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BIURO PODRÓŻY

Poszukujecie sprawdzonego organizatora?
Jesteśmy do dyspozycji.

Organizujemy wycieczki już od ponad 25 lat
i stale podwyższamy jakość naszych usług.

Wszystkie programy dostosujemy do oczekiwań grupy.
Naszym głównym celem jest satysfakcja

naszych Klientów.

Ubezpieczenie
Wszyscy klienci podczas wycieczek zagranicznych objęci są 

ubezpieczeniem podstawowym Europa zgodnie z postanowieniami 
Umowy Generalnej nr 216 z dnia 22.03.2016 i polisy nr 1000524,  

zawartej z Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w 
Monachium działającej przez Oddział w Polsce na podstawie 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Podróży dla Klientów 
Organizatorów Turystyki Nr 10.22.003. Sumy ubezpieczenia w 

wariancie podstawowym wynoszą: koszty leczenia i transportu (KL) 
–10000 EUR; NNW: uszczerbek na zdrowiu – 2500 EUR, śmierć – 

1250 EUR, ubezpieczenie bagażu 250 EUR; assistance – w ramach 
sumy KL. 

Pragniemy przedstawić Państwu
nowe programy, nowe trasy wycieczek jedno
i kilkudniowych – krajowych i zagranicznych.

Mogą Państwo wybrać jedną z przedstawionych
propozycji. Możemy też zorganizować

wycieczkę w dowolnie wybrane miejsce.
Wszystkie programy dostosujemy

do Państwa życzeń.

www.turysta.elblag.pl

Zgłoszenie
Aby wycieczka została przyjęta do realizacji, prosimy wysłać do nas zgłoszenie lub po prostu 
zatelefonować.
Prześlemy Państwu szczegółowy uzgodniony program i umowę.
Autokary
Dysponujemy autokarami o ilości miejsc od 18 do 55, w zależności od liczebności grupy. 
Wyżywienie
W zależności od potrzeb oraz programu wycieczki proponujemy: pełne wyżywienie, śniadania
i obiadokolacje.
Na ogół w hotelach europejskich obiadokolacja podawana jest bez napoi, które można 
dokupić.
Noclegi
Uczestnicy wycieczek mieszkają w schroniskach młodzieżowych, domach wczasowych lub 
hotelach. 
Zwiedzanie obiektów
Większość muzeów jest nieczynna w poniedziałki, a niektóre obiekty wymagają 
zarezerwowania z dużym wyprzedzeniem. Niektóre propozycje wycieczek zawierają bilety 
wstępu do wybranych obiektów.  
W przypadku dodatkowych wstępów, cena wycieczki może ulec zmianie.
Pilot i przewodnik
Uczestnicy objęci są opieką doświadczonego pilota, który czuwa nad sprawnym przebiegiem 
wycieczki i realizacją programu. Przekazuje także podstawowe informacje dotyczące 
odwiedzanych miejsc.
Podczas zwiedzania atrakcji turystycznych i obiektów muzealnych, grupie towarzyszy lokalny 
przewodnik posiadający rozległą wiedzę o swoim regionie i zwiedzanych zabytkach.
Termin wycieczki
O terminie wycieczki decydują Państwo. 
Cena i warunki płatności
Cena wycieczki obejmuje świadczenia ujęte w zgłoszeniu, dlatego koszt tej samej wycieczki 
może być różny w zależności od zakresu zamówienia. 
Wpłaty należności można dokonywać w ratach. Całość musi być uregulowana przed 
rozpoczęciem wycieczki, w terminie uzgodnionym z pracownikiem biura.

WAŻNE:  
* Ceny zawarte w informatorze skalkulowano dla grupy liczącej minimum 40 uczestników.
* Ceny wstępów aktualne są na dzień sporządzenia programów - mogą one ulec zmianie.
* Ostateczna cena zależy od zakresu świadczeń, liczby osób oraz miejsca rozpoczęcia 
wycieczki.

Formularz zamówienia wycieczki można pobrać ze strony 
www.turysta.elblag.pl

Biuro działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Marszałka
województwa Warmińsko Mazurskiego nr. 16/0842.

 Gwarancja ubezpieczeniowa organizatora turystyki Signal Iduna.



WARMIA – POMORZE
Uwaga: ceny szacunkowe - uzależnione od miejsca podstawienia autokaru, zakresu świadczeń i ilości osób.

1 432
MALBORK - ELBLĄG
1 dzień

SZLAK KANAŁU
ELBLĄSKIEGO
I WARMIA
2 dni

KANAŁ ELBLĄSKI –
STATKIEM PO TRAWIE
1 dzień

SZLAKIEM KANAŁU
ELBLĄSKIEGO
autokarem
1 dzień

Malbork: Zwiedzanie Zamku
Gotycki zamek w Malborku wzniesiony 
przez Krzyżaków jest jedną
z największych twierdz 
średniowiecznej Europy. Jest to jedno
z niewielu miejsc na świecie, gdzie 
naprawdę można poczuć 
średniowieczną atmosferę.

Elbląg: Spacer po elbląskiej starówce, 
Muzeum Archeologiczne gdzie 
kamieniczki odbudowywane
z pietyzmem na starych fundamentach 
- wzorowane na dawnych obiektach 
urzekają urodą i stwarzają 
niepowtarzalna atmosferę.

Jezioro Druzno oraz pochylnie 
Jelenie, Kąty, Buczyniec.

Zwiedzanie Muzeum Kanału 
Elbląskiego w Buczyńcu.

