


KATALOG 
WYCIECZEK
SZKOLNYCH 

Z przyjemnością prezentujemy Państwu nasz katalog wycieczek 
szkolnych, który powstał dzięki Państwa współpracy z naszym biurem. 
Pragniemy podzielić się naszym dorobkiem, zbieranym od początku 
istnienia biura – 2006 roku. 

Nasza oferta, którą dziś trzymacie Państwo w ręku to dowód na to, 
jak pasja przeradza się w pracę i staje się drogowskazem w odkry-
waniu uroczych europejskich zakątków. Przecieramy nieznane szlaki, 
zachęcając do odkrywania razem z nami tajemnic przeszłości. 

Wieloletnia współpraca z różnymi placówkami przyczyniła się do 
poszerzenia naszej oferty. Z uwagi na bogate doświadczenie, wiele 
przetartych szlaków – nie jednokrotnie na Państwa specjalne życzenie 
mogliśmy stworzyć propozycje wycieczek nietuzinkowych. 

Miejsca, które przetrwały w historii jako symbol wielkich wydarzeń, 
przełomów... 

Krainy, gdzie dziewicza przyroda aranżuje idealny stan do odpo-
czynku i regeneracji sił... 

Miasta nowoczesne i zapomniane... 

Wszystko to staramy się ubrać dla Państwa w jedno przeżycie, 
wiedząc doskonale jak ważne jest odkrywanie świata  i zarażanie tą 
pasją młodych ludzi. Te specjalne chwile zarezerwowane są tylko dla 
Państwa – my dołożymy wszelkich starań by organizowane przez nas 
wycieczki były nie tylko gwarantem wiedzy i odpoczynku ale także  
bezpieczeństwa, jakości obsługi oraz najlepszego w cenie standardu. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Klientom za wsparcie 
oraz motywację do ciągłego poszerzania i udoskonalania naszej oferty 
oraz zachęcamy do podróży z naszym biurem. 

Zespół BP Abdar



Informacje lub ceny opublikowane na stronach nie stano-
wią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Zaprezentowane w katalogu oferty są jedną z wielu 
propozycji jakie posiadamy  niemalże w każdym euro-
pejskim państwie. Na zapytanie jesteśmy w stanie zmo-
dyfikować każdy program, dopasowując go do Państwa  
życzeń.  W kwestii wyboru najlepszego rozwiązania 
pozostajemy do Państwa dyspozycji 

mailowo
biuro@abdar.pl 

telefonicznie 

12 430 07 34 lub 728 939 279
 
osobiście w naszym biurze przy 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego  27/25
31-111 Kraków

lub w każdym innym miejscu dogodnym dla naszego 
Klienta

Do zobaczenia 
 na wycieczce!
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1 Dzie
ń

Bochnia
+ Wiśnicz

1 Dzie
ń

Ojców

PROGRAM RAMOWY
Godzina i miejsce zbiórki do ustalenia. 
Przejazd do Bochni.
Zjazd na poziom 250m pod ziemią do 
nieczynnej Kopalni Soli. Zwiedzanie trasy 
wycieczkowej, na której można zobaczyć 
unikalne komory solne z zachowanymi 
śladami prac eksploatacyjnych, niepo-
wtarzalnymi rzeźbami, jak również na-
rzędzia i urządzenia jakimi posługiwano 
się przed wiekami. Zwiedzanie przepięk-
nej Kaplicy św. Kingi i stajni „Mysiur”. 
Przejazd do Wiśnicza – zwiedzanie wcze-
snobarokowego palazzo in fortezza, któ-
rego ostatnimi władcami byli Lubomirscy. 
Powrót na miejsce zbiórki w godzinach 
wieczornych. 

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem / wc, cafe bar, video, klimatyzacja/;
u Opiekę pilota - przewodnika na całej trasie;
u Ubezpieczenie NNW
u VAT

UWAGI
u Koszty dodatkowe (bilety wstępów do zwiedzanych 
obiekótw

PROGRAM RAMOWY
Godzina i miejsce zbiórki do ustalenia. 
Przejazd. Spotkanie z Przewodnikiem 
pod Zamkiem w Pieskowej Skale, wejście 
na zamek i zwiedzanie z Przewodnikiem. 
Dalej przejście pod Maczugę Herkule-
sa. Następnie przejazd autokarem do 
Ojcowa. Piesza wędrówka z parkingu 
w Ojcowie w dół Doliny Prądnika do 
Bramy Krakowskiej i Źródełka Miłości. 
Dalej przez Wąwóz Ciasne Skałki wejście 
do Groty Łokietka. Zwiedzanie jaskini 
z Przewodnikiem. Po zwiedzeniu jaskini 
powrót do Ojcowa. Możliwość zorganizo-
wania ogniska z pieczeniem kiełbasek na 
koniec imprezy.

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem / wc, cafe bar, video, klimatyzacja/;
u Opiekę pilota
u Przewodnika miejscowego
u Ubezpieczenie NNW
u VAT

UWAGI
u Koszty dodatkowe (bilety wstępów + ognisko)
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1 Dzie
ń

PROGRAM RAMOWY
Godzina i miejsce zbiórki do ustalenia. 
Przejazd do Oświęcimia.
Znajduje się tam zespół niemieckich 
nazistowskich obozów koncentracyjnych, 
w tym obozu zagłady na terenie Oświęci-
mia i pobliskich miejscowości istniejący 
w latach 1940-1945, symbol Holocaustu. 
Jest to jedyny obóz koncentracyjny znaj-
dujący się na liście światowego dziedzic-
twa UNESCO, figuruje tam pod oficjalną 
nazwą Auschwitz-Birkenau. Niemiecki 
nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady 
(1940-1945).
Nazwy Auschwitz i Birkenau są niemieckimi 
odpowiednikami polskich nazw Oświęcim 
i Brzezinka, stosowanymi po agresji Nie-
miec na Polskę w 1939 r. i aneksji tych 
ziem przez III Rzeszę.

Czas zwiedzania ok. 3,5 h. Powrót na miej-
sce zbiórki w godzinach popołudniowych / 
wieczornych.

1 Dzie
ń

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem / wc, cafe bar, video, klimatyzacja/
u Opiekę pilota
u Przewodnika
u Ubezpieczenie NNW
u VAT 

PROGRAM RAMOWY
Godzina i miejsce zbiórki do ustalenia. 
Przejazd do Kalwarii Zebrzydowskiej – 
zwiedzanie z przewodnikiem Klasztoru 
i terenów przyklasztornych, przejazd do 
Wadowic, zwiedzanie zabytków związanych 
z Janem Pawłem II. Pożegnanie z przewod-
nikiem, przejazd do Inwałdu – zwiedzanie 
Parku Miniatur. 

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem / wc, cafe bar, video, klimatyzacja/;
u Opiekę pilota - przewodnika na całej trasie;
u Ubezpieczenie NNW
u VAT

Wadowice
Kalwaria Zebrzydowska, inwałd

Oświęcim

UWAGI
u Koszty dodatkowe - bilety wstępu.
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CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem / wc, cafe bar, video, klimatyzacja/;
u Ubezpieczenie NNW
u VAT

UWAGI
u Bilety wstępów oraz przewodnicy lokalni dodatkowo 
płatne.

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Godzina i miejsce zbiórki do ustalenia (godziny poranne). 
Przejazd do Sandomierza. Zwiedzanie z przewodnikiem 
m.in.: Sandomierskiego Rynku i zabytkowych kamieni-
czek, przejście Podziemną Trasą Turystyczną, spacer obok 
Collegium Gostomianum, Domu Długosza i Zamku Królew-
skiego, zwiedzanie gotyckiej Katedry, wejście na Bramę 
Opatowską (widok na piękną panoramę Sandomierza 
i okolic) przewodnik objaśni topografię Sandomierza, spa-
cer wąwozem Królowej Jadwigi, rejs statkiem po Wiśle. 
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEN 2
Śniadanie, wyjazd w kierunku Kazimierza Dolnego – zwie-
dzanie z przewodnikiem, wyjazd do Nałęczowa – zwiedzanie 
m.in. Pałac Małachowskich, spacer ul. Lipową, zabytkowe 
łazienki, grób Michała Andriollego (twórcy grafik w Panu 
Tadeuszu i Konradzie Wallenrodzie). Wyjazd do hotelu, obia-
dokolacja, nocleg.
DZIEN 3
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd w kierunku Ostrow-
ca Świętokrzyskiego wejście do Muzeum i Rezerwatu 
Archeologiczno- Przyrodniczego „Krzemionki” – miejsce 
to słynie jako jedyne na świecie z wydobycia krzemienia 
pasiastego. Dalszy przejazd do miejscowości Ujazd – 
zwiedzanie ruin zamku Krzyżtopór z przewodnikiem, na 
zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasek. Powrót na 
miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

1 Dzie
ń Sandomierz

Zamek Krzyżtopór

PROGRAM RAMOWY
Godzina i miejsce zbiórki do ustalenia (godziny 
poranne). Przejazd do Sandomierza. Zwiedzanie 
z przewodnikiem m.in.: Sandomierskiego Rynku 
i zabytkowych kamieniczek, przejście Podziem-
ną Trasą Turystyczną, spacer obok Collegium Go-
stomianum, Domu Długosza i Zamku Królewskie-
go, zwiedzanie gotyckiej Katedry, wejście na 
Bramę Opatowską (widok na piękną panoramę 
Sandomierza i okolic) przewodnik objaśni topo-
grafię Sandomierza, spacer wąwozem Królowej 
Jadwigi, rejs statkiem po Wiśle. Dalszy przejazd 
do miejscowości Ujazd – zwiedzanie ruin zamku 
Krzyżtopór z przewodnikiem, na zakończenie 
ognisko z pieczeniem kiełbasek. Powrót na miej-
sce zbiórki w godzinach wieczornych. 

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem / wc, cafe bar, video, klimatyzacja/;
u Opiekę pilota - przewodnika na całej trasie;
u 2 Noclegi 2-4 osobowe pokoje z łazienkami;
u 2 obiadokolacje, 2 śniadania
u Ubezpieczenie NNW, 
u VAT.

UWAGI
u Bilety wstępów oraz przewodnicy lokalni dodatkowo 
płatne.

3 Dni Sandomierz Plus
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PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Godzina i miejsce zbiórki do ustalenia. Przejazd do 
Czorsztyna, zwiedzanie zamku. Rejs statkiem po 
Zalewie Czorsztyńskim do zamku w Niedzicy. Zwie-
dzanie z przewodnikiem. Powrót spacerem do ośrodka 
(w przypadku zakwaterowania w gościńcu w Niedzi-
cy), ciepła obiadokolacja. Gry i zabawy na terenie 
ośrodka. Nocleg.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Pobranie suchego prowiantu, wyjście na 
całodzienną pieszą wycieczkę z przewodnikiem po Pie-
nińskim Parku Narodowym. Polana Majerz (możliwość 
wejścia do bacówki, obejrzenie produkcji serów), 
Trzy Korony, zejście do Krościenka. Przejazd autoka-
rem do ośrodka. Ciepła obiadokolacja, gry i zabawy 
na terenie ośrodka. Wieczorem ognisko z pieczeniem 
kiełbasek. Nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego pro-
wiantu na podróż powrotną. Przejazd do Krościenka, 
wyruszenie szlakiem na Sokolicę. Zejście do Szczaw-
nicy. Zwiedzanie uzdrowiskowego miasteczka. Wyjazd 
w podróż powrotną w godzinach popołudniowych.

3 DniPIENINY

2 Dni

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem / wc, cafe bar, video, klimatyzacja/;
u Opiekę pilota - przewodnika na całej trasie;
u Przewodnika górskiego
u 2 noclegi w gościncu, pokoje 2-4 os. z łazienkami.
u 2 śniadania, 2 obiadokolacje, suchy prowiant x 2, ognisko 
z pieczeniem kiełbasek
u Ubezpieczenie NNW,
u VAT

UWAGI
u Spływ Dunajcem możliwy po wcześniejszych ustaleniach.
u Bilety wstępów dodatkowo płatne
u Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie w zależności od warunków pogodowych.

WARSZAWA
PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Godzina i miejsce zbiórki do ustalenia. Przejazd do 
Warszawy. Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Wojska 
Polskiego (grupa może zostać podzielona na dwie mniej-
sze), obiad w restauracji na miescie, dalsze zwiedzanie: 
Park w Wilanowie, Ogród Saski, Dąb Elzbiety II. Przejazd 
na nocleg, zakwaterowanie.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Wykwaterowanie z obiektu. Przejazd do Biblio-
teki Uniwersyteckiej – zwiedzanie ogrodu botanicznego na 
dachu bilbioteki. Zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem. 
Przejście na trasie: Stare Miasto, Plac Zamkowy, Zamek 
Królewski, Kolumna Zygmunta, Katedra Św. Jana, Rynek 
Starego Miasta, Barbakan, mury obronne, pomnik Małego 
Powstańca, pomnik Jana Kilińskiego, Plac Piłsudskiego, 
Grób Nieznanego Żołnierza, przejście Traktem Królew-
skim (Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Plac Trzech 
Krzyży, Al. Ujazdowskie, ul. Belwederska), Łazienki (bez 
zwiedzania wnętrz) Stara Pomarańczarnia, Pomnik Chopi-
na, Wodozbiór, Amfiteatr. Obiad w restauracji na mieście, 
wyjazd.

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem / wc, cafe bar, video, klimatyzacja/;
u Opiekę pilota - przewodnika na całej trasie;
u Przewodnik miejski
u Wstęp do Muzeum Wojska Polskiego
u Ubezpieczenie NNW, 
u VAT

UWAGI
u Program nie obejmuje wstępu do Muzeum Powstania 
Warszawskiego i Centrum Nauki „Kopernik” ponieważ 
rezerwacje są tam wymagane dużo wcześniej. Możliwość 
dołączenia ich do programu po wcześniejszym skonsulto-
waniu terminu.
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PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Godzina i miejsce zbiórki do ustalenia. 
Przyjazd do Zakopanego.
Gubałówka – wyjazd kolejką, spacer ul. 
Krupówki, zwiedzanie Domu do góry no-
gami, zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego, 
kościół i cmentarz na Pęksowym Brzyzku, 
przejazd do pensjonatu, obiadokolacja, 
nocleg.
DZIEŃ 2
Śniadanie, wykwaterowanie z pensjonatu. 
Wyprawa nad Morskie Oko, w godzinach 
wieczornych wyjazd w kierunku Krakowa.

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Godzina i miejsce zbiórki do ustalenia. 
Przyjazd do Zakopanego. Spacer ul. Kru-
pówki, zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego, 
zwiedzanie Domu do góry nogami, wyjazd 
kolejką na Gubałówkę, kościół i cmentarz 
na Pęksowym Brzyzku. Przejazd do pensjo-
natu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2
Śniadanie, pobranie suchego prowiantu, 
wyprawa nad Morskie Oko, powrót do pen-
sjonatu, grill, nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie, pobranie suchego prowiantu. 
Wykwaterowanie z pensjonatu. Wypra-
wa w doliny tatrzańskie z przewodnikiem 
górskim.

