpłata jest należna od każdego
uczestnika imprezy wymienionego w umowie zgłoszeniu.
7. W terminie do 21 dni (45 dni przy imprezach samolotowych) przed rozpoczęciem imprezy podróżny zobowiązany jest wpłacić na rzecz organizatora
pozostałą część ceny imprezy, chyba, że umowa stanowi inaczej.
8. W przypadku imprezy rozpoczynającej się na 21 (45 dni przy imprezach samolotowych) lub mniej dni od dnia zawarcia umowy podróżny zobowiązany
jest do zapłaty całej ceny imprezy w momencie zawierania umowy, chyba że
umowa stanowi inaczej.
9. W razie niedokonania wpłaty pozostałej części ceny imprezy w terminie określonym w pkt.7 umowa rozwiązuje się w dniu następującym po ostatnim
dniu tego terminu, chyba że organizator wyrazi zgodę na przedłużenie terminu zapłaty.
10. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy - za termin zapłaty
uważa się datę wpływu środków na rachunek, a koszty operacji bankowych
ponosi podróżny.
11. W umowie-zgłoszeniu strony określają wymagania specjalne, o których podróżny powiadomił organizatora i na które strony umowy wyraziły zgodę.
12. Informacje, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1-6 ustawy nie podlegają
zmianie, chyba że strony umowy postanowią inaczej albo zostaną zmienione
w przypadkach określonych w art. 45 ust. 2 lub art. 46 ust. 1 ustawy.
IV UBEZPIECZENIA I GWARANCJA
1. Podróżny uczestniczący w imprezie za granicą jest objęty ubezpieczeniem
kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków (KL/NNW). Organizator zawiera na rzecz podróżnego umowę ubezpieczenia w SIGNAL IDUNA
POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 31.
2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia SIGNAL IDUNA - BEZPIECZNE PODRÓŻE,
w tym w zakresie amatorskiego uprawiania sportu i następstw chorób przewlekłych obejmuje:
a) uczestnicy wyjazdów zagranicznych objęci są ubezpieczeniem w zakresie
STANDARD (dot. terytorium Europy i Basenu Morza Śródziemnego), którego przedmiotem są: koszty leczenia łącznie z assistance, a także pomocą i
ochroną prawną (KL – wariant podstawowy) suma ubezpieczenia – 20.000
EUR, koszty ratownictwa – 5.000 EUR (podlimit kosztów leczenia), następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) suma ubezpieczenia: 15.000 zł na
wypadek śmierci lub 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, bagaż podróżny
(BP) suma ubezpieczenia 1.000 zł.
b) w przypadku wyjazdów poza terytorium Europy i Basenu Morza Śródziemnego przedmiotem ubezpieczenia są: koszty leczenia łącznie z assistance, a
także pomocą i ochroną prawną (KL – wariant podstawowy) suma ubezpieczenia – 30.000 EUR, koszty ratownictwa – 5.000 EUR (podlimit kosztów leczenia), następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) suma ubezpieczenia:
15.000 zł na wypadek śmierci lub 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu,
bagaż podróżny (BP) suma ubezpieczenia 1.000 zł.
c) uczestnicy wyjazdów krajowych objęci są ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) o sumie ubezpieczeń: 15.000 zł na wypadek
100% trwałego uszczerbku na zdrowiu i 7.500 zł na wypadek śmierci.
3. Ogólne warunki ubezpieczenia KL/NNW ustalone przez ubezpieczyciela, zawierające m.in. zakres ubezpieczenia i sposób likwidacji szkody są doręczane
podróżnemu przy zawieraniu umowy.
4. Umowa nie może być zawarta z podróżnym, który nie złożył oświadczenia, że
stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie oraz, że w przypadku zachorowania w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą
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z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem ubezpieczyciela, a
także iż wyraża zgodę na udostępnienie ubezpieczycielowi dokumentacji leczenia.
5. Jeżeli podróżny zawiera umowę na rzecz osoby/osób trzecich to w umowie
zgłoszeniu składa oświadczenie przewidziane w pkt. 4 w imieniu tej osoby/
tych osób.
6. Podróżny może dodatkowo ubezpieczyć się od związanych z imprezą kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej i kosztów przerwania uczestnictwa w
imprezie turystycznej.
7. Organizator wydaje podróżnemu wpłacającemu całość lub część należności z
tytułu zawartej umowy, w formie oświadczenia, pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczenia finansowego na wypadek niewypłacalności w formie
gwarancji oraz odprowadzania składek na Fundusz.
8. Organizator oświadcza, że posiada ważną gwarancję ubezpieczeniową wydaną przez ubezpieczyciela przeznaczoną na pokrycie kosztów kontynuacji
imprezy lub kosztów powrotu do kraju oraz na zwrot całości lub części wpłat
wniesionych tytułem zapłaty za imprezę w razie niewypłacalności organizatora. Data ważności, jej numer oraz kwota gwarancji znajdują się na umowie-zgłoszeniu.
9. Organizator oświadcza, że dokonuje terminowego odprowadzania składek
od umów należnych od umów składki na Fundusz, zgodnie z art. 7 ust. 1
pkt 4 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy i zobowiązuje się do dalszego odprowadzania
składek na zasadach określonych ustawą. Kwota należna z tytułu składki na
Fundusz obliczana jest za okres jednego miesiąca i przekazywana wraz z wymaganą ustawą deklaracją do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po danym okresie.
10. W razie przewidzianej ustawą konieczności wypłat z gwarancji ubezpieczeniowej - szczegółowych informacji udziela podróżnemu:
1) w zakresie pokrycia kosztów kontynuacji imprezy lub kosztów powrotu do
kraju Urząd Marszałkowski lub najbliższą placówką konsularną Rzeczypospolitej Polskiej. Adresy i telefon właściwego Urzędu Marszałkowskiego znajduje
się w formularzu informacyjnym.
2) w zakresie zwrotu całości lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za
imprezę - ubezpieczyciel.
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych podróżnych uczestniczących w imprezach
turystycznych organizowanych przez organizatora jest Biuro Podróży i Turystyki Almatur-Łódź Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 90-417 Łódź ul. Piotrkowska 59. W celu realizacji przysługujących uprawnień, oraz innych spraw dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Biurem
Podróży i Turystyki Almatur-Łódź (e-mail: dpo@almatur.pl, tel. 42 637 11 22).
2. W zakresie dotyczącym zawartego ubezpieczenia Administratorem danych osobowych podróżnych jest SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie (01-208) (e-mail: info@
signal-iduna.pl, tel. +48 22 505 65 06). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ubezpieczyciela można skontaktować się
bezpośrednio z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@signal-iduna.pl lub
pisemnie na podany adres. Pełna informacja na temat przetwarzania danych
przez Signal Iduna Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.signal-iduna.pl.
3. Podane przez podróżnych dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania, w
celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
którym jest również marketing bezpośredni, w celu wykonania ciążących na
organizatorze obowiązków prawnych oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
podanie danych osobowych wskazanych w formularzu umowy jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy na organizację imprezy turystycznej.
Odbiorcami danych osobowych będą organizator imprezy turystycznej, a
także podmioty realizujące świadczenia związane z realizacją umowy, takie
jak: przewoźnicy, hotele, firmy ubezpieczeniowe, a także biura współpracujące na podstawie umów agencyjnych. Jeśli realizacja umowy będzie tego
wymagała dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich. Uzyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi oraz
po jej zakończeniu - przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń oraz wykonania obowiązków prawnych - zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe podróżnych nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Informujemy
o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, a także o prawie do
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do
przenoszenia danych. W związku z tym, że dane osobowe są przetwarzane również do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec
tego przetwarzania. Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając
stosowną informację na adres mailowy Administratora. Ponadto każdemu
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie dotyczących ich danych
osobowych narusza przepisy RODO. W dowolnym momencie istnieje również
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją poprzez
przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Administratora.
VI. ZMIANY UMOWY PRZED ROZPOCZĘCIEM IMPREZY
1. Podróżny może bez zgody organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki
udziału w imprezie, wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia,
jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec
organizatora, jeżeli podróżny zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem
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imprezy uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.
2. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w
pkt. 1, będzie wiązać się dla organizatora z dodatkowymi kosztami, żądając
ich zapłaty wykaże je podróżnemu. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą
przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora na skutek przeniesienia umowy. Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty
poniesione przez organizatora w wyniku zmiany podróżnego uczestniczącego w imprezie podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają
solidarnie.
3. Jeśli uczestnictwo w imprezie jest związane z przelotami samolotowymi i/
lub koniecznością wcześniejszego otrzymania wiz, to w takich przypadkach
możliwość zamiany uczestników może być ograniczona warunkami zakupu
przez Almatur biletów lotniczych lub wymaganym terminem złożenia dokumentacji wizowej.
4. Organizator przed rozpoczęciem imprezy może dokonać jednostronnie zmiany innych niż cena warunków umowy – gdy zmiana jest nieznaczna i jednocześnie organizator poinformuje podróżnego o zmianie w sposób jasny,
zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku.
5. Jeżeli organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony
zmienić główne właściwości usług turystycznych, to jest elementy umowy
określone w art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub nie może spełnić specjalnych
wymagań, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 4 – niezwłocznie powiadamia o tym podróżnego na trwałym nośniku. Organizator może jednocześnie
zaoferować podróżnemu zastępczą imprezę, w miarę możliwości o tej samej
lub wyższej jakości.
6. Podróżny po otrzymaniu powiadomienia o którym mowa w pkt. 4, w terminie wyznaczonym przez organizatora informuje organizatora, że przyjmuje
proponowaną zmianę umowy o udział w imprezie turystycznej, albo odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku
wniesienia opłaty za odstąpienie, albo odstępuje od umowy oraz przyjmuje
zastępczą imprezę.
7. Jeżeli zmiany umowy lub zastępcza impreza, o których mowa w pkt. 6, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy, podróżny jest uprawniony
do odpowiedniego obniżenia ceny.
8. W przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana zgodnie z pkt. 6 organizator
nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy zwraca wpłaty
dokonane przez podróżnego lub w jego imieniu. Podróżny jest zwolniony od
wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy. Przepisy art. 50 ust. 2-8 ustawy
stosuje się odpowiednio.
VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZED ROZPOCZĘCIEM IMPREZY
1. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem.
2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, w razie odstąpienia od
umowy, podróżny jest zobowiązany do zapłacenia wskazanej przez organizatora opłaty. Wysokość tej opłaty zależna jest od tego w jakim czasie przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do odstąpienia od umowy o udział
w imprezie turystycznej, od spodziewanych oszczędności kosztów oraz spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług
turystycznych. Opłata ta w wysokości określonej w punktach 3 i 4 stanowi
równowartość rzeczywistych kosztów ponoszonych w związku z dokonanymi
już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej.
3. Opłata za odstąpienia od umowy wynosi standardowo za osobę:
- do 45 dni przed dniem wyjazdu
- 10% ceny imprezy
- od 44 dni do 31 dnia wyjazdu
- 15% ceny imprezy
- od 30 do 20 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 25% ceny imprezy
- od 19 do 10 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 50% ceny imprezy
- od 9 do 4 dnia przed rozpoczęciem imprezy
- 75% ceny imprezy
- od 3. dnia do dnia rozpoczęcia imprezy lub
w przypadku jej nierozpoczęcia
- 90% ceny imprezy.
4. Opłata za odstąpienia od umowy wynosi przy imprezach samolotowych za
osobę:
- do 90 dni przed dniem wyjazdu
- 10% ceny imprezy
- od 89 do 45 dnia przed rozpoczęciem imprezy
- 25% ceny imprezy
- od 44 dni do 31 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 50% ceny imprezy
- od 30 do 15 dnia przed rozpoczęciem imprezy
- 75% ceny imprezy
- od 14. dnia do dnia rozpoczęcia imprezy lub
w przypadku jej nierozpoczęcia
- 90% ceny imprezy.
5. Na żądanie podróżnego organizator uzasadni wysokość opłat za odstąpienie
od umowy. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez podróżnego.
6. Podróżny może odstąpić od umowy przed rozpoczęciem imprezy bez ponoszenia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym
lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację
imprezy lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może
żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
7. Organizator może rozwiązać umowę i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu
wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub
zadośćuczynienia, jeżeli liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie, jest mniejsza niż 35 dla imprez autokarowych oraz mniejsza niż 30 dla
imprez samolotowych (chyba, że umowa stanowi inaczej), a organizator powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy w terminie nie później:
• niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni,
• niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej 6 dni lub krócej.
• niż na 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy trwającej krócej niż 2 dni.
8. Organizator może rozwiązać umowę przed rozpoczęciem imprezy i dokonać
pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli nie może zrealizować
umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Organizator

stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym
powiadomi podróżnego na trwałym nośniku o rozwiązaniu umowy niezwłoczdziałaniem lub zaniechaniem podróżnego.
nie, przed rozpoczęciem imprezy.
9. Organizator turystyki dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których 3. Podróżnemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione
szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Organizator niemowa w art. 47 ust. 4 i 5 ustawy, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania
zwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie
umowy o udział w imprezie turystycznej. Przepis art. 47 ust. 2 stosuje się
4. Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za nieodpowiednio.
zgodność w przypadku, gdy organizator udowodni, że winę za niezgodność
VIII. REALIZACJA UMOWY O IMPREZĘ
ponosi podróżny lub osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług tu1. Podróżny zobowiązany jest stawić się na miejsce zbiórki lub miejsce rozporystycznych objętych umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub
częcia podróży określone w dokumentach podróży. Zmiana miejsca rozpouniknąć, a także gdy niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i
częcia lub zakończenia podróży, nawet jeśli znajduje się na trasie przejazdu/
nadzwyczajnymi okolicznościami.
przelotu wymaga zgody organizatora.
2. Impreza rozpoczyna się i kończy w dacie wskazanej w umowie-zgłoszeniu. 5. Roszczenia podróżnego z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania
usług turystycznych objętych imprezą przedawniają się z upływem 3 lat.
Doba hotelowa zwyczajowo zaczyna się o godzinie 15.00, a kończy o godz.
9.00. W dniu wyjazdu, niezależnie od godziny wylotu/wyjazdu, podróżny 6. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turywinien opuścić pokój hotelowy przed upływem doby hotelowej.
stycznych, które są częścią imprezy turystycznej, takie same ograniczenia
3. Jeżeli podróżny podczas podróży nie będzie legitymował się polskim dokustosuje się do organizatora.
mentem tożsamości, ma obowiązek poinformować o tym fakcie organizatora, który udzieli mu dodatkowych informacji na temat właściwych przepisów 7. W przypadkach innych, niż określone w art. 50 ust. 5 ustawy, organizator
ogranicza odszkodowanie, jakie ma zostać wypłacone przez organizatora,
wjazdowych, które będą go obowiązywały.
do trzykrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego podróżnego.
4. Podróżny ma obowiązek legitymować się podczas podróży ważnymi dokuOgraniczenia tego nie stosuje się w przypadku szkody na osobie lub szkody
mentami wymaganymi dla danej podróży, a także wszystkimi dokumentami
spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.
podróży wydanymi przez organizatora.
5. W trakcie trwania imprezy podróżny zobowiązany jest do stosowania się do
wskazówek pilota, rezydenta lub lokalnego przedstawiciela organizatora
dotyczących realizacji programu, w szczególności do przestrzegania godzin
zbiórki uczestników imprezy.
6. Podróżny obowiązany jest przestrzegać przepisów celnych, dewizowych i
porządkowych obowiązujących w Polsce, w krajach tranzytowych i w kraju
docelowym.
7. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z
umową, organizator usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo
wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą. W
przypadku nieusunięcia niezgodności przepisy art. 50 ustawy stosuje się
odpowiednio. Jeżeli organizator nie usunie niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego, podróżny może dokonać tego sam
i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków. Podróżny nie jest
zobowiązany do wyznaczenia terminu, jeżeli organizator odmówi usunięcia
niezgodności lub gdy z okoliczności wynika, że niezgodność powinna być
usunięta niezwłocznie.
8. Jeżeli organizator w czasie trwania danej imprezy nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach
tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy
uzgodniony w umowie o udział w imprezie turystycznej powrót podróżnego
do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy, organizator przyznaje podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy.
Podróżny może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy,
gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w umowie, lub
jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.
9. W przypadku, gdy niezgodność istotnie wpływa na realizację imprezy, a organizator nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego, podróżny ma prawo do rozwiązania umowy bez
opłaty za jej rozwiązanie. Jeżeli impreza obejmuje transport podróżnych,
organizator zapewnia powrót podróżnego do kraju równoważnym środkiem
transportu niezwłocznie i bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami.
Przepisy art. 50 ustawy stosuje się odpowiednio.
10. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub podróżny
je odrzuci zgodnie z postanowieniem pkt. 9, wówczas podróżny jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania umowy.
11. W przypadku, gdy niemożliwe jest zapewnienie podróżnemu powrotu do
kraju zgodnie z umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizator ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego,
w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie, przez
okres do 3 nocy.
12. W czasie trwania imprezy, podróżny ma prawo do korzystania z pomocy i
opieki przedstawiciela organizatora, któremu może zgłaszać wszelkie uwagi
i sugestie dotyczące realizacji umowy.
13. Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy podróżnemu, który
znalazł się w trudnej sytuacji, w tym, zgodnie z art. 48 ust. 11 ustawy, gdy
niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową
o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych
okoliczności. Pomoc ta, polega w szczególności na udzieleniu odpowiednich
informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej; a także na udzieleniu podróżnemu pomocy w skorzystaniu
ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych, o których
mowa w art. 48 ust. 5 ustawy. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej
podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie
może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora.

X. PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG
1. Podróżny ma obowiązek poinformować organizatora lub przedstawiciela
organizatora w miejscu realizacji imprezy (rezydenta, pilota, opiekuna) o
wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy. W
przypadku stwierdzonej niezgodności podróżny ma prawo do złożenia skargi.
W celu zapobiegania szkodom skarga winna być złożona przez podróżnego
niezwłocznie, tak, aby organizator mógł jak najszybciej interweniować i wyjaśnić sprawę w trybie pilnym. Organizator zaleca złożenie skargi w postaci
papierowej lub elektronicznej (mailem), ewentualnie na innym trwałym nośniku. Skarga powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację podróżnego i imprezy w której uczestniczył (w tym m.in. numer umowy oraz datę
imprezy), przedmiot skargi, wskazanie niezgodności oraz określenie żądań,
a ponadto powinna zostać złożona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od
dnia zakończenia imprezy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie skargi
przed jego upływem. W przypadku złożenia skargi po terminie, organizator
jest uprawniony do uznania jej za bezskuteczną, co nie ogranicza uprawnień
podróżnego do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przed upływem
okresu przedawnienia, wynoszącego 3 lata. Podróżny, w trakcie rozpatrywania skargi przez organizatora powinien zapewnić współpracę z organizatorem w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia skargi.
2. Skarga związana z realizacją imprezy może być kierowana bezpośrednio do
organizatora lub do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego umowa została ona nabyta. Agent turystyczny niezwłocznie przekazuje skargę
organizatorowi. Skargę wniesioną do agenta turystycznego w danym dniu
uważa się za wniesioną z tym dniem do organizatora. Agent turystyczny
oraz przedstawiciel organizatora w miejscu realizacji imprezy (rezydent) nie
są uprawnieni do uznawania roszczeń podróżnego związanych z umową, w
szczególności wynikających z wniesionej przez podróżnego skargi.
3. Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę zostanie przekazana podróżnemu
w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji,
stosownie do okoliczności bezzwłocznie, ale nie później niż w terminie 30
dni od dnia otrzymania skargi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
odpowiedzi przed jego upływem.
4. Do niestanowiących skarg wiadomości i żądań podróżnego związanych z realizacją imprezy stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 1-3.
5. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa, organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania
skarg i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Wykonując obowiązki nałożone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, organizator informuje, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega organizator jest Inspekcja Handlowa - Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. Informacje
dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pomocą
platformy utworzonej przez Komisję Europejską znajdują się pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.
show&lng=PL. Podróżny jest uprawniony do złożenia skargi za pomocą
wskazanej powyżej platformy, w przypadku zawarcia umowy z wykorzystaniem procedury dostępnej na stronie internetowej organizatora (online).
Podróżny może również uzyskać pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w
zakresie sporu między nim a organizatorem zwracając się do powiatowego
(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której
zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) lub korzystając z informacji dostępnych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów - www.uokik.gov.pl