Zwiedzanie atrakcji i  zabytków 
Warmii: pałac w Drulitach, zamek 
krzyżacki w Ostródzie, ruiny 
gotyckiego zamku w Szymbarku, 
średniowieczny kościół w Kisielicach, 
pałac z XVIII w. w Bałoszycach, ruiny 
pałacu Napoleona i pani Walewskiej
w Kamieńcu Suskim, ratusz
i pozostałości zamku krzyżackiego w 
Morągu, zabytkowy rynek w Ornecie, 
gotycki kościół, cerkiew i mury 
obronne, sanktuarium w Krośnie, 
zamek krzyżacki, mury miejskie
i zabytkowe kamieniczki
w Pasłęku.

Elbląg - spacer po starówce.

Kanał Elbląski jest unikalnym 
systemem wodnym - jego 
wyjątkowość polega na pokonywaniu 
stumetrowej różnicy poziomów wody 
przy pomocy systemu śluz i pochylni.  
Pierwszy statek przepłynął kanał w 
1860 roku.  

Rejs statkiem do Buczyńca - rejs 
trwa ok. 5 godzin.
Muzeum Kanału Elbląskiego
w Buczyńcu
Elbląg: Gotycka Brama Targowa
z XIV-XV pozostałość po murach 
obronnych, Kościół Mariacki
z XIII-XVI w. – siedziba galerii EL, 
Kościół Św. Mikołaja z 95-metrową 
wieżą, zespół dawnego zamku i 
podzamcza 

Kanał Elbląski jeden z siedmiu cudów 
Polski, prowadzi przez dwie krainy: 
Żuławy Wiślane i Pojezierze Iławskie. 
Znajdziemy tu też wspaniałe zabytki – 
wiejskie rezydencje, zamki krzyżackie
i świątynie – wszystko co świadczy o 
bogactwie historii i zamożności 
dawnych mieszkańców.
Raczki Elbląskie - najniżej położony 
punkt w Polsce
Jezioro Druzno 
Pochylnie Jelenie,  Kąty, Buczyniec 
Muzeum Kanału Elbląskiego
 w Buczyńcu
Boreczno – Karnity – Ostróda  
(pozostałości zamku krzyżackiego, 
przystań nad jeziorem )
Miłomłyn (śluza na Kanale Elbląskim)  
Małdyty
Morąg (pałac Dohnów, obecnie 
muzeum)
Pasłęk (najdłuższe  w Polsce mury 
miejskie)
Elbląg - spacer po starówce

- przejazd autokarem 
- opieka pilota
- ciepły posiłek - obiad
- wstępy do zwiedzanych obiektów
- ubezpieczenie NNW

- przejazd autokarem 
- 1 nocleg
- 1 obiadokolacja, 1 śniadanie
- opieka pilota-przewodnika
- wstępy do zwiedzanych obiektów
- ubezpieczenie NNW

-  przejazd autokarem 
- opieka przewodnika
- ciepły posiłek- obiad
- wstępy do zwiedzanych obiektów
(W TYM BILET NA REJS Kanałem 
Elbląskim)
- ubezpieczenie NNW

- przejazd autokarem 
- opieka przewodnika
- obiad - na trasie zwiedzania
- ubezpieczenie NNW

®

Cena od 150 zł Cena od 290 złCena od 199 złCena od 99 zł
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WEEKEND 
Z  KOPERNIKIEM
2 dni

WOKÓŁ ZALEWU
WIŚLANEGO 
2 dni

Frombork – miasto Mikołaja 
Kopernika. To tutaj żył i pracował, tu 
napisał swe wiekopomne dzieło, a w 
Katedrze został pochowany. 
Trasa Nadzalewowa, cesarskie 
Kadyny, Wysoczyzna Elbląska.
Frombork - Wzgórze Katedralne, 
Bazylika Katedralna, Muzeum 
Mikołaja Kopernika w dawnym pałacu 
biskupim, Wieża Kopernika, Wieża 
Radziejowskiego z Wahadłem 
Foucaulta, Szpital Św. Ducha - 
Muzeum Historii Medycyny,  
Planetarium oraz obserwacja nieba w 
Parku Astronomicznym, (ok. 1,5 km 
od Fromborka)
Braniewo – stare hanzeatyckie 
miasto, pierwsza siedziba biskupów 
warmińskich.
Biesiada warmińska – wieczór 
integracyjny (OPCJA)

Kraina Zalewu Wiślanego to urokliwe 
tereny położone wokół Zalewu 
oferujące atrakcje dla miłośników 
zwiedzania jak również wspaniałe 
miejsce wypoczynku na plaży.
Kadyny - należące niegdyś do 
cesarza Niemiec Wilhelma II, to 
miejsce magiczne - niepowtarzalny 
klimat tworzą zabudowania pałacu 
oraz doskonale zachowana 
architektura wsi i piaszczystą plaża.
Frombork - Zespół Wzgórza 
Katedralnego  z  gotycką katedrą.
Rejs statkiem do Krynicy Morskiej
Nocleg w ośrodku wczasowym na 
Mierzei Wiślanej
Wypoczynek na plaży  
Przejazd wzdłuż Mierzei Wiślanej do 
ujścia Wisły

- przejazd autokarem 
- 1 nocleg
- 1 obiadokolacja, 1 śniadanie
- opieka pilota-przewodnika
- ubezpieczenie NNW

- przejazd autokarem 
- 1 nocleg
- 1 obiadokolacja, 1 śniadanie
- opieka pilota-przewodnika
- rejs statkiem
- ubezpieczenie NNW

Cena od 280 złCena od 250 zł

WARMIA – POMORZE
Uwaga: ceny szacunkowe - uzależnione od miejsca podstawienia autokaru, zakresu świadczeń i ilości osób.