ZAKOPANE
2 Dni 3 Dni

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem
u Opiekę pilota - przewodnika na całej trasie;
u 2 noclegi w pensjonacie;
u 1 obiadokolacja, 2 śniadania, 1 kolacja w formie grilla
u 2 x suchy prowiant
u Przewodnik górski
u Ubezpieczenie NNW
u VAT

UWAGI
u Koszty dodatkowe związane z realizacją programu 
(bilety wstępu i przewodnik).
u Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie w zależności od warunków pogodowych

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem
u Opiekę pilota - przewodnika na całej trasie;
u Jeden nocleg w pensjonacie;
u 1 obiadokolacja, 1 śniadanie 1 suchy prowiant;
u Ubezpieczenie NNW
u VAT

UWAGI
u Koszty dodatkowe związane z realizacją programu (bile-
ty wstępu i przewodnik).
u Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie w zależności od warunków pogodowych
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PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd o godz. 05:30. Przejazd w kierunku Olsztyna. 
Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie miasta ok. 3 
godziny, przejazd w okolice Elbląga, zakwaterowanie 
w hotelu , późna obiadokolacja ok. 21, nocleg.
DZIEŃ 2
Śniadanie, wyjazd do Fromborka – zabudowa Wzgórza 
Katedralnego m.in. Wieża Radziejowa – tu na uwagę 
zasługuje wahadło Foucaulta, służące do naocznego 
stwierdzenia ruchu obrotowego Ziemi, dodatkowo 
można z niej podziwiać panoramę okolicy. Wyjazd 
z Fromborka. Powrót do Elbląga, spotkanie z przewodni-
kem miejskim, zwiedzanie miasta, powrót do hotelu na 
obiadokolację. Nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Gierłoża 
– zwiedzanie dawnej kwatery Hitlera zw. Wilczym 
Szańcem. Przejazd do Reszelu – zwiedzanie zamku 
Krzyżackiego. Następnie przejazd do Giżycka, spotka-
nie z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi. Rejs na Wyspę 
Kormoranów – powrót do Giżycka – całość ok. 3 godz. 
Koniec o godz. 17:30. Zwiedzanie po drodze Św. Lipki 
– sanktuarium maryjne. Przejazd do hotelu, zakwate-
rowanie, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4
Ok. 07:00 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Prze-
jazd do Torunia – zwiedzanie z przewodnikiem miej-
skim. Łuk Cezara - Kościół Mariacki - Rynek Staromiej-
ski, Ratusz Staromiejski, Dwór Artusa, Piernikowa Aleja 
Gwiazd, Kościół Ducha św., Kamienica Pod Gwiazdą, 
gospoda flisacza, pomnik Kopernika, Flisak - Dom 
Kopernika - Krzywa Wieża - zespół murów obronnych, 
spichrze - Brama Żeglarska - Droga Królewska - Katedra 
Świętojańska. Wyjazd z Torunia. Powrót do Krakowa w 
godzinach nocnych.

warmia i mazury
5 Dni Zielona SzkołaZielona Szkoła

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem / klimatyzacja, barek, video, wc/
u Opiekę pilota - przewodnika na trasie
u 3 noclegi w hotelu **/*** w pokojach 2-3 os z łazienkami 
w Elblągu lub okolicy
u 3 śniadania, 3 obiadokolacje
u Lokalnych przewodników
u Ubezpieczenie NNW
u VAT

UWAGA
u Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów dodatkowo 
płatne.
u Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie 
w zależności od godzin zwiedzanych obiektów oraz od 
warunków pogodowych.

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem / klimatyzacja, barek, video, wc/
u Opiekę pilota - przewodnika na trasie
u Zakwaterowanie w budynku głównym, pokoje 2-3 os. 
z łazienkami. 6 noclegów
u 6 śniadań, 6 obiadów, 6 kolacji (w dniu wycieczek obiad 
w postaci suchego prowiantu – wg. programu)
u przewodników lokalnych
u Ubezpieczenie NNW
u VAT

UWAGA
u Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów dodatkowo płatne
u Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie w zależności 
od godzin zwiedzanych obiektów oraz od warunków pogodowych.

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1  
Wyjazd o godz. 06:00 – zbiórka i wyjazd. Przyjazd 
w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie 
w obiekcie, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 2  
Śniadanie, pobranie suchego prowiantu, przejazd do 
Olsztyna – zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Powrót 
do ośrodka na kolację i nocleg.
DZIEŃ 3
Zajęcia z nauczycielami. Śniadanie, obiad, kolacja.
DZIEŃ 4  Śniadanie, pobranie suchego prowiantu. 
Przejazd do Gierłoża – zwiedzanie dawnej kwatery 
Hitlera zw. Wilczym Szańcem. Przejazd do Reszelu – 
zwiedzanie zamku Krzyżackiego. Zwiedzanie po drodze 
Św. Lipki – sanktuarium maryjne. Powrót na kolację 
i nocleg.
DZIEŃ 5  
Zajęcia z nauczycielami. Śniadanie, obiad, kolacja.
DZIEŃ 6 
Śniadanie. Pobranie suchego prowiantu, przejazd do 
Węgorzewa. Zwiedzanie miasta, rejs po j. Mamry - 
j.Kirsajty - j.Dargin - j.Kisajno - j.Niegocin do Giżycka, 
powrót na kolację i nocleg do obiektu.
DZIEŃ 7
Śniadanie, pobranie suchego prowiantu, wykwaterowa-
nie, powrót.
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BIESZCZADY

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1  
Wyjazd o godz. 10:00 – zbiórka i wyjazd. Przyjazd 
w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie 
w obiekcie, czas wolny, obiadokolacja, kolacja, 
nocleg.
DZIEŃ 2  
Śniadanie, wyjazd do najdalej na południe położo-
nej wsi w Polsce – Wołosatego, skąd wchodzimy na 
Tarnicę (1346 m.) z przewodnikiem górskim. Powrót 
do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3
Zajęcia z nauczycielami. Śniadanie, obiadokolacja.
DZIEŃ 4  
Śniadanie przejazd do Smereka skąd wchodzimy na 
Połoninę Wetlińską z przewodnikiem górskim. Powrót 
do ośrodka na kolację i nocleg.
DZIEŃ 5  
Śniadanie. Przejazd nad J. Solińskie – zwiedzanie 
zapory (film o odnawialnych źródłach energii, zwie-
dzanie zapory i elktrowni), powrót do ośrodka, czas 
wolny, obiadokolacja.
DZIEŃ 6 
Śniadanie. Przejazd do Sanoka, zwiedzanie najważ-
niejszych miejsc z przewodnikiem. Powrót w godzi-
nach popołudniowo – wieczornych.

PIENINY

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem / klimatyzacja, barek, video, wc/
u Zakwaterowanie w domkach, 5 noclegów
u 5 śniadań, 5 obiadokolacji
u przewodników górskich i przewodnika miejskiego w Sa-
noku
u Ubezpieczenie NNW, 
u VAT

UWAGA
u Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów dodatkowo płatne
u Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie 
w zależności od godzin zwiedzanych obiektów oraz od 
warunków pogodowych.

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd z ustalonego miejsca godz. 08:00. Przejazd do 
Czorsztyna – zwiedzanie ruin zamku – następnie udamy 
się statkiem przez J. Czorsztyńskie do zamku w Niedzicy, 
tam spotkamy się z przewodnikiem, który odkryje przed 
grupą tajemnicę skarbu Inków. Po zwiedzaniu zakwate-
rowanie, obiad. Czas na gry i zabawy z wykorzystaniem 
infrastruktury ośrodka.
Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 2-5
Gry i zabawy na wolnym powietrzu. Piesze wycieczki 
po okolicy (1 x z przewodnikiem). Realizacja programu 
pedagogicznego.
1 x dyskoteka, 1 x ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Śniadanie, obiad, kolacja
DZIEŃ 6
Śniadanie, zakończenie pobytu w ośrodku wypoczynko-
wym. Pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną. 
Wyjazd do Zakopanego. Spotkanie z przewodnikiem, 
zwiedzanie m.in: Kościół Parafialny, Krupówki, Cmentarz 
na Pęksowym Brzyzku. Wyjazd w godzinach popołu-
dniowych. Przyjazd na miejsce zbiórki i zakończenie 
wycieczki w godzinach wieczornych.
Ośrodek dysponuje 100 miejscami noclegowymi w poko-
jach 2,3,4 i 5-osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym. 
Do dyspozycji gości przygotowano aneks kuchenny z peł-
nym wyposażeniem oraz jadalnię i świetlicę ze sprzę-
tem RTV. Wokół obiektu znajduje się duży plac zieleni 
z boiskiem do siatkówki, zadaszona wiata a w odległości 
100m od obiektu znajduje się pełnowymiarowe boisko 
do piłki nożnej.

CENA ZAWIERA
u Transport autokarem
u 5 noclegów w ośrodku, pokoje 2-5 os. z łazienkami
u śniadanie, obiad, kolacja x 5
u Przewodnik po zamku w Niedzicy, Zakopanem
u Bilet wstępu: Niedzica, Czorsztyn, rejs statkiem
u przewodnik górski na 1 dzień wycieczki (ustala kadra na 
miejscu) – tego dnia zamiast obiadu uczestnicy otrzymują 
suchy prowiant
u 1 ognisko z pieczeniem kiełbasek
u 1 dyskoteka
u suchy prowiant na powrót
u Ubezpieczenie NNW,
u VAT.

Zielona SzkołaZielona Szkoła Zielona SzkołaZielona Szkoła
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PODBESKIDZIE
PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Wyjazd z ustalonego miejsca godz. 08:00.
Przejazd Małą Pętlą Beskidzką (z przewodnikiem beskidz-
kim) - górską widokową trasą przez przełęcz Kubalonka, do 
Istebnej i Koniakowa, zwiedzanie Muzeum Koronkarstwa. 
Przyjazd do ośrodka wypoczynkowego na terenie Zwardo-
nia. Po zakwaterowaniu obiad. Czas na gry i zabawy z wy-
korzystaniem infrastruktury ośrodka. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 2-5
Gry i zabawy na wolnym powietrzu. Piesze wycieczki po 
okolicy. Realizacja programu pedagogicznego.
1 x dyskoteka, 1 x ognisko z pieczeniem kiełbasek, 1 x wyj-
ście na basen (kryty w okolicy). Śniadanie, obiad, kolacja
DZIEŃ 6
Śniadanie, zakończenie pobytu w ośrodku wypoczynko-
wym. Wyjazd. Po drodze zatrzymamy się w Wadowicach, 
gdzie oprowadzi nas przewodnik. Zobaczymy: pomnik 
pomordowanych nauczycieli, budynek dawnego „Soko-
ła”, Bazylika p.w. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, 
wystawa Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II. Powrót na 
miejsce zbiórki w godzinach popołudniowych. Zakończenie 
programu wycieczki.

CENA ZAWIERA
u Transport autokarem
u 5 noclegów w Domu Wczasowym, pokoje 2-4 os. z łazienkami
u 3 razowe wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
u 1 wstęp na basen (2h)
u 1 ognisko z pieczeniem kiełbasek
u 1 dyskoteka
u Przewodnik beskidzki (Mała Pętla Beskidzka oraz Wado-
wice)
u Wstępy do zwiedzanych obiektów: Muzeum Koronek 
oraz Dom Jana Pawła II
u Ubezpieczenie NNW,
u VAT.

Dom Wypoczynkowy dysponuje 45 miejscami noclego-
wymi w pokojach 2-4os. każdy z własną łazienką. Na 
każdej kondygnacji znajduje się lodówka oraz czajnik 
elektryczny do wspólnego korzystania. Obiekt posiada 
zaplecze rekreacyjne: piłkarzyki, bilard, stół do gry 
w tenisa stołowego, boisko do gry, wiatę na ogniska, 
podgrzewany letni basen, duży teren zielony. W odle-
głości 700 m od ośrodka znajduje się kryty basen.

ZJAZDY NA LINACH
- bezpieczna, a jednocześnie 
emocjonująca zabawa, stanowią-
ca wprowadzenie w techniki
 alpinistyczne- zjazd z 30 -me-
trowego wiaduktu kolejki zębatej 
z początku XX wieku
- zajęcia prowadzone przez prze-
szkoloną kadrę na atestowanym 
sprzęcie
- uczestnicy otrzymują certyfikat
WSPINACZKA NA SZTUCZNĄ 
ŚCIANKĘ

Kotlina KŁODZKA + PRAGA
PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Ok. 10:00 Zbiórka uczestników w ustalonym miejscu. Przejazd do 
Srebrnej Góry. Zakwaterowanie od godz. 14:00.
Realizacja programu kadry pedagogicznej. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Realizacja programu* przy pomocy profesjonalnych in-
struktorów. Obiad. Realizacja programu. Kolacja. Nocleg
DZIEŃ 3
Śniadanie. Pobranie suchego prowiantu. Przejazd do Dusznik Zdroju, 
spacer po parku zdrojowym (znajduje się tu Dworek Chopina), 
pijalnia wód zdrojowych, Muzeum Papiernictwa – jedynego baroko-
wego młyna papierniczego z 1605 roku w Europie. Czermna – kaplica 
czaszek.
Park Narodowy Gór Stołowych – zwiedzanie Błędnych Skałek/ Strze-
lińca Wielkiego (rezerwat przyrody ze skałkami o bardzo różnych 
kształtach). Wambierzyce – późnobarokowa bazylika wzorowana na 
kościele Salomona w Jerozolimie. Powrót do Srebrnej Góry. Kolacja. 
Odpoczynek. Wieczorne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Nocleg.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Realizacja programu przy pomocy profesjonalnych in-
struktorów. Obiad. Realizacja programu. Kolacja. Nocleg
DZIEŃ 5
Śniadanie. Pobranie suchego prowiantu. Wyjazd do Pragi. Zwie-
dzanie: Zwiedzanie Hradczan: •Katedra św. Wita, • Zamek, •Złota 
Uliczka, •Bazylika św. Jerzego, •Schody Królewskie; •następnie Mała 
Strana: •Most Karola •Stare Miasto - Ratusz, • Zegar Orloy, • kościół 
Tyński. Spektakl Światło-Woda-Dźwięk, wyjazd godzinach wieczor-
nych.
DZIEŃ 6
Przyjazd na miejsce zbiórki - godziny wczesno-poranne .

CENA ZAWIERA:
u Przejazdy autokarami
u 4 noclegi w domu wycieczkowym pokojach 3 – 6 os. z łazienkami 
oraz pokoje typu studio
u 4 śniadania; 2 obiady (+2 suche prowianty na czas wycieczek), 4 
kolacje, ognisko z pieczeniem kielbesek
u Opiekę pilota na wycieczkach
u Ubezpieczenie NNW + KL, 
u VAT 

UWAGI:
u Program jest ramowy , kolejność zwidzania może ulec zmianie.
u Obowiązkowo dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty)
u Bilety wstępów dodatkowo płatne.

* Realizacja programu w Srebrnej Górze obejmuje 
program  pt. Edukacja z przygodą i zawiera ona:

- coraz popularniejsza forma 
aktywności - wspinaczkowe ABC
- zajęcia prowadzone przez prze-
szkoloną kadrę na atestowanym 
sprzęcie
STRZELANIE Z ŁUKÓW
- w strzelnicy XVIII-wiecznego 
fortu poznajemy jedną z najszla-
chetniejszych dyscyplin sportu
STRZELANIE Z WIATRÓWEK
-dobra zabawa w trakcie której 
ćwiczymy zręczność i oko
JAZDA KONNA

Zielona SzkołaZielona Szkoła

Zielona SzkołaZielona Szkoła
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PRAGA
1 Nocleg

2 Noclegi

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1 
Godzina i miejsce zbiórki do ustalenia (godziny wie-
czorne). Nocny przejazd.
DZIEŃ 2 
Przyjazd do Centrum Pragi, zwiedzanie – Klasztor na 
Strahovie, Loreta, Hradczany: Zamek Królewski, Ka-
tedra Św. Wita, Bazylika Św. Jerzego, Złota uliczka. 
Spacer przez dzielnicę Mała Strana – rynek Mało-
stranski, Kościół św. Mikołaja, Most Karola. Wyjazd 
na wzgórze Petrin, podziwianie panoramy miasta. 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja. 
DZIEŃ 3 
Śniadanie, wykwaterowanie, dalszy ciąg zwiedza-
nia - zwiedzanie Starego i Nowego Miasta – Josefov, 
Carolinum, Rynek Staromiejski, Zegar Orloy, Klasztor 
św. Agnieszki, Kościół Tyński, Plac Wacława. Wyjazd 
w godzinach popołudniowych, przejazd w kierunku 
Polski, powrót w godzinach nocnych.

CENA ZAWIERA 
u Przejazd autokarem / wc, cafebar, klimatyzacja, TV/ 
u Opiekę pilota – przewodnika
u 1 nocleg w hotelu na obrzeżach Pragi lub w okolicy
u 1 śniadanie, 1 obiadokolację
u Ubezpieczenie NNW, KL
u VAT

UWAGI 
u Bilety wstępów dodatkowo płatne.
u Do przekroczenia granicy wymagany jest dowód osobi-
sty lub paszport
u Walutą obowiązującą w Czechach są korony. Sugeruje-
my zaopatrzyć się w walutę na terenie Polski.