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych warunkami uczestnictwa mają zastosowanie
przepisy ustawy, kodeksu cywilnego, wskazane ustawą przepisy art. 10, art.
11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17, art. 17 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683) oraz rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczących konsumentów usług turystycznych.
IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich 2. Podróżny może zapoznać się z treścią ustawy, w tym przepisów powołanych
w warunkach uczestnictwa, na stronie internetowej organizatora pod adreusług turystycznych objętych umową, bez względu na to, czy usługi te mają
sem www.almatur.pl bądź pod adresem: www.sejm.gov.pl.
być wykonane przez organizatora, czy przez innych dostawców usług turystycznych.
2. Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego
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Cena
• Oferta zawarta w katalogu „Podróże 2020” została opracowana na podstawie zebranych informacji, stanu prawnego oraz poziomu kursów walut aktualnych w dniu
17.10.2019 r.
• Podane w katalogu informacje o cenach biletów wstępu, imprez fakultatywnych, komunikacji miejskiej itp. mają charakter orientacyjny. Cena imprezy obejmuje świadczenia podane w umowie.
• Cenę zniżkową dla dziecka stosuje się, gdy jest ono zakwaterowane z co najmniej
dwoma osobami pełnopłatnymi, chyba że w umowie zapisano inaczej.
• Podróżny zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat związanych z
realizacją imprezy turystycznej lub z usługami indywidualnie zamawianymi podczas
pobytu za granicą (np. opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru, opłaty wylotowe itp.) w miejscu ich powstania.
Transport autokarowy
• Almatur korzysta z autokarów własnych oraz innych koncesjonowanych przewoźników drogowych. Autokary są oznaczone tablicą z logo Almaturu umieszczonym za
przednią szybą autokaru.
• Na imprezach autokarowych, w miarę dostępności miejsc na trasach dojazdowych
istnieje możliwość zmiany miejsca wyjazdu lub powrotu. Zmian tych można dokonać
bezpłatnie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku dokonywania zmian w 7 dniu lub później przed rozpoczęciem w imprezy każdorazowo pobierana
jest opłata wysokości 50 zł od osoby.
• W przypadku bardzo małej ilości zainteresowanych (mniej niż 6 osób), organizator
zastrzega sobie prawo odwołania dojazdów z danej trasy lub miejscowości, o czym
niezwłocznie powiadomi podróżnego na trwałym nośniku, nie później niż 7 dni przed
datą rozpoczęcia imprezy. Podróżny, któremu odwołano dojazd ma prawo wyboru
innego miejsca wyjazdu, na trasie realizowanej przez Almatur, za zwrotem całości
wpłaconej wcześniej dopłaty za miejsce wsiadania. Podróżny po otrzymaniu powiadomienia od organizatora, w wyznaczonym terminie informuje organizatora, że przyjmuje proponowaną zmianę miejsca wyjazdu albo odstępuje od umowy za zwrotem
wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie.
• Podczas przejazdów po Polsce możliwe są przesiadki, a trasy do miejsca przesiadkowego mogą być realizowane innymi środkami transportu niż autokar docelowy, takimi
jak np. samochód osobowy, mikrobus, inny autokar.
• Na miejsce zbiórki należy się zgłosić minimum 10 minut przed planowanym odjazdem
autokaru.
• Podróżni mogą skorzystać z pierwszych dostępnych dla podróżnych 4 miejsc w autokarze za kierowcą i pilotem, po dokonaniu dopłaty za wybór tych miejsc (w miarę
możliwości - decyduje kolejność zgłoszeń). Pozostałe miejsca w autokarach przydzielane są według daty dokonywania rezerwacji. Miejsca wskazuje podróżnym pilot w
momencie wsiadania do autokaru docelowego. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wyłącznie potwierdzonym inwalidztwem lub ciążą, mogą być uwzględnione życzenia Podróżnych dotyczące wyboru miejsca w autokarze (z wyjątkiem miejsc
dostępnych za dodatkową opłatą). Wymagający podróżni, w trosce o ich komfort
psychiczny i fizyczny, mają możliwość skorzystania z dodatkowego miejsca w autokarach podczas wycieczek objazdowych, po dokonaniu dopłaty za to miejsce. Opcja
ta jest szczególnie polecana osobom ze zwiększoną wagą ciała.
• Na pokładzie autokarów obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu.
Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pasażerów oraz komfort podróżowania uprasza się
podróżnych o spożywanie posiłków oraz ciepłych napoi w trakcie postojów autokaru.
Jeśli fotele są wyposażone w pasy bezpieczeństwa, należy pasy te mieć zapięte w
trakcie przejazdu autokaru.
• Możliwość korzystania z toalet w autokarach, ze względu na ich małą pojemność oraz
komfort podróżowania jest ograniczona do sytuacji nadzwyczajnych. Prosimy o korzystanie z toalet publicznych podczas przerw w podróży i zabranie ze sobą drobnych
monet na związane z tym płatności.
• Klimatyzacja pozwala uzyskać odpowiednią temperaturę w autokarze. Jednak w czasie najwyższych upałów, jej wydajność może być ograniczona, a schłodzenie autokaru dla niektórych osób niewystarczające. Poza tym klimatyzacja może nie działać,
gdy wyłączony jest silnik autokaru np. podczas dłuższych postojów czy oczekiwaniu
na granicy.
• Prosimy o upewnienie się, czy po zakończeniu podróży nie został pozostawiony w
autokarach i innych środkach transportu bagaż osobisty (przewożony pod nadzorem
pasażera) oraz zasadniczy - przekazany obsłudze autokaru.
• Na trasie przejazdu autokaru z Polski do miejsca docelowego za granicą, średnio co 3-4
godziny organizowane są postoje, jeśli tylko jest możliwe - na parkingach z toaletą i
barem. Czas postoju wynosi od 15 do 45 minut Przy niektórych, dłuższych trasach przewidziane są dłuższe postoje (na posiłek). Ceny ciepłych posiłków w zajazdach w krajach
Unii Europejskiej to równowartość 10-15 EUR, a w pozostałych krajach 8-10 EUR.
• W okresie wakacyjnym część miejsc w autokarze może być zajęta przez grupę młodzieżową odbywającą przewóz na tej samej trasie, pod opieką wychowawców.
Transport – zasady ogólne
• W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych ilość bagażu ograniczona jest do
jednej sztuki bagażu zasadniczego (max. 20 kg, o ile oferta nie przewiduje inaczej)
oraz jednej sztuki bagażu podręcznego (do 5 kg) na osobę, w wymiarach nieprzekraczających ustalonych norm. Opłaty za przewóz nadbagażu w samolocie uiszczane
są przez podróżnego. Obsługa autokarów ma prawo odmówić zabrania bagażu, który
przekracza podane limity. Każdy bagaż zasadniczy przekazywany obsłudze powinien
być podpisany imieniem i nazwiskiem właściciela.
• Obsługa może odmówić zabrania na pokład samolotu lub autobusu osób nietrzeźwych.
• Pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania wskazań kierowców i personelu pokładowego w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i organizacji przewozu lub przelotu.
• W przypadku dojazdu podróżnych na miejsce pobytu własnym środkiem transportu,
dokumentem potwierdzającym wykupienie określonych świadczeń jest voucher, który
to po przyjeździe na miejsce pobytu podróżny przedstawia w miejscu określonym na
voucherze (recepcja, biuro miejscowe, rezydent, pilot itp.). Voucher jest dokumentem uprawniającym podróżnego do otrzymania świadczeń, które są w nim zawarte.
Imprezy lotnicze
• Odprawa bagażowa na lotnisku rozpoczyna się zwykle na dwie godziny przed planowaną
godziną wylotu. Bilety lotnicze wydawane są na lotnisku przez przedstawiciela Almaturu
i obejmują przelot tam i z powrotem. Bilety należy zachować na przelot powrotny.
• Podczas lotu uczestnicy znajdują się pod opieką personelu pokładowego. Jeśli z grupą
nie podróżuje pilot grupy, to po odprawie celnej w kraju docelowym powita Podróżnych przedstawiciel Almaturu i skieruje do odpowiednich autokarów lub mikrobusów.
• W porcie wylotowym bagaż podręczny jest dokładnie sprawdzany przez służby lotniska. Nie wolno zabierać w nim przedmiotów uznawanych za niebezpieczne, takich
jak na przykład: noże, nożyczki, scyzoryki, pilniczki do paznokci. Obowiązują również
zaostrzone przepisy dotyczące przewożenia płynów. Aby uniknąć utraty tego typu
przedmiotów zalecamy umieszczenie ich w bagażu głównym.
Zakwaterowanie
• W katalogu podano położenie, rodzaj i kategorie obiektów zakwaterowania (kategorii
hotelu), określanej według przepisów kraju pobytu.
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• Hotele i inne obiekty zakwaterowania z taką samą ilością gwiazdek w różnych krajach
mogą różnić się standardem i wyposażeniem pokoi. Zakwaterowanie podczas imprez
objazdowych może być oferowane w obiektach, które nie posiadają oficjalnej kategoryzacji.
• Opis rodzaju zakwaterowania, infrastruktury oraz wyposażenia pokoi znajduje się w
ofercie. W większości hoteli i apartamentów doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie
15.00, a kończy o godzinie 9.00. Podróżni podróżujący transportem zorganizowanym
podczas oczekiwania na zakwaterowanie oraz po wykwaterowaniu w ostatnim dniu
pobytu składają bagaże w miejscu wskazanym przez pilota.
• Jeśli w ofercie występują pokoje trzy lub czteroosobowe to oznacza, że w pokoju
może znajdować się łóżko małżeńskie lub dostawka. Metraż pokoi dwu i trzyosobowych może być podobny.
• Single bez dopłat – osoby uczestniczące samotnie w imprezach objazdowych mogą
uniknąć dopłaty za pokój jednoosobowy, wyrażając chęć i zgodę na dokwaterowanie
do pokoju 2 lub 3 osobowego, ewentualnie 2 osobowego z dostawką.
• Jeżeli pokoje wyposażone są w klimatyzację, to zwykle działa ona okresowo, w zależności od temperatury powietrza, pory roku oraz przepisów wewnętrznych hotelu.
• W większości krajów śródziemnomorskich, a szczególnie w Turcji obowiązuje zakaz wnoszenia na teren hotelu artykułów spożywczych i napojów zakupionych poza hotelem.
• Ciepła woda w hotelach krajów śródziemnomorskich podgrzewana jest z reguły za
pomocą baterii słonecznych. Mogą więc wystąpić czasowe braki w dostawie ciepłej
wody w pewnych godzinach ze względu na zwiększone zapotrzebowanie oraz warunki
atmosferyczne.
Posiłki
• Ilość i rodzaj posiłków określone są w opisie świadczeń danej imprezy. Występują tam
m. in. następujące rodzaje posiłków:
- Śniadanie – może składać się, zgodnie z lokalną specyfiką, z pieczywa, wędliny, masła, ew. jajka, sera, pomidora lub innych warzyw, dżemu oraz kawy lub herbaty.
- Śniadanie kontynentalne - składa się przeważnie z pieczywa, masła, miodu, dżemu
oraz kawy lub herbaty.
- Obiad składa się z pierwszego dania (w zależności od kraju może to być: zupa, makaron z sosem, bulion itp.). Drugiego dania (ziemniaki, frytki, ryż, makaron, mięso,
ryba, kurczak, sałatki itp.) i czasami deseru (lody, ciasto, owoce w zalewie itp.)
- Kolacje (zwane również obiadokolacjami) składają się zwykle z menu podobnego jak
przy obiedzie: przystawka lub zupa oraz danie główne.
• Napoje do posiłków (poza śniadaniami) są dodatkowo płatne, chyba, że umowa przewiduje inaczej.
• Sposób podawania potraw może być określony następująco:
- posiłki serwowane: podróżni otrzymują określony zestaw potraw (czasami możliwość
wyboru z 2, 3 zestawów - o ile tak mówi oferta),
- bufet: większość lub wszystkie potrawy są pobierane indywidualnie przez gości, bez
ograniczeń ilościowych. We wszystkich obiektach obowiązuje zakaz wynoszenia potraw poza obręb restauracji.
• W trakcie wyjazdów zagranicznych przeważnie są serwowane dania kuchni regionalnej, których smak, sposób podania oraz składniki mogą odbiegać od przyzwyczajeń
polskich turystów.
Realizacja imprez
• Uczestnicy wyjazdów znajdują się pod opieką pilota w czasie podróży i rezydentów
lub przedstawicieli biura miejscowego w czasie pobytu.
• Podczas wycieczek autokarowych usługi są świadczone dla całej grupy. Przybliżona
liczebność wycieczek autokarowych wynosi ok. 45 osób.
• Na imprezy objazdowe zabierane są dzieci powyżej 6 roku życia, pozostające pod
opieką rodzica lub opiekuna.
• Podczas realizacji programu turystycznego piloci polscy nie oprowadzają po wnętrzach budynków zabytkowych, muzeach oraz innych miejscach zastrzeżonych prawem danego kraju dla miejscowych, licencjonowanych przewodników (zwykle dodatkowo płatnych).
• Imprezy fakultatywne pozwalają połączyć wypoczynek z poznaniem odwiedzanego
kraju, jego kultury i mieszkańców. Organizowane są na miejscu pobytu podróżnych
turystów przez biura miejscowe. W katalogu podawany jest w celach informacyjnych,
orientacyjny program i uśrednione ceny najbardziej typowych miejscowych imprez.
Odpłatność za nie wnoszona jest przez turystów do biura organizującego daną imprezę. Nie wszystkie imprezy fakultatywne odbywają się z udziałem polskojęzycznego
przewodnika. Uczestnictwo w imprezach fakultatywnych jest dobrowolne, a Almatur
nie gwarantuje, że wszystkie podane imprezy fakultatywne się odbędą, gdyż do realizacji mogą być wymagane odpowiednie warunki pogodowe lub minimalna ilość
chętnych, określona przez miejscowe biuro.
• AlmaTour Guide - na wybranych wycieczkach stosowany jest bezprzewodowy, elektroniczny system komunikowania się pomiędzy pilotem lub przewodnikiem, a podróżnymi. Podczas zwiedzania miast oraz wnętrz obiektów (muzea, zamki, kościoły, pałace itp.) pilot/przewodnik korzysta z mikrofonu z nadajnikiem, a uczestnicy z
niewielkich, indywidualnych, jednorazowych słuchawek i odbiorników, co znacznie
ułatwia przekazywanie informacji. Wycieczki na których stosowany jest system AlmaTour Guide są specjalnie oznaczone w katalogu, a odpłatność za korzystanie z
niego jest uwzględniona w pobieranych na wycieczce kosztach programowych. W celu
właściwej pracy odbiornika w czasie całej wycieczki należy go wyłączyć po każdorazowym zwiedzaniu, aby nie dopuścić do rozładowania baterii.
Ubezpieczenia
• Każdy podróżny imprezy organizowanej przez Almatur jest ubezpieczony na mocy
podpisanej umowy generalnej z ubezpieczycielem w zakresie podanym w „Warunkach uczestnictwa”. Almatur poinformuje klienta o szczególnych zagrożeniach życia i
zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Dotyczy to także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy.
• Ubezpieczenie zawarte w cenie imprezy obejmuje amatorskie uprawianie sportu, czyli
uprawianie sportu wyłącznie w celu utrzymania lub regeneracji sił, rekreacyjnie jako
forma czynnego wypoczynku.
• Uczestnicy korzystający z imprez zamieszczonych w katalogu „Podróże 2019” są dodatkowo ubezpieczeni od kosztów leczenia w następstwie chorób przewlekłych. Za
przewlekłą uważa się chorobę mającą długotrwały przebieg, trwającą zwykle miesiącami lub latami, leczoną w sposób stały lub okresowy.
• Podróżny musi spełnić wymogi zdrowotne, umożliwiające uczestnictwo w danej imprezie w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu jego samego lub innych podróżnych
imprezy. W trosce o zdrowie podróżnych, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości,
sugerujemy przed podjęciem decyzji o wyjeździe udanie się do lekarza i zasięgnięcie
jego opinii w tej sprawie.
• Zalecamy zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Przedmiotem
tego ubezpieczenia są koszty poniesione przez ubezpieczonego w związku z rezygnacją
z imprezy z przyczyn losowych, niezależnych od ubezpieczonego. Ubezpieczenie to jest
dobrowolne i nie jest objęte ceną imprezy. O szczegółach dotyczących tego rodzaju
ubezpieczenia poinformują Państwa sprzedawcy, u których można również nabyć polisę.
• W przypadku konieczności hospitalizacji lub wykonania usługi medycznej. Podróżny
powinien skontaktować się z Centrum Alarmowym Ubezpieczyciela. Kontakt z Cen-