®

6ŻUŁAWY I WARMIA
– ODKRYWANIE
TAJEMNIC
2 dni

Żuławy to budowle hydrotechniczne
i ślady życia Menonitów, a także 
wspaniałe atrakcje przyrodnicze, 
Warmia, część dawnych Prus 
Wschodnich, odkryje przed Państwem 
kilka swych tajemnic.
Czatownia na Zatoce Elbląskiej – raj 
dla miłośników ptaków.
Park Astronomiczny koło Fromborka
Stare gotyckie miasto Orneta.
Sanktuarium Maryjne w Krośnie.
Dwory i pałace dawnych Prus 
Wschodnich.
Perły mennonickiej techniki.

- przejazd autokarem 
- 1 nocleg
- 1 obiadokolacja, 1 śniadanie
- opieka pilota-przewodnika
- ubezpieczenie NNW

Cena od 250 zł
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GDAŃSK - GDYNIA MAZURY W PIGUŁCE HEL
ŁEBA
– MIASTO ŻYWIOŁÓW 

Gdańsk Oliwa: ZOO – zwiedzanie 
ogrodu „kolejką retro”.

Gdynia: Centrum Nauki Experyment 

Gdynia: Oceanarium  Akwarium 
Gdyńskie, molo Południowe czyli 
reprezentacyjna część portu 
gdyńskiego – niszczyciel Błyskawica
i fregata żaglowa Dar Pomorza

Lidzbark Warmińsk: zamek biskupi.

Wilczy Szaniec w Gierłoży.

Mazurolandia: Park atrakcji Warmii i 
Mazur. 
Polana legend, Park Militariów, 
Mazurskie Muzeum Militariów, 
Grodzisko rycerskie. Park Miniatur 
Warmii i Mazur - odtworzone obiekty 
przedstawione są w skali 1:25. 
Znajdują się tu między innymi: 
bazylika w Świętej Lipce, pałace
i zamki,Twierdza Boyen, wiadukty 
kolejowe w Stańczykach, wieś 
mazurska, chata mazurska, grodzisko 
pruskie.

Fokarium i Muzeum Rybołówstwa.

Jaskinia w Mechowie koło Pucka.

Jastarnia: zobaczymy bunkry - 
najnowocześniejsze, przedwojenne 
polskie schrony bojowe, wybudowane 
w ramach umocnień obronnych 
Półwyspu Helskiego. 

Puck: port jachtowy i rybacki.

Łeba: spacer Aleją Prezydentów 
Polski z odciskami dłoni 
dotychczasowych prezydentów, 
ruchome wydmy - spacer lub przejazd 
melexami (płatne indywidualnie).

Łeba  Park: z setką realnie 
wyglądających figur dinozaurów i 
innych stworzeń  zamieszkujących 
Ziemię 65 mln lat temu, Labirynt 3D 
największy w Polsce 

- przejazd autokarem     
- opieka pilota
- ciepły posiłek
- wstępy:  ZOO z przejazdem kolejką, 
Centrum Experyment, Oceanarium 

- przejazd autokarem 
- ciepły posiłek - obiad
- ubezpieczenie NNW
- opieka pilota 
- wstępy do zwiedzanych obiektów  
(bilety grupowe, ulgowe)

- przejazd autokarem 
- opieka pilota
- wstępy: Fokarium, Groty w Mechowie 
- ciepły posiłek 
- ubezpieczenie NNW

- opieka pilota 
- wstęp do Parku Dinozaurów 
- ciepły posiłek 
- ubezpieczenie NNW

Cena od 140 zł Cena od 150 złCena od 140 zł Cena od 150 zł

WYCIECZKI  JEDNODNIOWE
Uwaga: ceny szacunkowe - uzależnione od miejsca podstawienia autokaru, zakresu świadczeń i ilości osób.

®
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PIĘKNE KASZUBY TORUŃSKIE PIERNIKI
PAŁUKI  –   ŻNIN,
WENECJA, BISKUPIN

Muzeum Ceramiki w Chmielnie: 
zajęcia garncarskie - historia rodziny
i warsztatu 
- pokaz toczenia na kole garncarskim  
- omówienie procesu wypalania 
naczyń glinianych.
Łubiana: Zwiedzanie Fabryki 
Porcelany. Możliwość zrobienia 
zakupów w preferencyjnych cenach
w przyzakładowym sklepie.
Szymbark: Najdłuższa deska świata, 
Dom Sybiraka, pociąg historyczny, 
replika sowieckiego łagru, Dwór Salina 
- replika 300-letniego dworku, Dom 
Trapera oraz „Dom do góry nogami”.
Wypiek chleba: uczestnicy 
przygotowują ciasto, po upieczeniu 
chleb zabierają ze sobą.

Toruń: zespół staromiejski został 
wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Zobaczymy: Ratusz staromiejski, 
Dwór Artusa, kościół Św. Ducha, dom 
Mikołaja Kopernika, Krzywa Wieża, 
Brama Mostowa, pomnik Mikołaja 
Kopernika, katedra św. Janów, ruiny 
zamku krzyżackiego, ruiny zamku 
Dybów wzniesionego przez 
Władysława Jagiełłę. Podczas 
najazdu szwedzkiego w XVII w. 
zamek został zniszczony. 
Poznanie tajemnic wypieków 
pierników w Żywym Muzeum 
Piernika.