CENA ZAWIERA 
u Przejazd autokarem / wc, cafebar, klimatyzacja, TV/ 
u Opiekę pilota – przewodnika
u 2 noclegi w hotelu na obrzeżach Pragi lub w okolicy
u 2 śniadania, 2 obiadokolacje
u Ubezpieczenie NNW, KL
u VAT

UWAGI 
u Bilety wstępów dodatkowo płatne. 
u Do przekroczenia granicy wymagany jest dowód osobi-
sty lub paszport
u Walutą obowiązującą w Czechach są Korony. Sugeruje-
my zaopatrzyć się w walutę na terenie Polski. 
u Termin do ustalenia (zależnie od możliwości rezerwacji wstę-
pu do Morawskiego Krasu – w przypadku wyboru tej opcji)

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1 
Godzina i miejsce zbiórki do ustalenia (godziny poran-
ne). 
Zwiedzanie do wyboru:
Opcja 1 – Morawski Kras – Jaskinia Punkevni z Przepa-
ścią Macocha.
Opcja 2 – Kutna Hota – zabytkowa starówka wpisana 
na listę UNESCO, kaplica Czaszek (dodatkowo płatne 
80 KCZ)
Opcja 3 – Ołomuniec – spacer zabytkową starówką 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja. 
Możliwość wyjścia na spektakl Światło-Woda-Dźwięk
DZIEŃ 2 
Śniadanie, przejazd do centrum Pragi, zwiedzanie 
– Klasztor na Strahovie, Loreta, Hradczany: Zamek 
Królewski, Katedra Św. Wita, Bazylika Św. Jerzego, 
Złota uliczka. Spacer przez dzielnicę Mała Strana – 
rynek Małostranski, Kościół św. Mikołaja, Most Karola. 
Wyjazd na wzgórze Petrin, podziwianie panoramy 
miasta. Przejazd do hotelu, obiadokolacja. 
DZIEŃ 3 
Śniadanie, wykwaterowanie, dalszy ciąg zwiedza-
nia - zwiedzanie Starego i Nowego Miasta – Josefov, 
Carolinum, Rynek Staromiejski, Zegar Orloy, Klasztor 
św. Agnieszki, Kościół Tyński, Plac Wacława. Wyjazd 
w godzinach popołudniowych, przejazd w kierunku 
Polski, powrót w godzinach nocnych.
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CZECHY
NIE TYLKO PRAGA

WIEDEŃ
PRAGA

3 DniPROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1 
Ok. 05:00 zbiórka w ustalonym miejscu. Przejazd 
w kierunku Kutnej Hory. Przejazd do miejscowości 
Dvur Kralove – odwiedzenie największego w Europie 
Zoo Safari. Następnie przejazd do Kutnej Hory - Już 
od końca XIII wieku historie miasta Kutnej Hory jest 
nieodłącznie związana z wydobywaniem rud srebra. 
Historyczna Starówka to architektoniczny klejnot 
o znaczeniu europejskim. Późnogotycki kościół św. 
Barbary i Katedra pw. Wniebowzięcia Panny Ma-
rii w Sedlcu, przebudowana w stylu barokowego 
gotyku, tworzą symboliczne bramy prowadzące do 
Królewskiego Miasta Górniczego. Zwiedzanie Kaplicy 
Czaszek. Wyjazd w kierunku Pragi. Zakwaterowanie 
w hotelu. Obiadokolacja, odpoczynek. Nocleg. 
DZIEŃ 2 
Śniadanie. Zwiedzanie Pragi, w programie: Hradczany 
(Katedra św. Wita, Zamek, Złota Uliczka), Bazylika 
św. Jerzego, Przejście na Małą Stranę – zwiedzanie 
kościoła św. Mikołaja, Schody Królewskie, Most Karo-
la. Wieczorem możliwość uczestnictwa w spektaklu 
„Światło-Woda-Dźwięk”. Obiadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie 
Pragi: Stare Miasto - Ratusz, Zegar Orloy, kościół 
Tyński, Dzielnica Żydowska. Przejazd do miejscowo-
ści oddalonej od stolicy Czech ok. 40 km. Karlstejn, 
gdzie znajduje się najsławniejszy w Czechach zamek. 
Oprowadzenie z przewodnikiem. Powrót do hotelu,o-
biadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ 4 
Śniadanie, zwiedzanie Wyszehradu – legendarnego 
wzgórza na prawym brzegu Wełtawy. W drodze do 
Polski zwiedzanie postój i zwiedzanie Ołomuńca – 
m.in. przepięknej starówki z wpisaną na listę UNESCO 
Kolumną Trójcy Przenajświętszej. Powrót na miejsce 
zbiórki w godzinach wieczornych. 

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem 
u Opiekę pilota - przewodnika na trasie
u 3 noclegi w hotelu *** w pokojach 2-3 os z łazienkami 
u 3 śniadania, 3 obiadokolacje
u Ubezpieczenie NNW, KL
u VAT

UWAGA
u Bilety wstępów dodatkowo płatne.
u Do przekroczenia granicy niezbędny jest dowód osobi-
sty lub paszport
u Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie – 
w zależności od warunków pogodych i godzin otwarcia.

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem / wc, cafe bar, video, klimatyzacja/
u 3 noclegi w hotelach 2/3*, pokoje 2-4 os. z łazienkami
u 3 śniadania, 3 obiadokolację, 1 obiad ostatniego dnia
u Opiekę pilota - przewodnika na całej trasie
u Ubezpieczenie NNW, KL
u VAT

UWAGI
u Bilety wstępów oraz przewodnik miejski dodatkowo 
płatne.
u Korzystanie z atrakcji na Praterze we własnym zakresie
u Do przekroczenia granicy wymagany jest dowód osobisty 
lub paszport
u Termin do ustalenia (zależnie od możliwości rezerwacji 
wstępu do Morawskiego Krasu)

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1 
Godzina i miejsce zbiórki do ustalenia. Dalszy przejazd przez 
Ołomuniec. Postój na zwiedzanie: barokowe centrum miasta, 
kolumna Trójcy przenajświętszej (UNESCO), ratusz Starego 
Miasta, katedra św. Wacława, pałac Arcybiskupi, kościół św. 
Wacława. Przejazd na tereny Morawskiego Krasu, zwiedzanie 
Jaskini Punkevni połączone z przepłynieciem podziemnego 
jeziorka (trasa 1250 metrów, jeziorko 450 metrów), wy-
jazd nad Przepaścią Macocha. Przejazd w kierunku granicy 
z Austrią. Zakwaterowanie w hotelu *** (po czeskiej stronie). 
Obiadokolacja i nocleg. 
DZIEŃ 2 
Śniadanie, przejazd do Wiednia. Zwiedzanie Schoenbrunn 
(letniej rezydencji Habsburgów), zwiedzanie zespołu 
pałacowego oraz wejście do pałacu. Przejazd do Centrum, 
dalsze zwiedzanie: Stare Miasto – Hofburg (zewnątrz), ogrody 
parkowe, pomnik Johana Straussa, dom Mozarta, Katedra św. 
Stefana, malownicze uliczki starego Wiednia, ratusz, parla-
ment, nowy Wiedeń - nowoczesna architektura Hunderwasser 
Haus. Przejazd na Prater – wesołe miasteczko. Czas wolny na 
zabawę. Wyjazd w godzinach wieczornych. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 3 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Pragi. W progra-
mie zwiedzania: Hradczany (wstęp do środka). Katedra św. 
Wita, Zamek, Złota Uliczka, Bazylika św. Jerzego, Przejście 
na Małą Stranę – zwiedzanie kościoła św. Mikołaja, Schody 
Królewskie, Most Karola. Przejazd do hotelu w okolicy Pragi 
na zakwaterowanie i obiadokolację. Powrót do Pragi na 
uczestnictwo w spektaklu „Światło-Woda-Dźwięk” (czynne 
maj – wrzesień). Przejazd do hotelu na nocleg. 
DZIEŃ 4
Śniadanie. Wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie Pragi: 
Stare Miasto - Ratusz, Zegar Orloy, kościół Tyński, Dzielnica 
Żydowska. Obiad w restauracji na mieście. Wyjazd w drogę 
powrotną w godzinach wieczornych. 
DZIEŃ 5 
Powrót na miejsce zbiórki w godzinach porannych.
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PROGRAM RAMOWY 
DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników w ustalonym miejscu ok. 05:00. 
Przejazd do miejscowości Blansko, skąd grupa zacznie 
zwiedzać Morawski Kras, pełen rejs (ok.1h) po Jaskiniach 
Punkevni, przejazd w kierunku granicy czesko – austriac-
kiej, zakwaterowanie w hotelu *** na terenie Czech, czas 
na odpoczynek, obiadokolacja w hotelu. Czas wolny po 
kolacji. Nocleg.
DZIEŃ 2 
Śniadanie, wyjazd w kierunki Wiednia. Przyjazd do 
Schoenbrunn – zwiedzanie apartamentów cesarskich oraz 
barokowego ogrodu. Przejazd trasą widokową Ringstras-
se. Zwiedzanie centrum miasta z przewodnikiem miej-
skim: Hofburg (zewnątrz), pomnik Johana Straussa, dom 
Mozarta, Katedra św. Stefana, malownicze uliczki starego 
Wiednia, ratusz, parlament, wyjazd na Kahlenberg, skąd 
Sobieski dowodził odsieczą wiedeńską; panorama miasta. 
Powrót do hotelu na nocleg. 
DZIEŃ 3 
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Wiednia, 
zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej – ok. 3h. (wejście 
dla szkoły tylko z podbitą listą). Przejazd komunikacją 
miejską na Prater – wejście do wesołego miasteczka, koszt 
jednej atrakcji 3-5eur. Wyjazd z Wiednia w godzinach 
popołudniowych. Powrót do kraju w godzinach nocnych

WIEDEŃ
+ MORAWSKI KRAS

SŁOWACJA
ELEKTROWNIA 

JĄDROWA
PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1 
Zbiórka i wyjazd godz. 06:00 Przejazd do Elektrowni 
w Mochovcach. To elektrownia atomowa składająca 
się z dwóch działających reaktorów i dwóch w trak-
cie budowy. Wytwarzając prawie 6000 GWh rocznie, 
elektrownia zaspokaja 20% zapotrzebowania Słowa-
cji na energię elektryczną. Zlokalizowana jest mię-
dzy miastami Nitra i Levice na miejscu dawnej wsi 
Mochovce. Zwiedzanie (całość ok. 2,5-3h). Przejazd 
do Bratysławy na nocleg. Zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ 2 
Śniadanie, zwiedzanie Bratysławy: zabytkowa sta-
rówka, katedra Św. Marcina, ul. Michalska, Brama 
Michalska, Ratusz, Pałac Prymasowski, plac Hviez-
dosława, Teatr Narodowy, Pałac Palfich, kościół 
Franciszkański, kościół Jezuitów. Rejs statkiem do 
miejscowości Devin. Powrót do hotelu na obiadoko-
lację i nocleg. 
DZIEŃ 3 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Wiednia: 
Zwiedzanie Schonbrunn (letniej rezydencji Habsbur-
gów), zwiedzanie zespołu pałacowego. Przejazd do 
Centrum, dalsze zwiedzanie: Stare Miasto - Hofburg, 
ogrody parkowe, pomnik Johana Straussa, dom 
Mozarta, Katedra św. Stefana, malownicze uliczki 
starego Wiednia, ratusz, parlament, nowy Wiedeń 
- nowoczesna architektura Hunderwasser Haus. Na 
zakończenie pobytu we Wiedniu wyjazd na wzgorze 
Kahlenberg, skąd Jan III Sobieski dowidził bitwą pod 
Wiedniem, oraz możliwość wstępu do wesolego mia-
steczka na Praterze. (Cena 1 atrakcji ok. 3-5 euro 
– koszt dodatkowy nie wliczany w bilety wstępów). 
Wyjazd w stronę Krakowa w godzinach wieczornych. 
DZIEŃ 4 
Powrót na miejsce zbiórki w godzinach porannych.

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem 
u 2 noclegi w hotelu 2*/3*, pokoje 2-4 os. z łazienkami
u 2 śniadania, 2 obiadokolacje
u Opiekę pilota na trasie
u Ubezpieczenie NNW, KL
u VAT

UWAGI
u Kolejność zwiedzania może ulec zmianie
u Bilety wstępów oraz lokalni przewodnicy dodatkowo 
płatne.

CENA ZAWIERA
u noclegi w  hotelu *** na terenie Czech lub pod Wiedniem
u śniadania, 2 obiadokolacje
u transport autokarem /klimatyzacja, wc, barek, video/
u Opiekę pilota - przewodnika na całej trasie;
u Ubezpieczenie NNW, KL
u VAT

UWAGI
u Do poruszania się po strefie Schengen potrzebny jest 
dokument podróży – paszport lub dowód osobisty.
u Program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności 
od godzin otwarcia obiektów i warunków atmosferycznych.
u Koszty dodatkowe związane z ralizacją: 
u Termin do ustalenia (zależnie od możliwości rezerwacji 
wstępu do Morawskiego Krasu)
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BUDAPESZT 2 Dni

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1 
Godzina i miejsce zbiórki do ustalenia (godziny 
wieczorne). Nocny przejazd. 
DZIEŃ 2 
Przyjazd do Budapesztu w godzinach porannych, 
zwiedzanie: Parlament, Wzgórze Zamkowe - 
Baszta Rybacka, Kościół Macieja, Pałac Królewski, 
Bazylika św. Stefana, Węgierska Akademia Nauk, 
Plac Bohaterów. Wyjazd na Wzgórze Gellerta - 
wieczorna panorama Budapesztu. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta: Spacer po 
wyspie Małgorzaty. Spacer po najbardziej znanej 
ulicy Budapesztu Vaci Ucta. Wyjazd z Budapesztu 
w godzinach popołudniowych. Powrót na miejsce 
zbiórki w godzinach późnowieczornych.

DREZNO 2 Dni

PROGRAM RAMOWY 
DZIEŃ 1
Wyjazd w godzinach porannych, przejazd do 
Bautzen, zwiedzanie Zabytkowej Starówki Miasta. 
Przejazd do największego labiryntu w Niemczech, 
zwiedzanie. Przejazd Krajoznawczy po Saksonii 
Szwajcarskiej, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2
Śniadanie, zwiedzanie twierdzy w Konigstein – mo-
numentalna twierdza położona na wysokości 40m na 
naturalnej skale. Przejazd do Drezna, zwiedzanie 
starówki miasta – m.in. pałac Zwinger, Albertinum, 
Katedra św. Trójcy, zabytkowa starówka. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Miśni 
- zwiedzanie starówki miasta oraz Manufaktury 
Porcelany. Przejazd do Gorlitz – spacer zabytkową 
starówką miasta (Görlitz jest jednym z niewielu 
niemieckich miast tej wielkości niezniszczonych 
podczas II wojny światowej, a co za tym idzie posia-
dających niezaburzony układ przestrzenny i zabytki 
ze wszystkich epok historycznych). Wyjazd w go-
dzinach popołudniowych. Powrót na miejsce zbiórki 
godziny nocne lub wczesno-poranne dnia 4-go.

CENA ZAWIERA 
u Przejazd autokarem 
u Opiekę pilota – przewodnika
u 1 nocleg w hotelu na obrze-
żach Budapesztu 
u 1 śniadanie, 1 obiadokolację 
u Ubezpieczenie NNW, KL
u VAT

UWAGI 
u Bilety wstępów dodatkowo 
płatne 
u Do przekroczenia granicy 
wymagany jest dowód osobi-
sty lub paszport
u Walutą obowiązującą na 
Węgrzech są Forinty (HUF). 
Sugerujemy zaopatrzyć się 
w walutę na terenie Polski.