trum Alarmowym Ubezpieczyciela oraz poddanie się zaleceniom obsługi jest warunkiem ubiegania się o zwrot poniesionych kwot i odszkodowania. Podróżny winien
dbać o to, aby każdy wydatek był udokumentowany rachunkami. Z roszczeniami
wynikającymi z ubezpieczeń uczestnicy występują bezpośrednio do ubezpieczyciela
w terminie do 7 dni po powrocie do Polski. Szczegółowych informacji udzielają piloci,
rezydenci oraz sprzedawcy.
• Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na przechowywanie pieniędzy, telefonów komórkowych i innych przedmiotów wartościowych w czasie trwania imprezy. Powinny
one być zawsze noszone w sposób bezpieczny przy sobie, a podczas pobytu w obiektach zakwaterowania zalecamy, aby gotówka, biżuteria, kamery i inne cenne rzeczy
posiadane przez podróżnych były przechowywane w sejfie hotelowym. Należy również zwrócić uwagę przed każdym opuszczeniem pokoju hotelowego, aby jego drzwi
i okna pozostawały zamknięte.
• Ubezpieczenie bagażu obejmuje tylko rzeczy osobiste (ubrania i kosmetyki). Ubezpieczenie to nie obejmuje zniszczenia lub utraty walizki/torby podróżnej, sprzętu
sportowego, biżuterii, pieniędzy oraz dzieł sztuki. Odpowiedzialność ubezpieczyciela
w zakresie ubezpieczenia przenośnych telefonów, sprzętu fotograficznego i komputerowego oraz audio-video jest ograniczona do wysokości 50% sumy ubezpieczenia.
• Dodatkowe informacje w sprawie ubezpieczeń mogą Państwo uzyskać w przedstawicielstwach Signal Iduna S.A. na terenie całego kraju, w biurach Almaturu oraz na
stronach internetowych Almaturu.
Wyprawy egzotyczne
• Przy podpisywaniu zgłoszenia na wyprawę egzotyczną prosimy o podanie kontaktowego adresu e-mail oraz o podanie prawidłowych danych paszportowych: a) seria
i numer paszportu; b) data wydania oraz termin ważności paszportu; c) miejsce
wydania/ organ wydający; d) obywatelstwo; e) miejsce urodzenia. Należy zwrócić
szczególną uwagę i dokładnie sprawdzić czy dane osobowe wpisane do umowy-zgłoszenia są zgodne z danymi w paszporcie. Brak wymaganych danych paszportowych
i osobowych lub ich niezgodność z paszportem zabieranym na wyprawę, może spowodować dodatkowe koszty związane z realizacją imprezy turystycznej lub zmianą
danych uniemożliwić uczestnictwo w zarezerwowanej imprezie.
• Uczestnicy wypraw egzotycznych (tj. wyjazdach poza Europę i region Morza Śródziemnego oraz do Rosji) objęci są następującymi ubezpieczeniami przez Signal Iduna
S.A: koszty leczenia (KL) suma ubezpieczenia - 30.000 EUR, koszty ratownictwa (KR)
suma ubezpieczenia - 5.000 EUR (podlimit KL), następstwa nieszczęśliwych wypadków (NW) suma ubezpieczenia: 15.000 zł, bagaż podróżny (BP) suma ubezpieczenia
1.000 zł.
• Przy wyjazdach do niektórych krajów egzotycznych mogą występować zagrożenia
zdrowotne i związane z nimi szczepienia oraz inne działania profilaktyczne. Zalecamy
dodatkowe skontaktowanie ze stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w celu uzyskania
aktualnej informacji o wymaganych szczepieniach i porad w sprawie profilaktyki.
• Koszty rzeczywiście ponoszone przez Almatur w związku z organizacją imprez egzotycznych i związane z tym koszty potrąceń z tytułu rezygnacji lub zmiany terminu
wyprawy egzotycznej przez Podróżnego są uzależnione przede wszystkim od konieczności wcześniejszego wykupu biletów na przeloty rejsowe oraz kosztów wizowania i
są zwykle wyższe od ponoszonych przy innych imprezach.
• Na wyprawy egzotyczne nie są zabierane dzieci poniżej 14 roku życia, a ze względu