Przejazd Żnińską Kolejką 
Wąskotorową ze Żnina do Wenecji.
Ruiny XIV-wiecznego zamku
w Wenecji.
Muzeum kolejnictwa w Wenecji to  
skansen parowozów, wagonów
i pojazdów trakcyjnych o szerokości 
600 mm. Muzeum posiada największą 
w Europie kolekcję tego typu 
zabytkowych obiektów.
Biskupin: rezerwat archeologiczny 
prezentuje pozostałości drewnianego 
osiedla kultury łużyckiej sprzed 2500 
lat. 

- przejazd autokarem  
- opieka pilota, 
- wstępy do zwiedzanych obiektów 
(bilety grupowe, ulgowe)
- ciepły posiłek
- ubezpieczenie NNW

- przejazd autokarem
- opieka pilota, przewodnik w Toruniu
- wstępy do zwiedzanych obiektów 
(bilety grupowe, ulgowe)
- ciepły posiłek
- ubezpieczenie NNW

- przejazd autokarem  
- opieka pilota
- wstępy do zwiedzanych obiektów 
(bilety grupowe, ulgowe)
- ciepły posiłek
- ubezpieczenie NNW

Cena od 150 zł Cena od 150 złCena od 160 zł

WYCIECZKI  JEDNODNIOWE
Uwaga: ceny szacunkowe - uzależnione od miejsca podstawienia autokaru, zakresu świadczeń i ilości osób.

®
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GRUDZIĄDZ

Gniew: zamek krzyżacki i muzeum:  
sala historii, izba tortur, kaplica 
zamkowa, krużganki obronne.
Grudziądz: rynek i zabytkowe 
kamieniczki, Klasztor Benedyktynek, 
Pałac Opatek, Plac Miłośników 
Astronomii, Brama Wodna, Ratusz 
Miejski, Rynek Główny, Szczyt Góry 
Zamkowej.
Twierdza Grudziądz: zwiedzanie 
Cytadeli Twierdzy Grudziądz.
Twierdzę zaczęli budować prusacy po
I rozbiorze Polski kiedy Grudziądz 
znalazł się w granicach Prus. W roku 
1920 twierdza wraz z miastem 
przeszła w ręce polskie. 

- przejazd autokarem  
- opieka pilota
- ciepły posiłek
- wstępy do zwiedzanych obiektów 
(bilety grupowe, ulgowe)
- ubezpieczenie NNW

Cena od 150 zł



1 2 43
SZLAKIEM ZAMKÓW
KRZYŻACKICH
2 dni

WARSZAWA
2 dni

POZNAŃ - GNIEZNO
2 dni

BYDGOSZCZ,
GRUDZIĄDZ,
CHEŁMNO
2 dni

Zakon Szpitala Najświętszej Marii 
Panny Domu Niemieckiego w 
Jerozolimie, sprowadzony do Polski w 
XIII w., zbudował tu sieć wspaniałych 
fortyfikacji. Zobaczymy kilka z nich:
Ostróda – zamek z  XIV w.
Grunwald – pole bitwy
Nidzica – była jednym
z najważniejszych punktów 
strategicznych 
Brodnica – od 1337 r. siedziba 
komturii krzyżackiej
Radzyń Chełmiński – zamek na 
południowych rubieżach państwa 
zakonnego
Gniew – zamek był pierwszą 
krzyżacką posiadłością po lewej 
stronie Wisły
Malbork - zamek był główna siedziba 
zakonu i twierdzą nie do zdobycia.

Starówka i Trakt Królewski: Pałac 
Prezydencki, Uniwersytet 
Warszawski, Kościół Św. Krzyża, 
Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży, 
budynek Sejmu i Senatu, Zamek 
Ujazdowski, Kolumna Zygmunta, 
Syrenka, pomniki warszawskie, Grób 
Nieznanego Żołnierza.
Stadion Narodowy -  platforma 
widokowa 
Łazienki Królewskie 
Muzeum Powstania Warszawskiego 
lub Centrum Nauki Kopernik 

Inowrocław – miasto  słynące z tężni 
solankowych, zobaczymy także  
gotycką Bazylikę NMP z XII w.

Poznań: Ostrów Tumski z Katedrą, 
Stary Rynek,  Fara,  Wzgórze 
Przemysła, Biblioteka Raczyńskich, 
Arkadia, Dzielnica Cesarska, pomnik 
Poznańskiego Czerwca. 

Gniezno – Katedra, Muzeum 
Początków Państwa Polskiego

Koronowo: bazylika, rynek, pałac 
opatów
Bydgoszcz: Wyspa Młyńska z Białym 
Spichrzem,  Bydgoska Wenecja, Stary 
Rynek, kościół NMP, Rzeźba 
"Przechodzący przez rzekę", Opera, 
Pomnik Łuczniczki 
Chełmno – miasto zakochanych
Grudziądz: Cytadela Twierdza 
Grudziądz, Klasztor Benedyktynek, 
Pałac Opatek - muzeum, Plac 
Miłośników Astronomii, Brama Wodna, 
Ratusz Miejski, Rynek Główny, Szczyt 
Góry Zamkowej.