CENA ZAWIERA
u 2 noclegi w hotelu 2*/3* na terenie Niemiec lub Czech
u 2 śniadania, 2 obiadokolacje
u transport autokarem /klimatyzacja, wc, barek, video/ lub 
busem
u Opiekę pilota - przewodnika na całej trasie;
u Ubezpieczenie NNW + KL,
u VAT

UWAGA
u Do poruszania się po strefie Schengen potrzebny jest 
dokument podróży – paszport lub dowód osobisty.
u Program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności 
od godzin otwarcia obiektów i warunków atmosferycznych.
u Koszty dodatkowe - bilety wstępów.
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PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1 
Godz. 05.00 Zbiórka uczestników w miejscu 
ustalonym. Przejazd do Wrocławia. Zwiedzanie 
miasta: Spacer ul. Świdnicką z Operą Wrocławską 
i Teatrem Polskim, Rynek, Panorama Racławicka 
(w zależności od możliwości rezerwacji), Ostrów 
Tumski, Ogrody Japońskie. Przejazd na nocleg. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd na teren 
Niemiec do Drezna, spacer starówką miasta, 
Galeria Zwinger, Kościół Marii Panny, Albertinum, 
Rynek. Następnie przejazd przez Saksońską Szwaj-
carię do twierdzy Konigstein - wyjazd na wzgórze, 
czas wolny na zwiedzanie twierdzy. Przejazd do 
hotelu w okolicy Berlina, zakwaterowanie, obia-
dokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Przejazd do Poczdamu. Zwiedzanie 
miasta, zespół pałacowo- parkowy Sanssouci, 
spacer po parku z Nowym Pałacem, Oranżerią, 
Belwederem, Chińską Herbaciarnią i zamkiem 
Charlottenhof (z zewnątrz). Przejazd do centrum 
miasta. Zwiedzanie historycznego Śródmieścia. 
Przejazd do Berlina. Zwiedzanie miasta, Klasy-
cystyczna Brama Brandenburska, Kościół Pamięci 
Cesarza Wilhelma (Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskir-
che), Reichstag, Pałac Schloss Bellevue – siedziba 
Kanclerza Niemiec, Poczdamerplatz, reprezenta-
cyjna aleja Unter den Linden. Powrót na nocleg, 
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Dalsze Zwiedzanie Stolicy Niemiec: 
Przejazd na Wyspę Muzeów, zwiedzanie Muzeum 
Pergamonu, ew. dodatkowo Atles Muzeum (zbiory 

WROCŁAW+NIEMCY
rzeźby i ceramiki antycznej), Neus Muzeum 
(zbiory sztuki egipskiej), Alte Nationgaleria 
– kolekcja sztuki współczesnej, Alexander-
platz (Czerwony Ratusz, Kościół św. Mikołaja, 
Fontanna Przyjaźni Narodów ze słynną basztą 
telewizyjną – Fernsehturm. Zwiedzanie zoo 
berlińskiego. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do 
Tropical Island. Całodzienna zabawa w jednym 
z największych parków wodnych na świecie. 
Wejście na bilecie łączonym do Strefy Tropikal-
nej i Strefy Saun. Wieczorem wyjazd w drogę 
powrotną.
DZIEŃ 6 
Powrót na miejsce zbiórki w godzinach porannych.

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem / wc, cafe bar, video, klimatyzacja 
u 1 nocleg w hotelu 2*/3*, pokoje 2-3 os. z łazienką we 
Wrocławiu
u 3 noclegi w okolicy Berlina, hotele lub hostele
u 4 śniadanie, 4 obiadokolacje 
u Opiekę pilota - przewodnika na całej trasie;
u przewodnika miejskiego we Wrocławiu
u Ubezpieczenie NNW + KL;
u podatek VAT

UWAGA
u Do przekroczenia granicy UE potrzebny jest dokument 
podróży – paszport lub dowód osobisty.
u Wymieniony w ofercie program jest ramowy. Wykonanie 
nastąpi wg programu przewodnika i pilota uwzględniające-
go warunki pogodowe.
u Koszty dodatkowe (bilety wstępów)



17

Biuro Podróży ABDAR
tel/fax  0048 12 430 07 34, tel kom. 0048 728 939 279
ul. Piłsudskiego 27/25, 31-111 Kraków, biuro@abdar.pl www.abdar.pl

BAWARIA LWÓW
PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Zbiórka 21:00 i wyjazd. Nocny przejazd do Mona-
chium. 
DZIEŃ 2 
Przyjazd do Monachium w godzinach porannych. 
Objazd miasta obejmujący Dzielnice Muzeów, Plac 
Królewski, Ludwigstrasse, Uniwersytet + zwiedza-
nie pieszo Staarego Miasta: Kościół NMP katedra), 
Marienplatz ze Starym i Nowym Ratuszem, Opera 
Narodowa, Odeonplatz z kosciołem św. Kajata-
na i Feldherrnahle, Rezydencja Wittelsbachów 
z ogrodami. Park Olimpijski powstały na Igrzyska 
Olimpijskie, centrum wystawowe BMW Welt. Prze-
jazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ 3 
Śniadanie, przejazd do zamku Neuschwanstein – 
który jest najbardziej znanym zamkiem Ludwika 
II, często kojarzonym z logo wytwórni filmowej 
Walta Disneya. Krótki spacer po okolicy: Marien-
brucke – most łączący dwa brzegi wąwozu Poellat, 
położony dokładnie naprzeciw zamku nad kilku-
dziesięciometrową przepaścią z wodospadem, 
zwiedzanie zamku Hohenschwangau, w którym 
mieszkał jako dziecko król Ludwik II jako dziecko. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ 4 
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Salzbur-
ga – zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Starów-
ka, Dom Urodzenia Mozarta, Katedra Św. Ru-
prechta, Pałac i ogrody wodne Hellbrunn, Kościół 
Św. Piotra, wejście na Górę Hunicką z twierdzą 
Hohensalzburg. Wyjazd z Salzburga w godzinach 
wieczornych. 
DZIEŃ 5 
Przyjazd we wczesnych godzinach porannych. 

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem /wc, bar. Klimatyzacja, tv/ 
u 2 noclegi w pensjonacie 
u 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
u Opiekę pilota - przewodnika 
u Ubezpieczenie NNW + KL 
u VAT 

UWAGI 
u Do przekroczenia granicy wymagany jest dowód osobi-
sty lub paszport 
u Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie. 
u Koszty dodatkowe (bilety wstępów, przewodnicy)

CENA ZAWIERA 
u Przejazd autokarem
u Opiekę pilota – przewodnika
u 1 nocleg w hotelu na obrzeżach lub w okolicy Lwowa
u 1 śniadanie, 1 obiadokolację 
u Ubezpieczenie NNW, KL
u VAT

UWAGI 
u Koszty dodatkowe (bilety wstępów, przewodnik miejski)
u Do przekroczenia granicy wymagany jest paszport, waż-
ny na okres nie mniej jak 3 m-ce. 
u Walutą obowiązującą na Ukrainie są Hrywny (UAH). Na-
leży zabrać ze sobą złotówki, które można bezproblemowo 
wymienić we lwowskich kantorach

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1 
Godzina i miejsce zbiórki do ustalenia (godziny 
wieczorne). Nocny przejazd.
DZIEŃ 2 
Przyjazd do Lwowa w godzinach porannych. Spo-
tkanie z przewodnikiem miejskim. Przejazd kra-
joznawczy po mieście Lwowie. Zwiedzanie: Stary 
Rynek; Wały Hetmańskie; Plac Mickiewicza; Teatr 
Opery i Baletu; Kosciół Dominikanów; Katedra 
Łacińska; Kaplica Boimów; Katedra Ormiańska. 
Przejazd do hotelu na obrzeżach Lwowa. Obiado-
kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Wykwaterowanie. Kontynuacja zwie-
dzania: Katedra Grekokatolicka św.Jury; Cmen-
tarz Łyczakowski; Cmentarz Orląt; Wysoki Zamek 
- panorama miasta (w zależności od warunków 
pogodowych). Wyjazd w drogę powrotną do Polski.
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PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Zbiórka i wyjazd godz. 22:00. Nocny przejazd do Lwowa. 
DZIEŃ 2 
Przyjazd do Lwowa w godzinach porannych, spotkanie 
z przewodnikiem, przejazd krajoznawczy po ulicach 
Lwowa. Zwiedzanie - Katedra św. Jury, Cmentarz Ły-
czakowski, Cmentarz Orląt Lwowskich, Wysoki zamek 
(w zależności od warunków pogodowych). Stary Ry-
nek, Wały Hetmańskie, Plac Mickiewicza, Teatr Opery 
i Baletu, Apteka-Muzeum, Kościół Dominikanów, Katedra 
Łacińska, Kaplica Boimów, Katedra Ormiańska, Cerkiew 
Wołoska. Przejazd na nocleg – obrzeża Lwowa lub Żół-
kiew (20 km od miasta). Obiadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ 3 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd w stronę granicy, 
przejazd do Zamościa. W programie zwiedzana m.in. 
Renesansowy Rynek z Ratuszem, Rynek Solny i Rynek 
Wodny, Katedra Zamojska, Akademia Zamojska, Pałac 
Zamoyskich. Wyjazd z Zamościa w godzinach wieczor-
nych. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach nocnych.

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1 
Godzina i miejsce zbiórki do ustalenia (godziny wieczor-
ne). Wyjazd. Nocny przejazd przez granicę polsko-ukra-
ińską do Lwowa. 
DZIEŃ 2 
Przyjazd do Lwowa w godzinach porannych. Spotkanie 
z przewodnikiem miejskim. Przejazd krajoznawczy po 
Starym Lwowie. Zwiedzanie: Katedra Greckokatolicka 
św. Jury, Stary Rynek, Wały Hetmański, Plac Mickiewi-
cza, Teatr Opery i Baletu, Apteka – Muzeum, Kościół Do-
minikanów, Katedra Łacińska, Kaplica Boimów, Katedra 
Ormiańska. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Kontynuacja 
zwiedzania: Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt 
Lwowskich, Wysoki Zamek – panorama miasta. Przejazd 
do Kamieńca Podolskiego. Zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie 
Kamieńca Podolskiego: Twierdza, Katedra, Stare Miasto. 
Przejazd do Chocimia, zwiedzanie twierdzy. Po drodze 
zwiedzanie Okopów św. Trójcy (pozostałości twierdzy). 
Zbaraż. Przejazd w okolice Krzemieńca, zakwaterowa-
nie, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Krze-
mieńca: Liceum Krzemienieckie, Muzeum Słowackiego. 
Przejazd do Poczajowa – zwiedzanie Ławry Poczajow-
skiej (prawosławny monastyr) (obowiązkowe dla płci 
pięknej chusty i spódnice długości poniżej kolan). Prze-
jazd do Oleska - Zamek - rezydencja, w której urodził 
się Jan III Sobieski *
Powrót do miejsca wyjazdu w zależności od granicy 
w godzinach późnonocnych lub godzinach porannych.

PERŁY 
ROZTOCZA

KRESOWA 
PRZYGODA

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem / wc, cafe bar, video, klimatyzacja/;
u Opiekę pilota - przewodnika na całej trasie;
u 3 Noclegi w hotelach;
u 3 obiadokolacji, 3 śniadania;
u Ubezpieczenie NNW +KL ;
u VAT

UWAGI
u Do przekroczenia granicy z Ukrainą potrzebny jest pasz-
port - ważny na okres nie mniej niż trzy miesiące
u Dodatkowo płatne bilety wstępów i przewodnicy.
u Program jest ramowy i może ulec zmianie (wg ustalen 
pilota lub przewodnika).
u wejście do wnętrza zamku w Olesku jest uzależnione od 
godziny w jakiej grupa dotrze na miejsce.

CENA ZAWIERA
u 1 nocleg na obrzeżach Lwowa lub w okolicy 
u 1 śniadanie , 1 obiadokolacja
u Transport autokarem /klimatyzacja, wc, barek, video
u Opiekę pilota - przewodnika na całej trasie;
u Ubezpieczenie NNW + KL;
u VAT

UWAGA
u Do przekroczenia granicy niezbędny jest jest dokument 
podróży – paszport ważny nie mniej niż 3 m-ce 
u Program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności 
od godzin otwarcia obiektów i warunków atmosferycznych.
u Koszty dodatkowe związane z realizacją programu 
dodatkowo płatne
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ODESSA
PERŁA NADMORSKA

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1-2 
Zbiórka uczestników (miejsce do ustalenia).Przejazd 
w stronę granicy polsko-ukraińskiej. Przejazd do 
Lwowa. Postój we Lwowie na śniadanie i wymianę 
pieniędzy.
Przejazd na trasie Lwów - ok. Winnicy. Zakwaterowa-
nie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3  
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w dro-
gę do Odessy, zwiedzanie Humania (Park Krajobra-
zowy Zofiówka, symbol piękna Kresów, powstał pod 
koniec XVIII w. z inicjatywy Stanisława Szczęsnego 
Potockiego, wojewody ruskiego, jako dar dla jego 
trzeciej żony, Zofii, i dlatego został nazwany jej 
imieniem). Przejazd do hotelu w Odessie lub okolice, 
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4  
Śniadanie. Przejazd do Odessy, zwiedzanie miasta: 
piękny gmach opery, schody Potiomkinowskie, bul-
war, Pałac Woroncowa, budynki starej i nowej giełdy, 
klasycystyczne i secesyjne centrum. Ewentualnie 
(w zależności od życzenia grupy) odesskie katakum-
by, zwiedzanie. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.
DZIEŃ 5  
Śniadanie. Przejazd do Biełgorod -Dniestrowskiego 
(słynnego Akermanu) – olbrzymiej twierdzy Stefana 
Wielkiego (najpotężniejszego hospodara Mołdaw-
skiego), położonej nad Limanem Dniestru. Białogród 
przez pewien czas był najdalej na południe wysu-
niętą twierdzą Rzeczpospolitej, powrót do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 6  
Śniadanie. Zwiedzanie miejscowości Wilkowo, poło-
żonej na terenie Rezerwatu Dunajskiego (Rezerwat 
Biosfery UNESCO), miejsca unikalnego zarówno pod 
względem przyrodniczym, historycznym, jak i etnicz-
no – kulturowym. Mieszka tu społeczność Lipowian, 
potomków starowierców, którzy opuścili Rosję w roku 
1772 przed prześladowaniami religijnymi. Wilkowo 
ma swój niepowtarzalny urok osady zapomnianej 
przez ludzi, gdzie czas się zatrzymał, często nazy-
wane jest „Ukraińską Wenecją”. Wycieczka łodziami 
motorowymi po rozlewiskach i kanałach Delty Dunaju 
(ok. 50-60 zł od osoby, płatne dodatkowo rejsy są 
możliwe w zależności od warunków pogodowych). 
Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
WARIANT 1
DZIEŃ 7  
Śniadanie. Przejazd do Mołdawii, przekroczenie 
granicy. Zwiedzanie Kiszyniowa: stare dzielnice ze 
wspaniałą secesyjną zabudową, Katedra, Łuk Trium-
falny, cerkiew Narodzenia MB, cerkiew św. Pantalej-

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem / wc, cafe bar, video, klimatyzacja/;
u Opiekę pilota - przewodnika na całej trasie;
u 6 Noclegów hotele**/*** , pokoje z łazienkami;
u 6 obiadokolacji, 6 śniadań;
u Przewodnik miejski w Odessie
u Ubezpieczenie NNW, KL 
u VAT

UWAGI
u Do przekroczenia granicy z Ukrainą potrzebny jest ważny 
paszport na okres nie mniej niż trzy miesiąca.
u Wstępy do zwiedzanych obiektów i rejs.
u Program jest ramowy i może ulec zmianie (wg ustalen 
pilota lub przewodnika).

mona. Przekroczenie granicy mołdawsko-ukraińskiej. 
Przejazd do Czarniowiec, zakwaterowanie, obiadoko-
lacja, nocleg.
DZIEŃ 8  
Śniadanie. Krótkie zwiedzanie Czarniowiec (Gmach 
Uniwersytetu, Starówka).
Przejazd całodzienny do Lwowa, przekroczenie gra-
nicy. Przejazd do Krakowa we wczesnych godzinach 
rannych.
WARIANT 2
DZIEŃ 7  
Śniadanie. Przejazd do Lwowa, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 8  
Śniadanie. Chwila postoju we Lwowie (na życzenie 
zwiedzanie np. skansenu na Wysokim Zamku lub 
Lwowskiej Galerii obrazów Lwowa, strzelnicy, prze-
jazd do Krakowa w godzinach późnowieczornych.
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PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Godz. 05.00 Zbiórka uczestników (miejsce 
do ustalenia).Przejazd w stronę granicy polsko-
-ukraińskiej. Przejazd przez granicę do Lwowa, 
zwiedzanie: Katedra Greckokatolicka św. Jury,  
Stary Rynek, Wały Hetmańskie, Plac Mickiewi-
cza, Teatr Opery i Baletu, Kościół Dominikanów, 
Katedra Łacińska, Kaplica Boimów,  Katedra 
Ormiańska.
Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Konty-
nuacja zwiedzania: Cmentarz Łyczakowski,  
- Cmentarz Orląt. Przejazd w stronę Winnicy. 
Zakwaterowanie w hotelu w Winnicy lub Huma-
niu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Zwie-
dzanie Humania.(Park Krajobrazowy Zofiówka, 
symbol piękna Kresów, powstał pod koniec XVIII 
w. z inicjatywy Stanisława Szczęsnego Potoc-
kiego, wojewody ruskiego, jako dar dla jego 
trzeciej żony, Zofii,  dlatego został nazwany jej 
imieniem).Przejazd na Krym do Ałuszty. Zakwa-
terowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4-7
Śniadanie. Relaks, kąpiele morskie i odpoczy-
nek nad Czarnym Morzem.
Codziennie śniadanie i obiadokolacja. Wyciecz-
ki: Sewastopol – ruiny Chersonesu.  Przejazd 
do Bakczysaraju – zwiedzanie słynnego Pałacu 
chanów oraz prawosławnego klasztoru w skale.
Pałac konferencji Jałtańskiej w Liwadii, zame-
czek na skale - słynne Jaskółcze gniazdo, rejs 
statkiem do Jałty, spacer po deptaku jałtań-
skim.