na odmienność klimatów, stref czasowych, kuchni oraz intensywność programu nie
są one wskazane dla osób powyżej 75 roku życia. W takim przypadku zalecamy uzyskanie zgody lekarza na uczestnictwo w wyjeździe.
Informacje wizowe i paszportowe
• Podróżny ma obowiązek wskazać w umowie kraj, który wydał mu paszport i którego
ma zamiar użyć w podróży do miejsca docelowego pobytu. Jednocześnie organizator
informuje, że podróżny wyjeżdżający poza Unię Europejską zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski, przy
czym nie może to być paszport tymczasowy), zawierającego wolne strony, aby – w
związku z imprezą – możliwe było wstawienie wiz lub innych oznaczeń. Przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej wymagany jest ważny dowód osobisty lub paszport.
Wymóg ten dotyczy również wszystkich dzieci, niezależnie od ich wieku.
• Obywatele polscy mogą swobodnie poruszać się po terytorium krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE oraz Norwegia, Islandia i
Liechtenstein). Polacy podróżujący do krajów Unii Europejskiej i EOG oraz Szwajcarii,
Bośni-Hercegowiny, Serbii, Macedonii i Albanii mogą przekraczać granicę na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (wyjątek – Islandia). W pozostałych krajach
świata przekroczenie granicy następuje na podstawie ważnego paszportu.
• Paszporty w Polsce są wydawane przez Wydziały Spraw Obywatelskich Urzędów Wojewódzkich. Okres oczekiwania na paszport wynosi ok. 4 tygodni. Podróżny imprezy
w przypadku kradzieży, zagubienia paszportu lub innych dokumentów związanych z
podróżą powinien natychmiast o tym fakcie zawiadomić przedstawiciela biura oraz
zgłosić się do najbliższego konsulatu lub ambasady polskiej na terenie kraju pobytu.
• Aktualne informacje na temat przepisów wizowych można znaleźć w informacji MSZ
na stronie www.msz.gov.pl. Wizy są wystawiane przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne. Do uzyskania wizy zwykle konieczny jest prawidłowo
wypełniony wniosek wraz z jednym zdjęciem oraz opłata za wizowanie.
• Praktycznie do każdego kraju turysta może wwieźć przedmioty, których ilość i przeznaczenie nie wskazują na cel handlowy. Z reguły można wwieźć 200 lub 250 szt.
papierosów, 1 litr mocnego alkoholu lub 2 litry wina lub 5 litrów piwa. Dużo bardziej
restrykcyjne są przepisy dotyczące wwozu na teren Unii Europejskiej papierosów i
alkoholu. O ewentualnych zmianach dotyczących wymogów formalnych będziecie
Państwo informowani przez sprzedawców oferty.
Informacje zdrowotne
• W żadnym z proponowanych przez Almatur krajów europejskich nie występują specyficzne zagrożenia zdrowotne i nie są wymagane szczepienia ochronne. Należy
zawsze jednak pamiętać o zachowaniu minimum sanitarnego jak mycie rąk przed
jedzeniem, mycie owoców czy picie tylko butelkowanej wody mineralnej.
• O zasadniczych zmianach dotyczących ewentualnych wymogów sanitarnych bądź
zdrowotnych będziecie Państwo informowani przez sprzedawców oferty. Aktualne
informacje uzyskać można również w Informacji Konsularnej MSZ pod numerem telefonu 22 523 94 51 lub na stronach internetowych pod adresem www.msz.gov.pl.
Serwis internetowy dotyczący zagrożeń zdrowotnych znajduje się pod adresem www.
gssewarszawa.pl.
• Radzimy wszystkim podróżnym przed podjęciem decyzji o wyjeździe, a w szczególności uczestnikom wypraw egzotycznych, aby skonsultowali decyzje ze swoim
lekarzem.

Organizatorami imprez turystycznych zawartych w niniejszym katalogu są:
BPiT Almatur – Katowice sp. z o.o.
40-096 Katowice ul. 3 Maja 7
wpisany do KRS pod numerem 000118293, NIP: 634-013-36-77
Rejestr Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka
Województwa Śląskiego – nr wpisu 0469.
Typ gwarancji: gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna.
Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Numer gwarancji: M 516971.
Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Śląskiego.
tel. 32 258 89 46, e-mail: katowice@almatur.pl
www.almatur.katowice.pl
BPiT Almatur – Częstochowa sp. z o.o.
42-217 Częstochowa, ul. F. Nowowiejskiego 2
wpisany do KRS pod numerem 0000137026, NIP: 573-000-40-65
Rejestr Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka
Województwa Śląskiego – nr wpisu 51.
Typ gwarancji: gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna.
Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Numer gwarancji: M 518940.
Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Śląskiego.
tel. 34 365 55 67, e-mail: czestochowa@almatur.pl
www.almatur.czestochowa.pl

Almatur – Opole sp. z o.o.
45-058 Opole, ul. Ozimska 26/2
wpisany do KRS pod numerem 000069853, NIP 754-0033-74-51.
Rejestr Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka
Województwa Opolskiego nr 009.
Typ gwarancji: Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna.
Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Numer gwarancji: M 516394
Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Opolskiego.
tel. 77 423 28 32, e-mail: opole@almatur.pl www.almatur.opole.pl
BPiT Almatur – Polska S.A.
00-585 Warszawa, ul. Bagatela 10 lok. 10
wpisany do KRS pod numerem. 0000163898, NIP:526-030-43-20
Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka
Województwa Mazowieckiego – nr wpisu k-665.
Typ gwarancji: Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna.
Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Numer gwarancji: M518424.
Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.
tel. 22 826 26 39, e-mail: office@almatur.pl www.almatur.pl
BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o.
61-815 Poznań ul. F. Ratajczaka 26/8/111
wpisany do KRS pod numerem 0000324034, NIP: 779-235-30-24
Rejestr Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka
Województwa Wielkopolskiego – nr wpisu 566.
Typ gwarancji: gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna.
Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Numer gwarancji: M 516970.
Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
tel.: 61 855 76 33, e-mail: poznan@almatur.pl www.almatur.poznan.pl
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Rozkłady jazdy oraz wykaz dopłat za miejsce wsiadania
Rozkład jazdy nr 1
Imprezy: CITC, CITV, KCSD, KCTI, KCTO,
KCTR, KCTS, KRTK, KRTO, PETS
Dopłata
Godz.
Miasto
za miejsce
odjazdu
wsiadania
*Białystok
08.00
150 zł
Warszawa
11.00
100 zł
Łódź
12.40
80 zł
Piotrków Tryb.
13.20
80 zł
Radomsko
14.00
50 zł
Częstochowa
15.00
50 zł
Sosnowiec
16.10
30 zł
*Toruń
10.15
180 zł
*Włocławek
11.15
150 zł
Poznań
09.15
150 zł
Leszno
10.45
130 zł
Wrocław
12.45
100 zł
Opole
14.30
50 zł
Gliwice
15.40
30 zł
*Lublin
09.30
150 zł
*Kielce
13.00
100 zł
*Rzeszów
12.30
130 zł
*Tarnów
13.45
80 zł
Kraków
15.15
50 zł
Katowice
17.00
*Tychy
17.30
*Bielsko-Biała
18.15
*Cieszyn
19.15
Z miast oznaczonych* - brak dojazdów na
imprezy: PETS
Powrót do Katowic (CITC, KCTI, KCTO,
KRTO) ok. godz. 07.30
Powrót do Katowic (CITV, KCSD, KCTR,
KCTS, KRTK) ok. godz. 13.30
Powrót do Wrocławia (PETS) ok. godz. 11.00
Rozkład jazdy nr 2
Impreza: ONTS 01 i 03

Miasto
Warszawa
Łódź
Bielsko Biała
Kraków
Katowice
Opole
Wrocław
Leszno
Poznań
Gorzów Wlkp.