- przejazd autokarem 
- 1 nocleg
- 1 obiadokolacja, 1 śniadanie
- opieka pilota-przewodnika
- wstępy do zwiedzanych obiektów 
(bilety grupowe, ulgowe)
- ubezpieczenie NNW

- przejazd autokarem  
- 1 nocleg 
- 1 obiadokolacja, 1 śniadanie
- opieka pilota - przewodnika
- ubezpieczenie NNW

- przejazd autokarem  
- 1 nocleg 
- 1 śniadanie, 1 obiadokolacja               
- opieka pilota 
- przewodnicy miejscowi, 
- ubezpieczenie NNW

- 1 nocleg 
- 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, 
- przejazd autokarem  
- opieka pilota, 
- wstępy do zwiedzanych obiektów
- ubezpieczenie NNW

Cena od 290 zł Cena od 299 zł Cena od 290 złCena od 280 zł

WYCIECZKI  WIELODNIOWE
Uwaga: ceny szacunkowe - uzależnione od miejsca podstawienia autokaru, zakresu świadczeń i ilości osób.

®
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PAŁUKI I TORUŃ
2 dni

WROCŁAW I DOLNY
ŚLĄSK 
3 dni

POMORZE
ZACHODNIE 
I SZCZECIN  
2 dni

MAZURY
3 dni

Przejazd Żnińską Kolejką 
Wąskotorową.
Wenecja: Muzeum kolejnictwa. 
Biskupin: rezerwat archeologiczny, 
zajęcia warsztatowe dostosowane do 
specyfiki grupy.
Toruń:  Rynek Staromiejski
z Ratuszem i pięknymi kamienicami, 
Gospoda Flisacza, pomnik Kopernika
i Flisaka, Dom Wielkiego Astronoma - 
Mikołaja Kopernika, gotyckie mury 
miejskie, bramy, baszty (słynna 
Krzywa Wieża), spichlerze,
Wypiek pierników w Żywym 
Muzeum Piernika. 

Wrocław: Panorama Racławicka; 
Rynek, Starówka, Ostrów Tumski, 
Plac Solny, Kościół Św. Elżbiety, 
wrocławskie krasnale, Stare Jatki
i Spiżowy Pomnik Zwierząt Rzeźnych, 
dawne więzienie miejskie, Uniwersytet 
Wrocławski, Pomnik Szermierza, 
Ossolineum, Wyspa na Piasku,  Most 
Tumski.

Świdnica: Świątynia Pokoju, 
największy w świecie kościół
o konstrukcji drewnianej.  

Trzebnica: Bazylika Św. Jadwigi 
Śląskiej.

Woliński Park Narodowy: zagroda 
pokazowa żubrów, muzeum 
przyrodnicze

Międzyzdroje: Aleja Gwiazd, Gabinet 
Figur Woskowych 

Szczecin: Wały Chrobrego z tarasem 
widokowym, Zamek Książąt 
Pomorskich - Pomnik księcia 
Bogusława i Anny Jagiellonki, Brama 
Królewska, Katedra Św. Jakuba, Pałac 
pod Globusem, Starówka

Kamień Pomorski: Rynek, Wieża 
Piastowska i Brama Wolińska, mury 
miejskie, Katedra Św. Jana 
Chrzciciela,

Wigry: rejs statkiem „szlakiem 
papieskim”
Augustów: rejs Kanłem 
Augustowskim, muzeum Kanału 
Augustowskiego, Rynek, Bazylika, 
stara poczta z 1828 roku, bulwary nad 
rzeką Netią.
Kętrzyn: Wilczy Szaniec w Gierłoży  
Mazurolandia: Polana legend, Park 
Militariów, Mazurskie Muzeum 
Militariów, Grodzisko rycerskie. Park 
Miniatur Warmii i Mazur - odtworzone 
obiekty przedstawione są w skali 1:25: 
pałace i  zamki, wiadukty kolejowe w 
Stańczykach, wieś mazurska, 
grodzisko pruskie 

- przejazd autokarem  
- 1 nocleg 
- 1 śniadanie, 1 obiadokolacja               
- opieka pilota 
- przewodnicy miejscowi 
- wstępy do wybranych obiektów
- ubezpieczenie NNW

- przejazd autokarem turystycznym 
- 2  noclegi 
- 2  śniadania, 2  obiadokolacje 
- opieka pilota
- wstępy do wybranych  obiektów  
(bilety grupowe, ulgowe)
- ubezpieczenie NNW

- przejazd autokarem  
- 1 nocleg
- 1 śniadanie, 1 obiadokolacja
- opieka pilota, przewodnik terenowy
- wstępy do wybranych obiektów 
(bilety grupowe, ulgowe)
- ubezpieczenie NNW i KL

- przejazd autokarem  
- 2 noclegi 
- 2 śniadania, 2 obiadokolacje              
- opieka pilota, przewodnicy miejscowi 
- wstępy do wybranych  obiektów  
(bilety grupowe, ulgowe)
- ubezpieczenie NNW

Cena od 290 zł Cena od 450 złCena od 299 zł Cena od 380 zł

WYCIECZKI  WIELODNIOWE
Uwaga: ceny szacunkowe - uzależnione od miejsca podstawienia autokaru, zakresu świadczeń i ilości osób.

®



9 1110 12
PODLASIE
KRAINA ŻYCZLIWOŚCI 
4 dni

WIELICZKA
OJCOWSKI PARK
NARODOWY   
4 dni

GÓRY
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
4 dni

ZAKOPANE I TATRY
4 dni

W otoczce unikalnej przyrody, zachęca 
do poznania historii wielokulturowej 
społeczności.