KRYM
CARSKA RIWIERA

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem  / wc, cafe bar, video, klimatyzacja/;
u 7  noclegów w hotelach 2/3* (pokoje 2-3-osobowe łazien-
kami) ,
u 7 śniadań, 7 obiadokolacji;
u Opiekę pilota - przewodnika na całej trasie;
u Ubezpieczenie NNW, KL;
u VAT
UWAGI
u Do przekroczenia granicy z Ukrainą potrzebny jest waż-
ny paszport na okres nie mniej niż trzy miesiące.
u Dodatkowo płatne bilety wstępów i przewodnicy lokalni
u Program jest ramowy i może ulec zmianie (wg ustaleń 
pilota lub przewodnika).

DZIEŃ 8
Śniadanie w postaci suchego prowiantu . Wyjazd 
w stronę Winnicy. Przejazd do hotelu zakwatero-
wanie, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 9
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu.
Przejazd na trasie do Polski . Powrót w zależno-
ści od granicy w godzinach późnonocnych lub w 
godzinach porannych.
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BIAŁORUŚ

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1 
Godz. 21.00 Zbiórka uczestników (miejsce do ustale-
nia).
Wyjazd. Nocny przejazd do Grodna. Przekroczenie 
granicy w Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
DZIEŃ 2 
Przyjazd do Grodna, spotkanie z polskojęzycznym 
przewodnikiem. Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana 
i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrewiczach. Powrót 
do Grodna. Zwiedzanie miasta. W programie zwie-
dzania: Muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej, Zamek 
Stefana Batorego, Kościół Farny i inne zabytki Grodna. 
Zakwaterowanie w hotelu w Grodnie (pokoje z łazien-
kami), obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do 
Lidy, zwiedzanie miasta z przewodnikiem: zamek 
książąt litewskich, barokowy kościół farny. Przejazd 
do miejscowości Bieniakonie, zwiedzanie kościoła św. 
Jana Chrzciciela – miejsca ślubu ukochanek Adama 
Mickiewicza Maryli Wereszczakówny z hrabią Stanisła-
wem Puttkamerem. Grób Maryli Wereszczakówny obok 
kościoła. Zwiedzanie Bołciennik: gaik Maryli i pałac 
rodzinny Puttkamerów. Miejsce zamieszkania po ślubie 
Maryli Wereszczakówny. Zwiedzanie Gojcieniszek: dwór 
obronny Nonhartów z lat 1611 – 1612. Przez kilkadzie-
siąt lat x XVIII wieku dwór należał do rodziny Puttak-
merów. Było to także miejsce znane i odwiedzane 
przez Adama Mickiewicza. Powrót do Lidy, zakwatero-
wanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do 
Nowogródka. W programie zwiedzania: Muzeum Adama 
Mickiewicza, Kopiec i pomnik Adama Mickiewicza, 
Kościół Farny, Ruiny średniowiecznego zamku, Jezioro 
Świteź – krótki pobyt, Zwiedzanie Tuhanowicz – ro-
dzinnej miejscowości Maryli Wereszczakówny. Od XVIII 
w. Tuhanowicze należały do Antoniego Wereszczako 

– ojca Maryli Wereszczakówny. Zwiedzanie: kamień 
filaretów w lesie - legendarne miejsce spotkań 
Mickiewicza z Marylą, park Wereszczaków z altaną 
z XVIII wieku. Przejazd do Zaosia, zwiedzanie dworku 
rodzinnego A.Mickiewicza. Przejazd do miejscowości 
Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zam-
kowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest 
jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na 
Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury 
światowej przez UNESCO. Przejazd do Baranowicz na 
nocleg, zakwaterowanie w hotelu (pokoje z łazienka-
mi) obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do 
Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. 
Zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. 
W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest 
blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Zamek 
Radziwiłłów (z zewnątrz).
Wyjazd do Polski, przekroczenie granicy przez przej-
ście graniczne Brześć – Terespol. Powrót do Krakowa 
w godzinach rannych.

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem / wc, cafe bar, video, klimatyzacja /;
u 3 noclegi (pokoje 2-4-osobowe) – hotele klasy turystycz-
nej;
u 3 obiadokolacje, 3 śniadania;
u Opiekę pilota - przewodnika na całej trasie;
u Przewodnicy miejscy;
u Ubezpieczenie NNW + KL;
u VAT

UWAGI
u Do przekroczenia granicy potrzebny jest ważny paszport 
na okres nie mniej niż sześć miesięcy.
u Bilety wstępów oraz wiza płatne dodatkowo patne.



22

Biuro Podróży ABDAR
tel/fax  0048 12 430 07 34, tel kom. 0048 728 939 279

ul. Piłsudskiego 27/25, 31-111 Kraków, biuro@abdar.pl www.abdar.pl

SANKT PETERSBURG

CENA ZAWIERA
u przejazd autokarem (klimatyzacja, video, barek , wc)
u 5 noclegów w hotelach**/*** z łazienkami lub pensjonat;
u 5 śniadań i 5 obiadokolacji   
u opiekę pilota
u ubezpieczenie NNW + KL
u VAT

UWAGI
u Do przekroczenia granicy z Rosją potrzebny jest pasz-
port ważny na okres nie krótszy niż pół roku
u Koszty dodatkowe związane z realizacją programu 
u Wiza rosyjska 
u Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników(miejsce wyjazdu do ustalenia).  Prze-
jazd na nocleg tranzytowy w Łotwie. Zakwaterowanie w 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Sankt Petersburga. Przekro-
czenie granicy łotewsko-rosyjskiej.  Przejazd przez Rosję. 
Po trasie postój w Pskowie, w którym zobaczymy m.in. 
Kreml oraz cerkiew św. Trójcy. Obiadokolacja. Przejazd do 
hotelu w Sankt Petersburgu, zakwaterowanie i nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem i przejazd do 
Peterhofu - letniej rezydencji Piotra I -  jednego z najwspa-
nialszych kompleksów pałacowo-parkowych na świecie. 
Zwiedzanie Parku Dolnego – „Rosyjskiego Wersalu” z 
malowniczymi ogrodami oraz baśniowej urody  fontannami 
i kaskadami. Powrót do Petersburga – zwiedzanie zabu-
dowania Wyspy Wasilewskiej, Twierdza Pietropawłowska 
(najstarsza budowla miasta) z Soborem św. Piotra i Pawła 
(miejsce spoczynku rosyjskich carów). Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Zwiedzanie miasta, Plac św. Izaaka, Sobór św. 
Izaaka (wnętrza) – unikalny pomnik architektury. Kopuła 
katedry – jedna z największych na całym świecie, z jej 
kolumnady otwiera się malowniczy widok na miasto. Prze-
jazd do Carskiego Sioła – unikatowego zespołu pałacowo-
-parkowego. Zwiedzanie pałacu Katarzyny Wielkiej wraz z  
Bursztynową Komnatą oraz Wielką Salą Tronową. Obiadoko-
lacja. Wieczorem rejs stateczkiem rzekami i kanałami Sankt 
Petersburga (fakultatywnie).  Powrót do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Sankt Petersburga komunika-
cją miejską, m.in.: 
Pałacu Zimowego z jednym z największych na świecie arty-
stycznych i kulturalno-historycznych muzeów – Ermitażem, 
Newski Prospekt - główna arteria miasta, katedra Kazańska, 

Sobór Zmartwychwstania Pańskiego (z zewnątrz). Powrót 
do autokaru, wyjazd z Petersburga, przejazd przez Rosję, 
Łotwę w kierunku Litwy.
DZIEŃ 6
Przyjazd do Wilna, zakwaterowanie w hotelu, wyjście na 
zwiedzanie centrum miasta:  - Pałac Prezydencki i były 
plac Napoleona, gdzie odbył się sąd filomatów, Katedra 
wileńska św. Stanisława z najpiękniejszą kaplicą św. 
Kazimierza-patrona, gdzie są przechowywane relikwie 
św. Kazimierza, Uniwersytet Wileński, gdzie studiował 
A. Mickiewicz, Muzeum A. Mickiewicza, gdzie powstała 
słynna „Grażyna”. Powrót do hotelu, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ 7
Śniadanie, wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie Wilna: 
Cmentarz na Rossie, Kościół Piotra i Pawła – perła baroku. 
Przyjazd do Trok  - drugiej stolicy Litwy, którą przed 
wojną odwiedzał Czesław Miłosz. Zwiedzanie: Muzeum 
na zamku trockim, zapoznanie się z historią tego miasta, 
zwiedzanie ekspozycji  z porcelaną, meblami, kolekcją 
pieczątek, fajek; zapoznanie się z historią  i tradycjami 
narodu karaimskiego, który to kiedyś licznie zamieszkiwał 
w Trokach, Spacer ulica karaimską, degustacja trady-
cyjnego dania karaimskiego - kibina z rosołem, chwila 
odpoczynku. Wyjazd w drogę powrotną
DZIEŃ 8 
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach porannych
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PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1 
Godzina i miejsce zbiórki do ustalenia. Przejazd w kie-
runku Augustowa, rejs stakiem po kanale Augustow-
skim. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokola-
cja, nocleg.
Możliwość zorganizowania wspólnego ogniska.
DZIEŃ 2 
Śniadanie, wykwaterowanie, Przejazd do Trok. Zwie-
dzanie: Muzeum na zamku trockim, zapoznanie się 
z historią tego miasta, zwiedzanie ekspozycji z porce-
laną, meblami, kolekcją pieczątek, fajek; zapoznanie 
się z historią i tradycjami narodu karaimskiego, który 
to kiedyś licznie zamieszkiwał w Trokach. Spacer ulicą 
karaimską, degustacja tradycyjnego dania karaimskie-
go - kibina z rosołem. Przejazd do Wilna, spotkanie 
z przewodnikiem. Zwiedzanie - Pałac Prezydencki i były 
plac Napoleona, gdzie odbył się sąd filomatów, Katedra 
wileńska św. Stanisława z najpiękniejszą kaplicą św. 
Kazimierza-patrona, gdzie są przechowywane relikwie 
św. Kazimierza, Uniwersytet Wileński, gdzie studiował 
A. Mickiewicz, kościół św. Jana., Muzeum A. Mickie-
wicza, gdzie powstała słynna „Grażyna”. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ 3 
Śniadanie, kontynuacja zwiedzania Wilna - cmentarz 
Rossa, gdzie spoczywa serce Marszałka Józefa Piłsud-
skiego oraz wielu wybitnych Polaków (ojciec Juliusza 
Słowackiego, poeta doby romantyzmu Władysław Sy-
rokomla, historyk Joachim Lelewel), Kościół św. Piotra 
i Pawła- „perła baroku” – gdzie wewnątrz znajduje 
się ponad 2000 niepowtarzających się figur, rzeźb 

WILNO, TROKI

i płaskorzeźb, kaplicy MB Ostrobramskiej – miejsca 
odwiecznych pielgrzymek. To miejsce też odwiedził A. 
Mickiewicz, gdy po raz pierwszy przybył do Wilna, jak 
też Papież Jan Paweł II w 1993 r. Cerkiew św. Ducha 
- miejsce prawosławnych pielgrzymek do grobu 3 
Męczenników uznanych za świętych (jedna z najpięk-
niejszych cerkwii w Wilnie), Klasztor OO. Bazylianów, 
„Cela Konrada”- tu był więziony A. Mickiewicz wraz 
z innymi filomatami. Możliwy przejazd na wieżę tele-
wizyjną, oglądanie panoramy miasta (w zależności od 
decyzji grupy dodatkowo płatny ok. 15LT). Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Kruszynian – 
miejscowość zamieszkiwana przez mniejszość tatar-
ską, zwiedzanie meczetu z kustoszem, obiad w stylu 
regionalnym. Wyjazd w godzinach popołudniowych. 
DZIEŃ 5 
Powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych lub 
we wczesnych godzinach porannych.

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem / wc, cafe bar, video, klimatyzacja/
u 3 noclegi w hotelach 2/3*, pokoje 2-4 os. z łazienkami
u 3 śniadania, 3 obiadokolację, 1 obiad ostatniego dnia 
w Kruszynianach
u Opiekę pilota - przewodnika na całej trasie
u Przewodnika miejskiego w Wilnie
u Ubezpieczenie NNW + KL 
u VAT

UWAGI
u Bilety wstępów dodatkowo płatne.  
u Dodatkowo płatne wejście na wieżę telewizyjną (opcjo-
nalnie w zależności od czasu oraz decyzji grupy) ok. 15 LT/
os. 
u Do przekroczenia granicy wymagany jest dowód osobi-
sty lub paszport
u  Walutą obowiązującą na Litwie są lity (LT), natomiast 
należy zabrać ze sobą złotówki. Korzystną wymianę dokok-
nuje się w kantorach po litewskiej stronie. 
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LITEWSKI BAŁTYK
dawnej szkoły podstawowej założonej przez matkę 
poety. Opitołoki (Apytalaukis). Kościół pw. Św. Apo-
stołów Piotra i Pawła – miejsce zaślubin Aleksandra 
Miłosza i Weroniki z Kunatów, rodziców Cz. Miłosza. 
Przejazd do Kiejdan, zwiedzanie Rynek miejski oraz 
kościół kalwiński, z kryptą Radziwiłłów. Następnie 
przejazd do hotelu w Wilne. Zakwaterowanie, obia-
dokolacja, nocleg. 
DZIEŃ 5
Śniadanie, zwiedzanie Wilna z przewodnikiem. – 
Cmentarz na Rossie, gdzie spoczywa serce Marszałka 
Józefa Piłsudskiego oraz wielu wybitnych Polaków. 
Kościół św. Piotra i Pawła „perła baroku”, Kaplica MB 
Ostrobramskiej, miejsca odwiecznych pielgrzymek. 
To miejsce też odwiedził A. Mickiewicz, gdy poraz 
pierwszy przybył do Wilna, jak też Papież Jan Paweł 
II w 1993 r. Cerkiew św. Ducha - miejsce prawosław-
nych pielgrzymek do grobu 3 Męczenników uzna-
nych za świętych (jedna z najpiękniejszych cerkwi 
w Wilnie). Klasztor OO. Bazylianów, „Cela Konra-
da”- „w której skonało osobiste szczęście Gustawa 
a urodziło się serce Konrada, obejmującego miliony 
serc ludzkich.” J. Remer, tu był więziony A. Mickie-
wicz wraz z innymi filomatami.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 6 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Trok. 
Zwiedzanie: Muzeum na zamku trockim, zapoznanie 
się z historią tego miasta, zwiedzanie ekspozycji 
z porcelaną, meblami, kolekcją pieczątek, fa-
jek; zapoznanie się z historią i tradycjami narodu 
karaimskiego, który to kiedyś licznie zamieszkiwał 
w Trokach. Spacer ulica karaimską, degustacja trady-
cyjnego dania karaimskiego- kibina z rosołem. Dalszy 
przejazd do Parku Grutas – położonego w pobliżu 
Druskiennik. Jest to plenerowa prywatna ekspozycja 
pomników polityków radzieckich oraz przedmiotów 
związanych z historią tego kraju, w szczególności 
Litewskiej SRR
Wyjazd w drogę powrotną. 
DZIEŃ 7 
Powrót na miejce zbiórki w godzinach porannych.