Godz.
odjazdu
10.00
12.00
07.30
07.00
08.30
10.00
11.30
13.30
15.30
17.30

Dopłata
za miejsce
wsiadania
150 zł
100 zł
130 zł
150 zł
100 zł
100 zł
80 zł
50 zł
-

Szczecin
20.00
Powrót do Szczecina ok. godz. 8:00
Warszawa
Łódź
Bielsko Biała
Kraków
Katowice
Opole
Wrocław
Leszno
Poznań
Gorzów Wlkp.
Szczecin

Impreza: ONTS 02

08.00
10.00
05.30
05.00
06.30
08.00
09.30
11.30
13.30
15.30
18.00

Powrót do Szczecina ok. 08.00
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-

150 zł
100 zł
130 zł
150 zł
100 zł
100 zł
80 zł
50 zł
-

Rozkład jazdy nr 3
Imprezy: KBTH, KDTR, KETP, KFTL, KITL,
KITS, KWTS, PETC
Dopłata
Godz.
za miejsce
Miasto
odjazdu
wsiadania
*Białystok
08.00
150 zł
Warszawa
11.00
100 zł
Łódź
12.40
80 zł
Piotrków Tryb.
13.20
80 zł
Radomsko
14.00
50 zł
Częstochowa
15.00
50 zł
Sosnowiec
16.10
30 zł
*Toruń
10.15
180 zł
*Włocławek
11.15
150 zł
*Lublin
09.30
150 zł
*Kielce
13.00
100 zł
*Rzeszów
12.30
130 zł
*Tarnów
13.45
80 zł
Kraków
15.15
50 zł
Katowice
17.00
Gliwice
17.45
Opole
18.45
Poznań
17.00
100 zł
Leszno
18.30
80 zł
Wrocław
20.15
**Legnica
21.15
**Bolesławiec
21.45
Z miast oznaczonych* - brak dojazdów na imprezę: PETC
Do miast oznaczonych ** - brak powrotu z imprezy: KETP
Powrót do Wrocławia (KITS) ok. godz. 04.00
Powrót do Katowic (KETP, KITS) ok. godz. 07.30
Powrót do Wrocławia (KBTH, KDTR,
KFTL, KITL) ok. godz. 10.00
Powrót do Katowic (KBTH, KDTR, KFTL,
KITL) ok. godz. 13.30
Powrót do Wrocławia (KWTS, PETC) ok. godz. 16.30
Powrót do Katowic (KWTS, PETC) ok. godz. 20.00

Rozkład jazdy nr 4
Impreza: KHWH

Dopłata
za miejsce
wsiadania
Warszawa
18.30
100 zł
Łódź
20.15
80 zł
Piotrków Tryb.
20.45
80 zł
Radomsko
21.15
50 zł
Częstochowa
22.00
50 zł
Sosnowiec
22.50
30 zł
Poznań
16.45
150 zł
Leszno
18.15
130 zł
Wrocław
20.00
100 zł
Opole
21.30
50 zł
Gliwice
22.30
30 zł
Kraków
22.00
50 zł
Katowice
23.30
Tychy
23.55
Bielsko-Biała
*0.30
* wyjazd drugiego dnia imprezy
Powrót do Katowic ok. 20.00
Miasto

Godz.
odjazdu

Rozkład jazdy nr 5
Impreza: KCTD, KCTP, KPTC, OPPN,
OPSZ, OPAS
Dopłata
Godz.
za miejsce
Miasto
odjazdu
wsiadania
Warszawa
02.00
100 zł
Łódź
03.40
80 zł
Piotrków Tryb.
04.10
80 zł
Radomsko
04.40
50 zł
Częstochowa
05.30
50 zł
Sosnowiec
06.20
30 zł
Kraków
05.30
50 zł
Katowice
07.00
Gliwice
07.45
Opole
09.00
-

*Wrocław

10.30

-

*z Wrocławia dodatkowo na OPPN, OPSZ, OPAS

Powrót do Katowic ok. godz. 20.00
*Powrót do Wrocławia OPPN, OPSZ, OPAS
ok. godz. 16.30

Rozkład jazdy nr 6
Imprezy: CITA, CITB, CITE, CITG, CITI, CITT,
CITW, CITX, CERW, KAST, KATD, KATS, KBTW,
KCTM, KCTT, KCTW, KGRP, KGTP, KGTT,
KHTB, KHTD, KHTM, KHTS, KMTB, KMTO,
KMTR, KPTF, KPTJ, KPTV, KRTD, KSTD, KSTO,
KSTS, KTTB, KTTI, KTTK, KTTR

Miasto

Godz.
odjazdu

Dopłata
za miejsce
wsiadania
100 zł
80 zł
80 zł
50 zł
50 zł
30 zł
150 zł
130 zł
100 zł
50 zł
30 zł
50 zł
-

Warszawa
02.00
Łódź
03.40
Piotrków Tryb.
04.10
Radomsko
04.40
Częstochowa
05.30
Sosnowiec
06.20
Poznań
00.15
Leszno
01.45
Wrocław
03.30
Opole
05.00
Gliwice
06.00
Kraków
05.30
Katowice
07.00
*Tychy
07.20
*Bielsko-Biała
08.00
Z miast oznaczonych * – brak dojazdu KPTF, KPTJ, KPTV
Powrót do Katowic (CITA, CITE, CITW, CITX,
KMTR, KRTD, KTTB, KTTR) ok. godz. 07.30
Powrót do Katowic (CITB, CITG, CITI, CITT,
KAST, KSTO, KTTI) ok. godz. 13.30
Powrót do Katowic (KATD, KATS, KBTW, KCTM, KCTT, KCTW,
KGRP, KGTP, KGTT, KHTB, KHTD, KHTM, KHTS, KMTB, KMTO,
KPTF, KPTJ, KPTV, KSTD, KSTS, KTTK) ok. godz. 20.00
Powrót do Katowic CERW ok. godz. 23.00
Rozkład jazdy nr 7
Imprezy: KPAB, KPTB, KPTG, KPTH, KPTK, KPTS,
KUTD, KUTO
Dopłata
Godz.
za miejsce
Miasto
odjazdu
wsiadania
*Warszawa
02.00
100 zł
*Łódź
03.40
80 zł
*Piotrków Tryb.
04.10
80 zł
* Radomsko
04.40
50 zł
Częstochowa
05.30
50 zł
Sosnowiec
06.20
30 zł
Poznań
00.15
150 zł
Leszno
01.45
130 zł
Wrocław
03.30
100 zł
Opole
05.00
50 zł
Gliwice
06.00
30 zł
Katowice
07.00
Kraków
08.30
**Tarnów
10.15
**Rzeszów
11.45
Z miast oznaczonych* - brak dojazdu na imprezy: KPTB
Z miast oznaczonych** - brak dojazdu na imprezy:
KPTB, KPTG, KPTK, KPTS
Powrót do Rzeszowa KUTO ok. godz. 03.00
Powrót do Katowic KUTO ok. 07.30
Powrót do Rzeszowa (KPAB, KPTH, KUTD,) ok. godz. 15.30
Powrót do Katowic (KPAB, KPTB, KPTG, KPTH,
KPTK, KPTS, KUTD) ok. godz. 20.00
Rozkład jazdy nr 8
Imprezy: KDTB, KDTN, KDTS, KDTZ, KPAK, KPTD, KPTR
Dopłata
Godz.
za miejsce
Miasto
odjazdu
wsiadania
Warszawa
02.00
100 zł
Łódź
03.40
80 zł
Piotrków Tryb.
04.10
80 zł
Radomsko
04.40
50 zł
Częstochowa
05.30
50 zł
Sosnowiec
06.20
30 zł
Kraków
05.30
50 zł
Katowice
07.00
Gliwice
07.45
Opole
09.00
Poznań
07.15
100 zł
Leszno
08.45
80 zł
Wrocław
10.30
Powrót do Wrocławia KDTS ok. godz. 04.00, KDTN, KDTZ
ok. 10.00, KDTB, KPAK, KPTD, KPTR ok. godz. 16.30
Powrót do Katowic KDTS ok. godz. 07.30, KDTN, KDTZ
ok. 13.30, KDTB, KPAK, KPTD, KPTR ok. godz. 20.00

Osobom rozpoczynającym wycieczki w Katowicach, a dojeżdżającym z innych miejscowości, proponujemy w przeddzień wyjazdu lub w dniu powrotu wygodny nocleg w hotelu „Katowice”, w
super atrakcyjnej cenie. Cennik na str. 6. Hotel usytuowany jest w centrum miasta przy Al. Korfantego 9, niedaleko Dworca PKP, przystanków autobusów liniowych, a także w pobliżu miejsca
odjazdu autokarów Almaturu (Dworzec PKS). Rezerwacja noclegu bezpośrednio w hotelu tel. 32 256 11 11, po podaniu numeru rezerwacji imprezy Almaturu.