Tykocin: rynek, zabytkowa synagoga.
Choroszcz:  Letnia Rezydencja 
Branickich.
Białystok: pałac Branickich, park, 
rynek.
Supraśl: muzeum Ikon.
Bohoniki, Kruszyniany: drewniany 
meczet oraz mizar.
Białowieski Parku Narodowy:  
rezerwat żubrów, Muzeum 
Przyrodnicze.
Hajnówka: Sobór Św. Trójcy, 
drewniana cerkiew. 
Siemiatycze: kościół i klasztor, 
synagoga, cerkiew z XIX w.

Kopalnia Soli w Wieliczce: 
zwiedzanie trasy turystycznej - 
podziemnych chodników i komór.

Kraków: Wzgórze Wawelskie, Ulica 
Grodzka i Floriańska, Kościół Św. 
Andrzeja, Rynek Główny, Sukiennice; 
Kościół Mariacki; Brama Floriańska; 
Barbakan; Kazimierz.

Ojcowski Park Narodowy.

Chęciny: Góra Zamkowa - podziemia
w Chęcinach. 

Ćmielów: żywe Muzeum Porcelany.

Prehistoryczne kopalnie w 
Krzemionkach: zwiedzanie 
podziemnej trasy turystycznej.

Bałtowski Kompleks Turystyczny: 
Jura Park i prehistoryczne 
oceanarium.

Świętokrzyski Park Narodowy: 
Święty Krzyż: Klasztor Bernardynów, 
Klasztor na Św. Katarzynie, Wejście 
na Łysicę - najwyższy szczyt Gór 
Świętokrzyskich.

Kielce: Pałac Biskupów, Muzeum 
Stefana Żeromskiego, Kadzielnica.

Zakopane: muzeum Tatrzańskie, 
drewniany kościółek z 1847 roku
i stary cmentarz, Muzeum Stylu 
Zakopiańskiego, pomnik 
Chałubińskiego, zespół skoczni 
narciarskich. Wjazd kolejką na 
Gubałówkę.
Wycieczka do Morskiego Oka lub do 
Doliny Kościeliskiej - drugiej co do 
wielkości doliny w Tatrach. Ma 9 km 
długości i powierzchnię 39 km kw. 
Pobyt na basenie geotermalnym
w Bukowinie Tatrzańskiej lub 
Zakopanem.
Obiekty termalne obejmą 12 basenów 
oraz liczne atrakcje jak zjeżdżalnie, 
sauny, gabinety spa. Temperatura 
wody w basenach utrzymuje się w 
granicach 28-36°C.
Kolacja przy ognisku bogata
w góralskie specjały, nauka góralskich 
piosenek.

- przejazd autokarem  
- 3 noclegi 
- 3  śniadania, 3 obiadokolacje               
- opieka pilota, przewodnicy miejscowi 
- ubezpieczenie NNW

 przejazd autokarem  
- 2 noclegi  
- 2 śniadania i 2 obiadokolacje
- wstępy do wybranych obiektów 
(bilety grupowe, ulgowe)
- opieka pilota
- usługi przewodnika lokalnego
- ubezpieczenie NNW  

- przejazd autokarem  
- 3 noclegi 
- 3 śniadania, 3 obiadokolacje                
- opieka pilota, przewodnicy miejscowi 
- ubezpieczenie NNW

- przejazd autokarem  
- 3 noclegi w pensjonacie
- 3 śniadania i 3 obiadokolacje
- opieka pilota
- usługi przewodnika lokalnego  
- ubezpieczenie NNW

Cena od 590 zł Cena od 480 złCena od 550 zł Cena od 490 zł

WYCIECZKI  WIELODNIOWE
Uwaga: ceny szacunkowe - uzależnione od miejsca podstawienia autokaru, zakresu świadczeń i ilości osób.

®



13 1514 16SUDETY
I SZWAJCARIA
SAKSOŃSKA    
4 dni

BIESZCZADY   
5 dni

KAZIMIERZ DOLNY
- ZAMOŚĆ - PRZEMYŚL   
5 dni

KOTLINA
KŁODZKA
I SKALNE MIASTO
5 dni

Karpacz: Kościółek Wang, Kaplica 
Św. Anny, Źródełko Miłości; Wodospad 
na Łomnicy.
Zamek Chojnik: malownicze ruiny 
zamku na górze Chojnik (627 m). 
Zamek Czocha: wspaniały zamek
o tajemniczej przeszłości położony na 
wysokiej skale.
Zamek w Bolkowie: średniowieczny 
zamek książąt legnickich, zbudowany 
w I połowie XIII w.
Königstein: miasteczko nad Łabą
z twierdzą na wzgórzu.
Pirna: wraz z górującą nad starówką 
twierdzą Sonnenstein
Zamek Hohnstein: wzniesiony w XII 
w. przez Czechów.
Zamek Stolpen: tu przez  49 lat 
mieszkała hrabina Cosel, słynna 
kochanka Augusta II.

Wycieczka małą pętlą 
bieszczadzką: Solina, Myszkowce, 
Lesko, Polańczyk, Ustrzyki Dolne.
Wycieczka dużą pętlą 
bieszczadzką: Baligród, Jabłonki, 
Cisna, Przełęcz Wyżna – wyjście w 
góry: połonina Wetlińska, Ustrzyki 
Górne.
Zamek i park w Krasiczynie
Przemyśl: jedno z najstarszych miast 
w Polsce.
Muzeum w Łańcucie z unikatową  
kolekcją pojazdów konnych. 
Sandomierz: renesansowy ratusz, 
Brama Opatowska, katedra, Dom 
Długosza, kościół św. Ducha, 
Collegium Gostmianum, Synagoga 
oraz Zamek Kazimierzowski.