CENA ZAWIERA 
u Przejazd autokarem 
u 4 noclegi w hotelach 2/3*, pokoje 2-3 os. z łazienkami
u 4 śniadania, 4 obiadokolacje
u degustacja w Trokach
u Opiekę pilota na trasie 
u Przewodników
u Ubezpieczenie NNW + KL
u VAT 

UWAGI 
u Bilety wstępów dodatkowo płatne.
u Kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
u Do podróżowania po strefie Schengen niezbędny jest 
dokument podróży: dowód osobisty lub paszport.

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1    
Zbiórka i wyjazd godz. 22:00. Nocny przejazd przez 
Polskę na Litwę. 
DZIEŃ 2 
Przyjazd w godzinach porannych do Kowna – Zwiedza-
nie: Starówki Kowieńskiej: Zamek, kościół Św. Jerzego, 
Seminarium Duchowne, Ratusz, Dom Mickiewicza, spa-
cer brzegiem Niemna, Arcykatedra Kowieńska pw. Św. 
Apostołów Piotra i Pawła (zwiedzanie wnętrza). Przejazd 
do Klasztoru w Pożajściu – największy zespół klasztorny 
na Litwie, jeden z przykładów baroku włoskiego w Euro-
pie Wschodniej położony w dzielnicy Kowna Petraszuny.
Następnie przejazd do miejscowości Szawle na Górę 
Krzyży. 
Przejazd na nocleg do Pałągi (lub Kłajpedy w zależności 
od możliwości rezerwacji). Zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ 3
Śniadanie, wyprawa promem na Mierzeję Kurońską, 
zwiedzanie m.in.:Muzeum Morskie - fauna i flora nie 
tylko Bałtyku, ale i wód śródlądowych Litwy, mórz 
południowych i oceanu światowego, ciekawa kolekcja 
polskich muszli i korali m.in.: z Karaibów i Samoa. 
Neringa i Nida- stara osada rybacka , o której pierwsza 
wzmianka pochodzi z 1385r. Znajduje się tam muzeum 
Tomasza Manna, muzeum Historii Neringi, Galeria Bursz-
tynu, punkt widokowy na szczycie Pamidos, Juodkrante 
- najstarsza osada półwyspu, znajduje się tam „Góra 
Czarownic” - na której w 1979 r postawiono ponad 100 
drewnianych rzeźb, przedstawiających postacie z litew-
skich bajek, legend. Odbywają się tam imprezy Nocy 
Świętojańskiej. Przeprawa promem. Powrót do hotelu 
na nocleg. 
DZIEŃ 4 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd w kierunku Wilna. 
Po drodze zatrzymamy się w Szetejnie - Miejsce uro-
dzenia Cz. Miłosza, Dom Pracy Twórczej im. Cz. Miłosza 
(w zrekonstruowanym budynku dawnego spochlerza 
dworu Miłoszów), Spacer parkiem nad brzegiem rzeki 
Niewiaża, która jest dopływem Niemna (w twórczości 
Noblisty rzeka Niewiaża występuje jako Issa), budynek 
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PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1 
Godzina i miejsce zbiórki do ustalenia (godziny 
popołudniowo – wieczorne). Nocny przejazd przez 
Słowację i Węgry do Rumunii.
DZIEŃ 2 
Przejazd do Sighisoary – wymiana pieniędzy w kan-
torze, spacer po zabytkowym średniowiecznym 
mieście wpisanym na listę UNESCO, dom w którym 
urodził się Wlad Palownik legendarny DRAKULA, Mu-
zea, Wieża Zegarowa. Przejazd do hotelu w górskiej 
miejscowości Predeal lub w okolicy, zakwaterowa-
nie. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Przejazd w górskie okolice Busteni - ma-
lowniczej miejscowości pełnej hotelików i pensjo-
natów. Wyjazd kolejką linową do schroniska Babele 
(2200m.npm) – uwaga: przy dużym wietrze kolejka 
nie kursuje. Ze szczytów piękne widoki na Masyw 
Iezeru i Piatrę Craiului. Kolejnym punktem wycieczki 
będzie miejscowość Sinaia - „Perła Karpat”, słynne-
go uzdrowiska i ośrodka narciarskiego. Krótki spacer 
po miasteczku: klasztor, zamek Peles - budowany 
w stylu niemieckiego renesansu. Przejazd do Zam-
ku Peles, czyli rezydencja królewska wybudowana 
w XIXw. w stylu renesansu niemieckiego (obejrzenie 
wspaniałej kolekcja broni). Powrót do hotelu. Obia-
dokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Zwiedzanie Brasova: starego grodu oto-
czonego w XV w. potężnymi murami. Spacer po sta-
rówce: rynek z okazałym Ratuszem, Baszta Tkaczy, 
Baszta Kowali, Brama Katarzyny, Dom Rady z XVw., 
gotycki „Czarny Kościół”, romański kościół św. 
Bartłomieja z XIII w., sobór prawosławny wzorowany 
na stambulskiej Hagia Sofii. Następnie przejazd do 
Zamku Draculi w Branie - wznieśli go w XV w. kupcy 

RUMUNIA
W KRAINIE DRAKULI

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem / wc, cafe bar, video, klimatyzacja/
u 3 noclegi w hotelu 3/4* pokoje 2 os. z łazienkami
u 3 śniadania, 3 obiadokolacje
u Opiekę pilota - przewodnika na całej trasie
u Ubezpieczenie NNW + KL 
u VAT

UWAGI
u Bilety wstępów dodatkowo płatne. 
u Do przekroczenia granicy wymagany jest dowód osobi-
sty lub paszport
u Walutą obowiązującą w Rumuni są leje (RON). Sugeru-
jemy zaopatrzyć się w euro, które będzie można wymieniać 
w kantorach na walutę lokalną.

z Brasova. Jego głównym przeznaczeniem była 
kontrola traktu z Siedmiogrodu na Wołoszczyznę. 
Zbudowany na wysokiej skale zamek uderza nie-
zwykle skomplikowaną bryłą. Wewnątrz zwie-
dzamy komnaty. Następnie spacer po rumuńskim 
targu. Zwiedzimy także Zamek Krzyżacki Rasnov. 
Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Biertan, 
zwiedzanie ufortyfikowanego zespołu kościelne-
go. Biertan to wioska zamieszkała przez Sasów 
w której zachował się największy w Transylwanii 
ufortyfikowany zespół kościelny wpisany na Listę 
UNESCO, mogący się poszczycić trzema pier-
ścieniami murów obronnych, kuriozalną „wieżą 
rozwodników” oraz gotyckim zborem luterańskim 
z zachowanym gotyckim wyposażeniem. Wyjazd 
w drogę powrotną w godzinach popołudniowych. 
Nocny przejazd.
DZIEŃ 6 
Powrót w godzinach nocnych.
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CHORWACJA
PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1  
Godzina i miejsce zbiórki do ustalenia (godziny 
wieczorne). Nocny przejazd przez Czechy, Austrię.
DZIEŃ 2  
Przyjazd do Ljublany w godzinach porannych. 
Krótki postój na zwiedzanie najważniejszych za-
bytków, m.in.: Prešeren Trgu, jest to najważniej-
szy plac w mieście. Stoi na nim pomnik Franceta 
Prešerna, poety i bohatera narodowego. Z placu 
przechodzimy na drugą stronę rzeki Ljubljanicy 
potrójnym mostem (Trojmostovje), gdzie obej-
rzeć można m.in. ratusz, katedrę czy targowisko. 
Zobaczymy również Katedrę Św. Mikołaja, którą 
odwiedził kiedyś Jan Paweł II. Przejazd do Chor-
wacji w okolice Trogiru, zakwaterowanie, obiado-
kolacja, nocleg. 
DZIEŃ 3  
Śniadanie. Przejazd do centrum Trogiru, zwiedza-
nie miasta z przewodnikiem (Starówka, Katedra 
Św. Wawrzyńca), następnie przejazd do pobliskie-
go Splitu, zwiedzanie miasta z przewodnikiem 
(Stare Miasto, Pałac Cesarza Djoklecjana). Powrót 
do hotelu na obiadokolację, nocleg. 
DZIEŃ 4   
Wczesne śniadanie. Całodzienna wycieczka do 
Dubrovnika. Stare Miasto zostało wpisane na 
listę UNESCO. (Przejazd w 1 stronę zajmuję ok. 
4 godz.) Przejazd malowniczą trasą. Powrót do 
hotelu. na późną obiadokolację. Nolceg. 

DZIEŃ 5 
Śniadanie. Przejazd do Trogiru, skąd udamy 
się na wycieczkę promem na wyspę Solta. Rejs 
z fishpicnikiem. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg. 
DZIEŃ 6 
Śniadanie. Przejazd do Szybenika – dalmackiej 
perły, gdzie mieszają się renesans ze stylem 
rzymskim. Zwiedzanie starówki, chwila czasu 
wolnego i powrót do hotelu. Czas relaksu, obia-
dokolacja, nocleg.
DZIEŃ 7 
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, Przejazd 
do Przejazd do Parku Narodowego Plitwickich 
Jezior, wpisanego na listę UNESCO – spacer po 
parku wokół turkusowych jezior. Obiad i wyjazd 
w godzinach popołudniowych do kraju. Nocny 
przejazd.
DZIEŃ 8 
Przyjazd do Polski w godzinach porannych.

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem / wc, cafe bar, video, klimatyzacja/
u 5 noclegów w hotelu 2/3* lub w apartamentach 
u 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 obiad na trasie powrotnej. 
u Opiekę pilota - przewodnika na całej trasie
u Ubezpieczenie NNW + KL 
u VAT

UWAGI
u Bilety wstępów oraz lokalni przewodnicy dodatkowo 
płatne. 
u Do przekroczenia granicy wymagany jest paszport! (Do 
Dubrovnika jedziemy przez Bośnię i Hercegowinę)
u Walutą obowiązująca na terenie Chorwacji jest kuna 
(HKN), sugerujemy zabrać ze sobą euro, które będzie wy-
mieniane na lokalną walutę w Chorwacji.
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BAŁKAŃSKIM
SZLAKIEM

PROGRAM RAMOWY 
DZIEŃ 1 
Wyjazd w godzinach popołudniowych – ok. 16:00. Nocny 
przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię do Mace-
donii. 
DZIEŃ 2 
Przyjazd do miejscowości Ohrid w Macedonii. Zakwatero-
wanie i obiadokolacja w hotelu. Nocleg. 
DZIEŃ 3 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd na teren Alba-
nii. Zwiedzanie stolicy – Tirany. Następnie przejazd do 
miejscowości Kruje, gdzie zwiedzimy zamek, muzeum 
narodowego bohatera - Skanderbega, meczet oraz za-
witamy na lokalny bazar. Przejazd na północ w kierunku 
J. Szkoderskiego – największego jeziora na Bałkanach, 
podzielone między Albanię i Czarnogórę. Chwila postoju, 
dalszy przejazd w kierunku Czarnogóry. Zakwaterowanie 
w Sutomore lub w okolicy. Obiadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ 4 
Śniadanie, wykwaterowanie. Poznajemy czarnogórskie 
wybrzeże. Przejazd do Budvy. Spacer po otoczonej 
murami starówce: cytadela z muzeum morskim, kate-
dra św.Jana, kościół św.Maria in Punta, cerk. św.Trójcy. 
Następnie udamy się dalej, do pięknego Kotoru (lista 
UNESCO) - najlepiej zachowanego średniowiecznego 
miasta byłej Jugosławi: twierdza św.Jana, cerkiew Go-
spa, Plac Broni, Brama Morska, wenecki Pałac Namiest-
nika, katedra św.Trypuna, kościół św.Pawła. Wyjeżdżamy 
z Czarnogóry. Przyjazd do Dubrovnika – zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem. Przejazd do hotelu (możliwe 
zakwaterowanie w Neum – Bośnia i Hercegowina) zakwa-
terowanie, obiadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ 5 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Szybenika, 
malowniczo położonego u ujścia rzeki Krka do Adriaty-
ku. Zwiedzanie m.in. jednej z najpiękniejszych budowli 
Dalmacji, jaką jest renesansowa katedra św. Jakuba. 

Powrót w kierunku Splitu / Trogiru. Zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ 6 
Śniadanie, dzień relaksu przeznaczony na plażowanie. 
Obiadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ 7
Śniadanie. Przejazd do centrum Trogiru, zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem (Starówka, Katedra Św. Waw-
rzyńca), następnie przejazd do pobliskiego Splitu, 
zwiedzanie miasta z przewodnikiem (Stare Miasto, 
Pałac Cesarza Djoklecjana). Powrót do hotelu na 
obiadokolację, nocleg.
DZIEŃ 8 
Śniadanie. Przejazd do Trogiru, skąd udamy się na wy-
cieczkę promem na wyspę Solta. Rejs z fishpicnikiem. 
Powrót do hotelu, czas wolny na plażowanie, wieczo-
rem pakowanie się, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 9 
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, Przejazd do 
Przejazd do Parku Narodowego Plitwickich Jezior, 
wpisanego na listę UNESCO – spacer po parku wokół 
turkusowych jezior. Obiad i wyjazd w godzinach popo-
łudniowych do kraju. Nocny przejazd.
DZIEŃ 10 
Powrót do kraju w godzinach porannych. 