Rozkłady jazdy oraz wykaz dopłat za miejsce wsiadania

Rozkład jazdy nr 9
Imprezy: KLTB, KWTO
Dopłata
Godz.
Miasto
za miejsce
odjazdu
wsiadania
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Białystok

ul. Zwierzyniecka 12, parking przy Domu Studenta Beta

Wrocław
16.00
150 zł
Opole
17.30
150 zł
Kraków
16.30
150 zł
Katowice
18.00
130 zł
Sosnowiec
18.15
130 zł
Częstochowa
19.15
100 zł
Radomsko
20.00
100 zł
Piotrków Tryb.
20.30
80 zł
Łódź
21.15
80 zł
Poznań
18.30
150 zł
Warszawa
23.00
50 zł
Impreza KLTB
*Białystok
*02.00
* wyjazd w drugim dniu imprezy
Powrót do Białegostoku KLTB ok. godz. 00.30
Impreza: KWTO
*Siedlce
*00.45
* wyjazd w drugim dniu imprezy
Powrót do Siedlec KWTO ok. godz. 01.45

Bielsko – Biała

ul. Warszawska 7, dolna płyta Dworca PKS

Bolesławiec

Chojnów, Okmiany 1B; Stacja BP przy DK 94 za zjazdem z A4 (Krzywa) kier. Bolesławiec

Bydgoszcz

ul. Toruńska 59, parking przy Hali Sportowo – Widowiskowej Łuczniczka

Cieszyn

ul. Katowicka 45, stacja paliw Lotos

Częstochowa

ul. Drogowców 1, parking przy stacji paliw LOTOS (kierunek Warszawa)

Rozkład jazdy nr 10
Imprezy: KLTD, KPTA, KPTE, KPTI, KPTL,
KPTM, KPTP, KPTT, KPTW, KWTD
Dopłata
Godz.
Miasto
za miejsce
odjazdu
wsiadania
Wrocław
03.30
150 zł
Opole
05.00
150 zł
Gliwice
06.00
130 zł
Kraków
05.30
150 zł
Katowice
07.00
130 zł
Sosnowiec
07.15
130 zł
Częstochowa
08.15
100 zł
Radomsko
09.00
100 zł
Piotrków Tryb.
09.30
80 zł
Łódź
10.15
80 zł
**Poznań
07.30
150 zł
*Warszawa
12.00
50 zł
Z miast oznaczonych * brak dojazdu na imprezy
KPTE, KPTI, KPTT, KPTW
Z miast oznaczonych ** brak dojazdu na imprezy KPTW
Powrót do Warszawy KLTD, KPTA, KPTL, KPTM, KPTP,
KWTD ok. godz. 14.00
Powrót do Łodzi KPTE, KPTI, KPTT, KPTW, ok. godz. 15.30
Impreza: KWTD
Siedlce
14.00
brak powrotu
Powrót do Białegostoku KWTD ok. godz. 11.00
Rozkład jazdy nr 11

Impreza: ORWM, ORWS, ORWP
Dopłata
Godz.
Miasto
za miejsce
odjazdu
wsiadania

Wrocław
00.15
200 zł
Opole
01.30
150 zł
Kraków
00.30
200 zł
Katowice
02.00
150 zł
Sosnowiec
02.15
150 zł
Poznań
02.30
300 zł
Częstochowa
03.15
100 zł
Radomsko
04.00
100 zł
Piotrków Tryb.
04.30
100 zł
Łódź
05.30
100 zł
Warszawa
07.00
50 zł
Białystok
10.00
Powrót do Białegostoku (ORWM, ORWP) ok. godz. 16.00
Powrót do Białegostoku (ORWS) ok. godz. 20.00

al. Wojska Polskiego 263, parking przy stacji paliw BP (kierunek Katowice) - patrz umowa-zgłoszenie

Elbląg

ul. Warszawska 129, stacja paliw Lotos

Gliwice

ul. Rybnicka 159 (przy drodze nr 78), parking za stacją paliw Shell

Gorzów Wlkp.

ul. Kasprzaka 8 - stacja paliw BP

Grudziądz

Stare Marzy koło Grudziądza, ul. Świecka 36, przy drodze nr 91 (118 km), stacja paliw Circle K

Katowice

ul. Piotra Skargi 4, Dworzec Autobusowy

Kielce

pl. Niepodległości 1, parking przed Dworcem PKP

Konin

ul. Ogrodowa 31, Stare Miasto koło Konina, parking przy restauracji McDonald's

Kraków

ul. Reymonta 22, parking dla autokarów, przed wejściem na stadion Wisły (od ul. Reymonta)

Legnica

Nowa Wieś Legnicka 44A, Stacja Paliw Orlen przy DK3 za zjazdem z A4 (Legnica) kierunek Jelenia Góra

Leszno

ul. Balonowa 55 Stacja Paliw Pieprzyk

Lublin

ul. Radziszewskiego 16, parking przed Chatką Żaka

Łódź

ul. Kątna 1, Stacja Paliw BP (przy zjeździe nr 22 z autostrady A1)

Olsztyn

ul. Sielska 5, stacja paliw Lotos

Opole

ul. 1 Maja 41, parking na rogu ulic 1 Maja i Dubois (wjazd na parking od ul. 1 Maja)

Piła

al. Niepodległości 45, stacja paliw Orlen

Piotrków Tryb.

ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar przy zjeździe do miasta z trasy DK1,

Płock

ul. Kolejowa 46, Płock-Radziwie, stacja paliw Orlen przy trasie wylotowej Płock – Łódź,

Poznań

ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim na dojeździe do Dworca Gł. PKP

Radomsko

ul. Łódzka 2, PORT Radomsko – Stacja Paliw MOYA (parking Polisz Kebab)

Rzeszów

pl. Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wejściu głównym od strony miasta

Siedlce

pl. Zdanowskiego 1, parking przy Dworcu PKP

Sosnowiec

ul. Kresowa 2, obok stacji paliw Schell i McDonald's

Szczecin

ul. K. Kolumba 1, Dworzec PKP Szczecin Główny, przystanek linii miejskich przy wejściu gł.

Tarnów

al. Jana Pawła II 20, stacja paliw GROSAR

Toruń

ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu Głównym PKP

Tychy

ul. Generała de Gaulle’a 2, parking przy krytym lodowisku

Wałcz

Wałcz Drugi 29, Stacja Paliw Schell

Warszawa

al. Jerozolimskie 144; Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 11

Włocławek

al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrzów

Wrocław

ul. Sucha 1, Dworzec Autobusowy - poziom (- 2 ) stanowiska odjazdowe 10,11

Czekasz na autokar, a mija godzina odjazdu – DZWOŃ:
Pozostał Ci kwadrans do odjazdu i wiesz,
że się spóźnisz na wyjazd – DZWOŃ:
W czasie odjazdów, poza godzinami pracy biur, w sprawach nagłych
związanych z odjazdami prosimy o kontakt z telefonem alarmowym:

UWAGI:
1. Na trasach dojazdowych w Polsce, przy liczbie uczestników
mniejszej niż 18 osób, przyjazd może nastąpić mikrobusem,
a podczas przejazdów krajowych możliwe są przesiadki.
2. Na miejsce zbiórki należy się zgłosić minimum 10 minut
przed planowanym odjazdem autokaru.

+48 605 05 48 48

3. Miejsca w autokarach docelowych przydzielane są według
kolejności zgłoszeń. Miejsca wskazuje uczestnikom pilot w
momencie wsiadania do autokaru docelowego.
4. Godziny odjazdów i przyjazdów mogą ulegać zmianom spowodowanym warunkami atmosferycznymi, sytuacją na drogach i przejściach granicznych lub inną siłą wyższą.

Rozkłady jazdy
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Bezpiecznie przez świat!
Ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA
to gwarancja bezpieczeństwa w każdym miejscu na świecie.
Infolinia +48 22 505 65 08

www.signal-iduna.pl