Puławy: kompleks pałacowo – 
parkowy książąt Czartoryskich.
Kazimierz Dolny: wyjątkowe miasto.
Nałęczów: Park Zdrojowy, muzeum 
Bolesława Prusa.
Zamość: zachwyca renesansową
i barokową architekturą. 
Przemyśl: jedno z najstarszych miast 
w Polsce, miasto pogranicza. 
Zamek w Krasiczynie zwany perłą 
renesansu.
Pałac: muzeum w Łańcucie
Leżajsk: bazylika i klasztor ojców 
bernardynów.

Kudowa Zdrój: park zdrojowy,  
Kaplica Czaszek w Czermnej.

Świdnica: Świątynia Pokoju, 
największy w świecie kościół o 
konstrukcji drewnianej.  

Góry Stołowe: Szczeliniec Wielki
i Błędne Skały. 

Duszniki Zdrój: uzdrowisko związane 
z muzyką Fryderyka Chopina.

Wambierzyce: ruchoma szopka.   

Skalne Miasto: wieże, jaskinie, 
przesmyki, polodowcowe jeziorko oraz 
imponujący wodospad

- przejazd autokarem  
- 3 noclegi  
- 3 śniadania i 3 obiadokolacje
- opieka pilota
- usługi przewodnika lokalnego  
- ubezpieczenie NNW  

- przejazd autokarem  
- 4 noclegi w ośrodku wczasowym
- 4 śniadania, 4 obiadokolacje 
- opieka pilota 
- przewodnik terenowy w 
Bieszczadach
- ubezpieczenie NNW

- przejazd autokarem  
- 4  noclegi 
- 4 śniadania, 4 obiadokolacje
- opieka pilota
- przewodnicy terenowi
- ubezpieczenie NNW

- przejazd autokarem turystycznym 
- 4 noclegi w ośrodku wczasowym
- 4  śniadania, 4 obiadokolacje 
- opieka pilota
- przewodnik terenowy 
- ubezpieczenie NNW

Cena od 690 zł Cena od 690 złCena od 695 zł Cena od 690 zł

WYCIECZKI  WIELODNIOWE
Uwaga: ceny szacunkowe - uzależnione od miejsca podstawienia autokaru, zakresu świadczeń i ilości osób.

®



1 32 4
BERLIN
3 dni

3.ZAMKI BAWARII 
6 dni

BERLIN I SAKSONIA
– KRAINA SKAŁ
I ZAMKÓW
6 dni

PRAGA I CZESKI RAJ  
5 dni

Berlin: Reichstag i Tiergarten, Zamek 
Charlotenburg, Unten den Linden, 
Alexanderplatz z wieżą telewizyjną;   
Gendarmenmarkt, Lustgarten,  
Katedra  Berlińska.

Berlin: wieczorny rejs statkiem do 
Sprewie.

Poczdam: Park Sanssouci, Schloss 
Sannouci,  Schloss Charlottenhof, 
Orangerie-Schloss, Chinesisches 
Teehaus oraz Schloss Cecilienhof, 
miejsce słynnej Konferencji 
Poczdamskiej.

Norymberga: Dom Dudera, Kościół 
św. Sebalda, Bazylika św. 
Wawrzyńca, Szpital św. Ducha, 
zamek cesarski Keiseburg, dawne 
budynki NSDAP. 
Monachium:  Zamek Nymphenburg, 
Stadion Olimpijski, spacer po Starym 
Mieście.
Zamek Linderhof: "Królewska Villa" 
Ludwika II. 
Zamek Neuschwanstein: najbardziej 
znany z zamków Ludwika II.
Garmisch-Partenkirchen: gdzie 
odbywają się zawody skoków 
narciarskich. 
Zamek Herrenchiemsee: na wyspie 
jeziora Chiemsee.
Opactwo Benedyktynów: na wyspie 
Frauenchiemsee 

Poczdam: Park Sanssouci,  Schloss 
Sannouci, Schloss Charlottenhof, 
Cecilenhof.
Berlin: Reichstag i Tiergarten, Zamek 
Charlotenburg, Unten den Linden, 
Alexanderplatz z wieżą telewizyjną;   
Gendarmenmarkt, Lustgarten,  
Katedra Berlińska.
Miśnia: Manufaktura Porcelany.
Drezno: perła baroku ze skarbami 
Residenzschloss i Zwinger.
Szwajcaria Saksońska: wspaniałe 
zamki i atrakcje przyrodnicze: 
Königstein, Pirna, Bastei, Hohnstein 
oraz zamek Hrabiny Cosel - Stolpen

Zamki Czeskiego Raju: renesansowy 
Frydland, romantyczny Sychrov, 
zamek Kost stojący na skale, Zamek 
Valdstejn - najstarszy zamek 
Czeskiego Raju.
Sobotka: z barokowym pałacykiem 
Humprecht. 
Jicin: malownicze miasteczko, 
zasłynęło dzięki rozbójnikowi 
Rumcajsowi. 
Praga: Hradczany, Most Karola,  
Rynek Starego Miasta z Ratuszem
i słynnym zegarem orloj.
Mała Strana: "Tańczący Dom - Ginger 
i Fred",  Plac Wacława, Wyszehrad 
–legendarna siedziba   pierwszych 
władców czeskich.