CENA ZAWIERA
u 7 noclegów w hotelach **/***
u 7 śniadań, 7 obiadokolacji
u transport autokarem /wc, klimatyzacja, barek, tv/ 
u opiekę pilota – przewodnika 
u ubezpieczenie NNW + KL
u podatek Vat 

UWAGA 
u Program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności 
od godzin otwarcia obiektów i warunków pogodowych. 
u Do przekroczenia granicy wymagany paszport ważny na 
okres nie mniej niż 6 m-cy.
u Koszty dodatkowe związane z realizacją programu.
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PROGRAM RAMOWY 
DZIEŃ 1
22:00 – Zbiórka i wyjazd. Miejsce zbiórki do ustalenia 
DZIEŃ 2 
Przyjazd do słoweńskiej stolicy – Ljublany w godzinach 
porannych. Spotkanie z przewodnikiem miejskim – 
zwiedzanie m.in. Prešeren Trgu, jest to najważniejszy 
plac w mieście. Stoi na nim pomnik Franceta Prešerna, 
poety i bohatera narodowego. Z placu przechodzimy na 
drugą stronę rzeki Ljubljanicy potrójnym mostem (Troj-
mostovje), gdzie obejrzeć można m.in. ratusz, katedrę 
czy targowisko. Nad wszystkim góruje wzgórze z zam-
kiem. Zamek wart jest odwiedzwnia ze względu na 
piękny widok na miasto i pobliskie Alpy. Obowiązkowym 
punktem zwiedzania Ljubljany jest także spacer wzdłuż 
rzeki. Zacząć warto od mostu z rzeźbami smoków 
(Zmajski Most), które są symbolem Ljubljany. Przejazd 
do hotelu w okolicy Ljublany. Zakwaterowanie, obiado-
kolacja, nocleg.
DZIEŃ 3 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd nad jezioro Bled. 
Tu przesiadamy się w łódź (tzw „pletna”) i zmierzamy 
na wyspę, na której znajduje się Kościół NMP, która jest 
jedyną naturalną wyspą w Słowenii. Następnie zwiedzanie 
z zamku z przepiękną panoramą na jezioro i wyspę. Na-
stępnie Bohinji: kolejka linowa (wagoniki), która wywiezie 
nas na wys. ok. 1600 m. na szczyt Vogel. Stąd rozpościera 
się widok na wspaniałe Alpy Julijskie. Chwila na szczycie 
i powrót. Korzystając z urodzaju atrakcji przyrodniczych 
udamy się nad wodospad Savica – będącym największym 
wodospadem w Słowenii. Spacer do wodospadu trwa ok. 
30 min. Przejazd do Piranu – małej nadmorskiej miejsco-
wości. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
(Przejście z parkingu do hotelu ok 700 m. bagaże dostar-
czane są busem do hotelu) 
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Portoroż – najwięk-
szej rozrywkowej miejscowości na słoweńskim wybrzeżu. 
Kiedyś nazywanym „portem róż”, dziś ogromnym kuror-
tem. Spacer po miasteczku z pilotem. Przejazd do Piranu: 
Katedra Św. Jerzego, dawne mury miejskie, plac Tartini-
jev, ratusz, Dom Wenecki. Powrót do hotelu. Obiadokola-
cja, nocleg. 

SŁOWENIA,
CHORWACKA ISTRIA

CENA ZAWIERA
u 1 nocleg w  okolicy Ljublany, hotel 3*, pokoje 2 os. z ła-
zienkami 
u 3 noclegi w Piran (lub okolicy) hotel 3* , pokoje 2 os. 
z łazienką
u 4 śniadania, 4 obiadokolacje (w Piranie obiadokolacje 
w restauracji self service)
u transport autokarem /klimatyzacja, wc, barek, video/ lub 
busem 
u Ubezpieczenie NNW, KL
u VAT

UWAGA
u Do poruszania się po strefie Shengen potrzebny jest do-
kument podróży – paszport lub dowód osobisty.
u Program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od 
godzin otwarcia obiektów i warunków atmosferycznych.
u Bilety wstępów dodatkowo płatne

DZIEŃ 5 
Śniadanie. Przejazd na terytorium Chorwacji. Przejazd do 
Puli: zwiedzanie miasta z przewodnikiem (rzymski amfi-
teatr, najmniejszy łuk triumfalny na świecie). Przejazd do 
malowniczego miasteczka Rovinj – perełki Adriatyku, spa-
cer po miasteczku, którego główną atrakcją jest Katedra 
Św. Eufemii z XVIII w.). Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.
DZIEŃ 6 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Słowenskiego Kra-
su, zwiedzanie najsławniejszej jasnkini w Europie - Jaskinii 
Postojnej (w jej wnętrzu panuje stała temperatura 10 st. 
prosimy o zabranie ze sobą cieplejszych nakryć). Zwiedzanie 
zamku Predjamskiego, który w XV w. należał do Erazma Lüg-
gera, ówczesnego Janosika tych terenów. Zamek został po-
stawiony, by strzec wejścia do jaskinii. Na koniec wycieczki 
czeka nas degustacja w zamkowej tawernie lokalnych 
specjałów. Wyjazd w kierunku Polski. Przyjazd na miejsca 
zbiórek we wczesnych godzinach porannych dnia 7-go. 
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PROGRAM RAMOWY 
DZIEŃ 1
22:00 – Zbiórka i wyjazd. Miejsce zbiórki do usta-
lenia. 
DZIEŃ 2 
Przyjazd do słoweńskiej stolicy – Ljublany w go-
dzinach porannych. Spotkanie z przewodnikiem 
miejskim – zwiedzanie m.in. Prešeren Trgu, jest to 
najważniejszy plac w mieście. Stoi na nim pomnik 
Franceta Prešerna, poety i bohatera narodowego. 
Z placu przechodzimy na drugą stronę rzeki Lju-
bljanicy potrójnym mostem (Trojmostovje), gdzie 
obejrzeć można m.in. ratusz, katedrę czy targowi-
sko. Nad wszystkim góruje wzgórze z zamkiem. Za-
mek wart jest odwiedzwnia ze względu na piękny 
widok na miasto i pobliskie Alpy. Obowiązkowym 
punktem zwiedzania Ljubljany jest także spacer 
wzdłuż rzeki. Zacząć warto od mostu z rzeźba-
mi smoków (Zmajski Most), które są symbolem 
Ljubljany. Przejazd do hotelu w okolicy Ljublany. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd nad jezio-
ro Bled. Tu przesiadamy się w łódź (tzw „pletna”) 
i zmierzamy na wyspę, na której znajduje się Ko-
ściół NMP, która jest jedyną naturalną wyspą w Sło-
wenii. Następnie zwiedzanie z zamku z przepiękną 
panoramą na jezioro i wyspę. Następnie Bohinji: 
kolejka linowa (wagoniki), która wywiezie nas na 
wys. ok. 1600 m. na szczyt Vogel. Stąd rozpościera 
się widok na wspaniałe Alpy Julijskie. Chwila na 
szczycie i powrót. Korzystając z urodzaju atrakcji 
przyrodniczych udamy się nad wodospad Savica – 
będącym największym wodospadem w Słowenii. 
Spacer do wodospadu trwa ok. 30 min. Przejazd do 
Piranu – małej nadmorskiej miejscowości. Zakwate-
rowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. (Przejście 
z parkingu do hotelu ok 700 m. bagaże dostarczane 
są busem do hotelu) 
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Portoroż – 
największej rozrywkowej miejscowości na słoweń-
skim wybrzeżu. Kiedyś nazywanym „portem róż”, 
dziś ogromnym kurortem. Spacer po miasteczku 
z pilotem. Przejazd do Piranu: Katedra Św. Jerzego, 
dawne mury miejskie, plac Tartinijev, ratusz, Dom 
Wenecki. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Przejzd na terytorium Włoch do Wene-
cji. Przeprawa przez lagunę wenecką. Zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem. Bazylika św. Marka, Pałac 
Dożów, Canale Grande, Campanilla, Most Wes-

tchnień, Most Rialto. Powrót do hotelu w godzi-
nach wieczornych. Obiadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ 6 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Słowen-
skiego Krasu, zwiedzanie najsławniejszej jasnkini 
w Europie - Jaskinii Postojnej (w jej wnętrzu panu-
je stała temperatura 10 st. prosimy o zabranie ze 
sobą cieplejszych nakryć). Zwiedzanie zamku Pre-
djamskiego, który w XV w. należał do Erazma Lüg-
gera, ówczesnego Janosika tych terenów. Zamek 
został postawiony, by strzec wejścia do jaskinii. Na 
koniec wycieczki czeka nas degustacja w zamkowej 
tawernie lokalnych specjałów. Wyjazd w kierunku 
Polski. Przyjazd na miejsca zbiórek we wczesnych 
godzinach porannych dnia 7-go.

CENA ZAWIERA
u 1 nocleg w okolicy Ljublany, hotel 3*, pokoje 2 os. z ła-
zienkami 
u 3 noclegi w Piran lub okolicy, hotel 3*, pokoje 2 os. z ła-
zienką
u 4 śniadania, 4 obiadokolacje (w Piranie obiadokolacje 
w restauracji self service)
u transport autokarem /klimatyzacja, wc, barek, video/ lub 
busem 
u Opiekę pilota - przewodnika na całej trasie;
u Ubezpieczenie NNW + KL;
u VAT

UWAGA
u Do poruszania się po strefie Schengen potrzebny jest 
dokument podróży – paszport lub dowód osobisty.
u Program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności 
od godzin otwarcia obiektów i warunków atmosferycznych.
u Bilety wstępów dodatkowo płatne.

słowienia i wenecja
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WŁOCHY PóŁNOCNE,
SŁOWENIA, Austria

DZIEŃ 4 
Śniadanie, Wyjazd na wycieczkę do Wenecji - 
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. 
W programie m. in.: Plac Św. Marka, Pałac 
Dożów, Canale Grande, Ponte di Rialto (z ze-
wnatrz) podróż tramwajem wodnym. Przejazd 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg. DZIEŃ 5 
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do 
Wiednia. Zwiedzanie z przewodnikiem: Stare 
Miasto - Hofburg, dom Mozarta, Katedra św. 
Stefana, malownicze uliczki starego Wiednia, 
ratusz, parlament, nowy Wiedeń - nowoczesna 
architektura Hunderwasser Haus. (Całościowy 
postój we Wiedniu ok. 4h). Wyjazd w godzinach 
popołudniowych. Obiad na granicy czesko – au-
striackiej. Nocny przejazd. Powrót w godzinach 
wczesno porannych dnia 6.

CENA ZAWIERA 
u 4 noclegi w hotelu 3*, pokoje 2os. z łazienkami
u 4 śniadania, 4 obiadokolacje
u 1 obiadokolacja na powrocie
u Transport autokarem 
u Opieka pilota
u Ubezpieczenie KL i NNW
u VAT

UWAGI 
u Do podróżowania po strefie Schengen niezbędny jest 
dokument podróży – dowód osobisty lub paszport.
u Koszty dodatkowe (bilety wstępów, przewodnik)
u Program zwiedzania może ulec zmianie w zależności od 
warunków pogodowych oraz godzin otwarcia obiektów

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1 
Wyjazd z kraju wcześnie rano (godz. 05:00), prze-
jazd przez Czechy i Austrię. Przyjazd na nocleg. 
DZIEŃ 2 
Śniadanie, wyjazd na całodzienną wycieczkę. 
Przejazd do Werony – zwiedzanie miasta Romea 
i Julii. W programie zobaczymy m. in.: Piazza del 
Erbe, Piazza dei Signori z pomnikiem Dantego, 
Dom i Grobowiec Julii, Casa di Romeo, Arco della 
Costa (łuk łączący dwie strony ulicy z zawieszonym 
pod nim żebrem wieloryba), grobowiec Schalighe-
rich. Następnie przejazd nad malowniczo położone 
Jezioro Garda (Lago di Garda) – jest to największe 
jezioro na terenie Włoch (długość 55 km!), z prze-
pięknym widokiem na Alpy Trydenckie. Zwiedzimy 
zabytkowe miasteczko Desenzano del Garda, z uro-
kliwym starym rynkiem, gdzie w czasach antycz-
nych odbywał się słynny targ, na którym mogło się 
wystawiać tylko starannie wybranych 60 kupców. 
Spacer po miasteczku połączony z plażowaniem. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
Lub zamiast zwiedzania Werony i Desenzano del 
Garda możliwość odwiedzenia Gardaland (park 
rozrywki oraz akwarium) – całodzienny bilet łączo-
ny 25 euro / os. (cennik 2012 rok oraz wymagana 
imienna lista uczestników z pieczątką szkoły) 
DZIEŃ 3 
Śniadanie, całodzienna wycieczka na Słowenię. 
Zwiedzimy Jaskinię Postojną (w jej wnętrzu panuje 
stała temperatura 10 st.), następnie zwiedzanie Pre-
djamskiego Zamku, który w XV w. należał do Erazma 
Lueggera – lokalnego Janosika. Zamek miał strzec 
wejścia do jaskinii. Następnie udamy się na wybrzeże 
po stronie słoweńskiej – odwiedzimy malowniczy Port 
Róż – czyli obecnie miasteczko Portoroż, które jest 
tętniącym życiem kurortem turystycznym. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
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TOSKANIA

CENA ZAWIERA
u przejazd autokarem (barek, TV, toaleta, klimatyzacja), 
u 3 noclegi w hotelu**/***  (pokoje 2-4 osobowe z łazienkami), 
u 3 śniadania 
u 3 obiadokolacje – kuchnia włoska
u opiekę pilota, 
u ubezpieczenie NNW+KL
u VAT

UWAGA
u Do przekroczenia granicy wymagany jest paszport lub 
dowód osobisty
u Bilety wstępów dodatkowo płatne.
u Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie – w zależ-
ności od warunków pogodowych i godzin zwiedzanych obiektów. 
u Możliwość zamiany 4 dnia z programu na wycieczkę na 
wyspę Elbę za dopłatą

PROGRAM RAMOWY  
DZIEN 1 
Godz. 19.00 Zbiórka uczestników. Przejazd przez 
Czechy, Austrię. Nocny przejazd. 
DZIEN 2 
Ok. 08.00 Przyjazd do Werony, czas na poranną to-
aletę. Zwiedzanie miasta: Piazza del Erbe, Piazza 
dei Signori (pomnik Dantego), Dom i Grobowiec 
Julii, Casa di Romeo, Arco della Costa (łuk łączący 
dwie ulice, słynący z zawieszonego pod nim żebra 
wieloryba), Grobowiec Scaligherich – miejsce spo-
czynku dawnych władców). Przejazd w kierunku 
hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
DZIEN 3 
Śniadanie, wyjazd w kierunku Pizy. Zwiedzanie 
miasta: Plac Cudów ze słynną Krzywą Wieżą, 
katerdra, baptysterium. Następnie przejazd do 
Lukki. W tym przepięknym mieście otoczonym 
renesansowymi murami urodził się Giaccomo 
Pucini a na wygnanie został zesłany Dante Ali-
ghieri. Nazywana jest w przewodnikach miastem 
100 kościołów. Zwiedzanie m.in.: katedra do San 
Martino, kościół San Michele in Foro, bazylika San 
Frediano, Torre Guinigi, Casa di Puccini, Piazza 
dell’Amfiteatro. Przejazd do hotelu, obiadokola-
cja, nocleg. 
DZIEN 4 
Śniadanie, Przejazd do miejscowości Siena. 
Zwiedzanie miasta: Piazza del Campo, fontanna 
„Wesołe Źródło”, ratusz, Katedra, przejazd do San 
Giminiano – średniowiecznego Manhattanu – zwie-
dzanie. 
DZIEN 5 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do 
Fiesole, miejscowości zamieszkanej przez tajem-

niczych Etrusków, gdzie zachował się rzymski 
teatr i świątynia. Przejazd pociągiem podmiej-
skim do Florencji. Zwiedzanie: wnętrza kościo-
ła Santa Croce, spacer po Piazza del Duomo 
obok baptysterium ze słynnymi Drzwiami Raju, 
wejście do katedry Santa Maria del Fiore, któ-
rej monumentalna kopuła jest symbolem mia-
sta. Kontynuacja spaceru obok Wieży Giotta, 
Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte 
Vecchio - Most Złotników ze sklepikami jubiler-
skimi. Powrót pociągiem do Fiesole, przejazd 
autokarem w kierunku Polski. Nocny przejazd. 
DZIEŃ 6 
Powrót do kraju we wczesnych godzinach po-
rannych.
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PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Ok. 05:00. Przejazd przez Czechy, Austrię. Zakwate-
rowanie po stronie włoskiej w hotelu. Obiadokola-
cja, nocleg.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do San Mari-
no – zwiedzanie najstarszej republiki świata znaj-
dującej się w obrębie państwa włoskiego. Pieszy 
spacer wśród średniowiecznej architektury rozpocz-
niemy od najstarszej bramy prowadzącej do stolicy 
republiki – Bramy Św. Franciszka. Następnie przej-
dziemy do Groty Kuszników i przed budynek parla-
mentu S. Marino. Dalej: Bazylika Del Santo, wieża 
Guido – najstarsza część fortyfikacji otaczającej 
średniowieczne San Marino. Następnie udajemy się 
do Asyżu – miasta Św. Franciszka. Zwiedzanie ba-
zyliki Santa Maria degli Angeli z kaplicą Porcjunkuli 
– miejsca będącego kolebką zakonu franciszkanów . 
W bazylice Św. Franciszka zobaczymy jego grób oraz 
freski mistrza Giotto. Na koniec odwiedzimy Kościół 
Św. Klary. Przejazd w kierunku Fiuggi. Zakwatero-
wanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ 3 
Wczesne śniadanie. Wyjazd w kierunku Monte Cas-
sino (ok. 1,5 godz.) Chwila zadumy na cmentarzu 
Żołnierzy Polskich, oraz zwiedzanie Opactwa Bene-
dyktynów. Wyjazd ok. południa w kierunku Rzymu. 
Przyjazd do miasta. (Dalszy przejazd w kierunku 
centrum może być realizowany metrem). Spotkanie 
z przewodnikiem miejskim. Zwiedzanie Rzymu kla-
sycznego wieczorem. W programie m.in. Colosseum 
i Kapitol (Z zew.) Plac Wenecki, Fontanna di Trevi, 
Plac Navona, Schody Hiszpańskie, Panteon. Podczas 
zwiedzania czas wolny. Obiadokolacja tego będzie 
realizowana na mieście. Powrót do hotelu w póź-
nych godzinach nocnych. Nocleg. 

KLASYCZNA ITALIA

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem / wc, cafe bar, video, klimatyzacja 
u 4 noclegi w hotelach 2*/3*, pokoje 2-3 os. z łazienką 
u 4 śniadania, 4 obiadokolacje (w tym 1 na mieście w Rzy-
mie)
u taksę klimatyczną 
u Opiekę pilota - przewodnika na całej trasie; 
u Ubezpieczenie NNW + KL;
u VAT

UWAGA
u Do przekroczenia granicy UE potrzebny jest dokument 
podróży – paszport lub dowód osobisty.
u Wymieniony w ofercie program jest ramowy. Wykonanie 
nastąpi wg programu przewodnika i pilota uwzględniającego 
warunki pogodowe. 
u Bilety wstępów dodatkowo płatne. 

DZIEŃ 4 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Waty-
kanu. Zwiedzanie Muzeów Watykańskich (wejście 
może być utrudnione, z powodu wielu turystów), 
w których można podziwiać bogatą kolekcję 
dzieł sztuki gromadzonych przez papieży wszyst-
kich epok. Zwiedzanie Kaplicy Sykstyńskiej 
– fresków Michała Anioła. Zwiedzanie Bazyliki 
Św. Piotra, oraz krypt watykańskich, gdzie jest 
pochowany Jan Paweł II. (Wejście do bazyliki 
oraz krypt może być nierealne ze względu na 
uroczystości). Wyjazd. Przyjazd do Chianciano 
lub okolicy na nocleg. Zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Pa-
dwy. Zwiedzanie m.in. Bazylika Św. Antoniego, 
uniwersytet, na którym studiowali m.in. Mikołaj 
Kopernik i Jan Kochanowski (z zewnątrz), piękny 
plac Prato della Valle (największy miejski plac 
we Włoszech) z bazyliką św. Justyny i posągami 
sławnych mieszkańców miasta, spacer po mie-
ście. Przejazd do Wenecji. Rejs statkiem kana-
łami weneckimi do placu św. Marka. Zwiedzanie 
miasta m.in. bazylika św. Marka, Wieża Zegaro-
wa, Most Westchnień, Pałac Dożów. Spacer trasą 
turystyczną do Ponte di Rialto. Wyjazd późnym 
wieczorem. Nocny przejazd przez Austrię, Cze-
chy. 
DZIEŃ 6 
Powrót na miejsce zbiórki we wczesnych godzi-
nach porannych.
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PARYŻ
PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1 
Godzina i miejsce zbiórki do uzgodnienia. Cało-
dzienny i nocny przejazd przez Czechy i Niem-
cy. 
DZIEŃ 2 
Przyjazd do PARYŻA, chwila czasu wolnego 
i rozpoczęcie zwiedzania (tego dnia poruszamy 
się metrem lub pieszo) Katedrta Notre Dame, 
wyspa La Cite, Ogrody Tuileriers, Plac Zgody, 
Rejs statkiem po Sekwanie, Pola Elizejskie, Łuk 
Triumfalny. Pola Marsowe, wjazd na Wieżę Eif-
fla - słynna żelazna konstrukcja, wybudowana 
z okazji wystawy światowej w 1889 roku, z jej 
trzeciego poziomu roztacza się widok na całe 
miasto i okolicę. Przejazd do hotelu, zakwate-
rowanie, obiadokolacja, nocleg. 
DZIEŃ 3 
Śniadanie, zwiedzanie Paryża (tego dnia poru-
szamy się autokarem) grób Napoleona w Tumie 
Inwalidów, Luwr, dzielnica Opery, Muzeum 
Perfum Fragonard, dom towarowy Lafayette. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

CENA ZAWIERA
u przejazd autokarem (barek, TV, toaleta, klimatyzacja), 
u 2 noclegi w hotelu** (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami), 
u 2 śniadania wzmocnione, 
u 2 obiadokolacje (w hotelu lub w restauracji na mieście 
typu self-service)
u opiekę pilota, 
u ubezpieczenie NNW+KL
u VAT

UWAGI
u Koszty dodatkowe związane z realizacją programu (bilety 
wstępów, przewodnik)
u Do przekroczenia granicy wymagany jest dowód osobisty 
lub paszport
u Przejazdu po Paryżu będą realizowane środkami komuni-
kacji miejskiej
u Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec 
zmianie w zależności od godzin otwarcia obiektów oraz 
warunków pogodowych.

DZIEŃ 4 
Śniadanie. Wykwaterowanie. (tego dnia poruszamy 
się metrem lub pieszo) Dzielnica Łacińska: Pante-
on, w którym spoczywają szczątki m. in. Victora 
Hugo, Emila Zoli, Woltera, Marii Skłodowskiej 
Curie; Sorbona, Pałac Luksemburski, odpoczynek 
w Ogrodach Luksemburskich. Przejazd na północną 
stronę miasta - spacer przez Plac Pigalle, wejście 
do Bazyliki Sacre Coeur, której cebulowatą kopu-
łę widać niemalże z każdego miejsca w mieście, 
wyjazd na Montrmarte, spacer do serca paryskiej 
cyganerii – Plac Malarzy i Impresjonistów.
Wyjazd do kraju, nocny przejazd do Polski.
DZIEŃ 5 
Powrót do Polski na miejsce zbiórki w godzi-
nach wieczornych.
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PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1
Godz. 15.00 Wyjazd (miejsce do ustalenia),przejazd noc-
ny przez Czechy, Austrię, Włochy, do Francji.
DZIEŃ 2
Godz. 15.00 Przyjazd do Francji na Lazurowe wybrzeże 
Zakwaterowanie na campingu. Nocleg
DZIEŃ 3
Ok. 08.00 Wyjazd do Monako – drugie po Watykanie 
najmniejsze, niezależne Państwo świata. Monako – to nie 
tylko słynne Kasyno i Pałac Książęcy, ale także ekskluzyw-
ny ośrodek wypoczynkowy pełen willi, wytwornych hoteli 
(Hotel de Paris), tropikalnych ogrodów i czystych plaż. 
Zwiedzanie: Monaco – Ville – oficjalna stolica Księstwa – 
pałac książęcy – siedziba rodu Grimaldich (z zewnątrz), 
Katedra. Monte Carlo - Zwiedzanie Muzeum Oceano-
graficznego im. J.Y.Cousteau.(Możemy zobaczyć m.in.: 
Akwarium z rybami ze wszystkich mórz świata (4000 ryb 
z 350 gatunków w 90 basenach). Powrót, nocleg.
DZIEŃ 4
Całodzienne plażowanie, zabawy sportowe, spacery (we-
dług ustaleń grupy). Nocleg.
DZIEŃ 5
Wyjazd do Grass. (Grasse to zaciszne, ustronne miasto 
z różowymi willami i palmami. Przemysł perfumeryjny 
w Grasse zapoczątkowali włoscy rękawicznicy w XVI w., 
którzy odkryli wspaniałe zapachy w tym regionie. Zatem, 
już od XVI wieku działają w Grasse destylarnie perfum. 
Zwiedzanie jednej z perfumerii, możliwość zakupu per-
fum, kosmetyków pielęgnacyjnych. Przejazd do Cannes 
- kurort o międzynarodowej sławie, nazywany klejnotem 
Lazurowego Wybrzeża. Piękno starych dzielnic, Pałac 
Festiwalowy, kasyna, aleja gwiazd, promenada ze szpale-
rami palm la Croisette, port jachtowy. Spacer od Pałacu 
Festiwalowego wzdłuż sławnej Alei Gwiazd i Bulwaru La 
Croisette, przy którym usadowiły się luksusowe hotele, 
galerie, butiki i inne ekskluzywne sklepiki. Wyjście na 
wzgórza La Squet – świątynia Notre - Dame de l’Esperan-
ce – panorama Cannes. Możliwość wycieczki statkiem na 
Wyspę św. Honoraty. Zwiedzanie Fortu. Powrót, nocleg
DZIEŃ 6
Wyjazd do Nicei. Nicea to gwarne modne miasto, uwa-
żane za stolicę regionu. Zwiedzanie miasta, promenada 
Anglików biegnąca wzdłuż brzegu morza; wizyta w nie-
zwykle pięknym Starym Mieście, z wąskimi uliczkami 
i malowniczymi fasadami domów w stylu włoskim, Wzgó-
rze Zamkowe, skąd rozciąga się przepiękny widok na mia-
sto i zatokę. Przejazd do Antibes. Wysokiej klasy letniska 
z surowym Starym Miastem, portem i długą plażą. Choć 
pozostaje w cieniu Cannes i Monako, ma więcej niż one 
do zaoferowania. Przybywali tutaj pisarze - Victor Hugo, 
Jules Verne, George Sand, Andre Gide, Jean Cocteau, 
Ernest Hemingway, (autor powieści „Grek Zorba” - pier-
wowzoru słynnego filmu). Malarze - Claude Monet i Pablo 
Picasso, któremu poświęcono w Antibes Juan-les-Pins 
oddzielne muzeum. Aktorzy - bożyszcze niemego kina Ru-
dolf Valentino, Charlie Chaplin, Gerard Philipe, Rita Hay-
worth. Piosenkarze - Josephine Baker, Edith Piaf, Marlena 
Dietrich, a w późniejszym okresie Miles Davis. Ta lista jest 
jeszcze bardzo długa. Zwiedzanie Promenada Admirała 

LAZUROWE WYBRZEŻE

CENA ZAWIERA
u Przejazd autokarem / wc, cafe bar, video, klimatyzacja 
u 5 noclegów w mobil-homach camping 3*, 1 nocleg na cam-
pingu lub w hotelu w okolicy Wenecji;
u 1 śniadanie, 1 obiadokolacja
u Opiekę pilota - przewodnika na całej trasie;
u Ubezpieczenie NNW + KL;
u podatek VAT

UWAGA
u Do przekroczenia granicy UE potrzebny jest dokument 
podróży – paszport lub dowód osobisty.
u Wymieniony w ofercie program jest ramowy. Wykonanie 
nastąpi wg programu przewodnika i pilota uwzględniającego 
warunki pogodowe.
u Koszty dodatkowe związane z realizacją programu.
u Na campingu kaucja zwrotna za końcowe sprzątanie 60 
euro/mobil home , oraz 150 euro w przypadku uszkodzeń/
mobil home
u Wyżywienie we Francji we własnym zakresie.

de Grasse, Zamek Grimaldich, obecne Muzeum Picassa, 
port, Stary Port (Vieux Port) - niegdyś serca greckiej 
Antipolis. Widok na Fort Carré - więziony był tu po 
upadku Robespierre’a Bonaparte. Powrót, nocleg.
DZIEŃ 7
Wykwaterowanie. Przejazd do Mediolanu. Krótkie zwie-
dzanie miasta (ok. 3 godz.) - Piazza Duomo z najwięk-
szą na świecie gotycką katedrą, - kościół Santa Maria 
delle Grazie z „Ostatnią Wieczerzą” Leonarda da Vinci, 
najsłynniejszy teatr operowy świata La Scala. Powrót 
do autokaru. Przejazd w okolice Wenecji. Zakwatero-
wanie na campingu. Obiadokolacja, Nocleg
DZIEŃ 8
Śniadanie. Przeprawa przez lagunę wenecką. Zwiedza-
nie miasta Bazylika św. Marka, Pałac Dożów, Canale 
Grande, Campanilla, Most Westchnień, Most Rialto. Po 
południu wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd 
nocny.
DZIEŃ 9
Powrót do Polski w godzinach przedpołudniowych.
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CENA ZAWIERA 
u 3 noclegi w hotelu 4*, pokoje 2-3 os. z łazienkami 
u wyżywienie w hotelu all inclusive light
u suchy prowiant na wycieczkę do Stambułu oraz na 
podróż powrotną 
u obiad w Stambule 
u realizacja programu (rejs z piratami, wieczorek bulgarski)
u Transport autokarem 
u Ubezpieczenie KL i NNW  
u Opieka pilota
u VAT

UWAGI 
u Obowiązkowo paszport ważny co najmniej 6 m-cy
u Program zwiedzania może ulec zmianie w zależności od 
warunków pogodowych oraz godzin otwarcia obiektów
u Koszty dodatkowe: bilety wstępu, wiza turecka

PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 
Wyjazd z kraju wcześnie rano (godz. 06:00),  prze-
jazd przez Słowację, Węgry, Rumunię. 
DZIEŃ 2 
Przyjazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych. 
Czas wolny. Zakwaterowanie od godz. 15:00 – pierw-
szy posiłek obiad. Czas wolny na odpoczynek i plażo-
wanie. Kolacja. Nocleg. 
 DZIEŃ 3 
Śniadanie, półdniowa wycieczka. Bitwa na morzu 
z piratami (którymi są wyszkoleni animatorzy), oraz 
degustacja lokalnych przysmaków. Powrót do hotelu, 
czas wolny na odpoczynek, korzystanie z all inclusi-
ve. Po kolacji wyjazd do Turcji. Suchy prowiant na 
drogę. Nocny przejazd. 
DZIEŃ 4 
Przyjazd do Stambułu w godzinach porannych. 
Jedyne miasto na świecie położone na dwóch kon-
tynentach - na granicy Europy i Azji. W tym miejscu  
współistnieją ścierające się od wieków cywilizacje 
Orientu i Europy. Ta kulturowa mozaika zaowocowa-
ła wspaniałymi zabytkami i bogactwem obyczajów. 
W ponad sześciomilionowej dawnej stolicy Turcji 
najciekawsza jest stara część miasta. Tu znajduje się 
założony jeszcze przez Rzymian Hipodrom, sułtański 
kompleks pałacowy Topkapi, słynna świątynia Ha-
gia Sophia, setka muzułmańskich meczetów (wraz 
z najwspanialszym z nich Meczetem Błękitnym) oraz 
Wielki Bazar (największy na świecie zadaszony kom-
pleks targowy). W trakcie zwiedzania obiad dla całej 
grupy. Wyjazd ze Stambułu w godzinach wieczornych 
– nocny przejazd do hotelu. 

DZIEŃ 5 
Przyjazd do hotelu w godzinach porannych, śniadanie, 
czas na odpoczynek, korzystanie z all inclusive. Wieczo-
rem czeka nas udział w wieczorku bułgarskim (muzyka 
i dania kuchni regionalnej). Nocleg. 
DZIEŃ 6 
Śniadanie, Całodzienna wycieczka do Balcziku i na przy-
lądek Kaliakra. W programie zwiedzanie miasta Balchik 
położonego na skalistym wzgórzu, słynącego ze znaj-
dującego się tam pałacu rumuńskiej Księżniczki Marii 
i przylegającego do niego ogrodu. Po południu przejazd 
na malowniczy cypel Kaliakra, jest najdalej wysuniętą 
w morze częścią Bułgarii, która swym urokiem musi 
zachwycić każdego. Powrót do hotelu, kolacja, korzy-
stanie z all inclusive. Nocleg. 
DZIEŃ 7 
Śniadanie, wykwaterowanie. Pobranie suchego prowian-
tu. Wyjazd w podróż powrotną.  
DZIEŃ 8 niedziela
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach południowych.

BUŁGARIA+ISTAMBUŁ