- przejazd autokarem  
- 2 noclegi w schronisku 
młodzieżowym
- 2 śniadania, 2 obiadokolacje 
- opieka pilota 
- ubezpieczenie KL, NNW

- przejazd autokarem  
- 4 noclegi  
- 4 śniadania, 4 obiadokolacje
- opieka pilota, 
- ubezpieczenie NNW i KL

- przejazd autokarem  
- 5 noclegów 
- 5 śniadań, 5 obiadokolacji
- opieka pilota - przewodnika       
- ubezpieczenie KL, NNW

- przejazd autokarem  
- 4 noclegi 
- 4 śniadania, 4 obiadokolacje 
- opieka pilota, przewodnik w Pradze 
- ubezpieczenie NNW i KL

Cena od 550 zł Cena od 1300 złCena od 1100 zł Cena od 790 zł

WYCIECZKI  ZAGRANICZNE
Uwaga: ceny szacunkowe - uzależnione od miejsca podstawienia autokaru, zakresu świadczeń i ilości osób.

®



5 76 8
BUDAPESZT
I ZAKOLE DUNAJU    
4 dni

LITWA NADMORSKA
4 dni

MORAWY I WIEDEŃ  
5 dni

WILNO I TROKI    
3 dni

Zakole Dunaju: Esztergom - miasto 
urodzenia założyciela  państwa Św. 
Stefana, Visegrad - dawna siedziba 
Arpadów i Andegawenów, Szentendre 
- miasteczko malarzy.

Buda: Wzgórze Zamkowe - Zamek 
Królewski, Kościół Macieja, Plac 
Pardny, Plac Św. Trójcy, Baszty 
Rybackie, Rynek , Wzgórze Gellérta, 
Kościół w Skale z polskim ołtarzem. 
Miasto wodne Vizivaros, Wyspa Św. 
Małgorzaty -  przejazd  kolejką  po  
Wyspie.

Peszt: nizinna część miasta: ulica Vaci 
– centralny deptak, Parlament, 
Bazylika Św. Stefana; Plac Deak, 
Budapesztańska Synagoga , Plac 
Bohaterów – miejsce uroczystych 
zgromadzeń.

Kiejdany: miasto rodowe Radziwiłłów, 
krypty Krzysztofa i Janusza 
Radziwiłłów.

Palanga: nadmorski kurort słynący
z Muzeum Bursztynu, historycznie 
związany z rodziną Tyszkiewiczów – 
zwiedzanie i wypoczynek.

Kłajpeda: główny port Litwy, miasto 
mające specyficzny skandynawski
i hanzeatycki charakter. Muzeum 
Morskie - Akwarium a w nim 
Delfinarium gdzie odbywają się 
pokazy tresury delfinów i uchatek 
kalifornijskich. 

Morawy słyną z zamków i pałaców 
oraz z tradycji winiarskich sięgających 
937 roku.
Kromieryż: jedno z najpiękniejszych 
miast Republiki Czeskiej, Ołomuniec  
ze wspaniałą Kolumną Świętej Trójcy; 
Brno: stolica Moraw.; kompleks 
pałacowo parkowy Lednice-Valtice.  
Morawski Kras: park krajobrazowy
z  kompleksem jaskiń naciekowych. 
Odwiedzenie piwnicy winiarskiej.
Wiedeń: miasto muzyki, kawy i 
wspaniałej architektury: Gmach Opery, 
Hofburg – zimowa rezydencja 
Habsburgów, Katedra  Św. 
Szczepana.,  park miejski ze złotym  
pomnikiem Straussa; Schonbrunn - 
letnia rezydencja Habsburgów. 
Naddunajska dzielnica XXI, z siedzibą 
ONZ oraz Wzgórze Kahlenberg znane 
każdemu Polakowi,
* Degustacja wina i kolacja w 
gospodzie na Grinzingu (dodatkowo 
płatne)

Wilno: Kościół św. Teresy i Ostra 
Brama, Aleja Giedymina, Plac 
Napoleona, Pałac Prezydencki, 
Uniwersytet Wileński,  Archikatedra 
Wileńska, Kościół św. Kazimierza,   
Cerkiew św. Ducha, Cerkiew.
wieża telewizyjna, Cmentarz na 
Rossie, Kościół św. Anny, pomnik
i Muzeum Adama Mickiewicza.

Troki: zwiedzanie świątyni karaimskiej 
– kinessy oraz zamku Wielkich Książąt 
Litewskich.

- 3  noclegi
- 3 śniadania, 3 obiadokolacje
- przejazd autokarem 
- opieka pilota, przewodnik
w Budapeszcie
- ubezpieczenie nnw, kl za granicą
Cena nie obejmuje biletów wstępów 

- 3 noclegi w Palandze 
- 3 śniadania, 3 obiadokolacje
- przejazd autokarem 
- opieka pilota
- bilety wstępów do Delfinarium
- ubezpieczenie nnw, kl za granicą

- 4 noclegi
- 4 śniadania, 3 obiadokolacje
- przejazd autokarem 
- opieka pilota, przewodnik
w Budapeszcie
- ubezpieczenie nnw, kl za granicą
Cena nie obejmuje biletów wstępów 

- 2 noclegi
- 2 śniadania, 2 obiadokolacje
- przejazd autokarem 
- opieka pilota, przewodnik w Wilnie
- ubezpieczenie nnw, kl za granicą

Cena od 950 zł Cena od 750 złCena od 950 zł Cena od 590 zł

WYCIECZKI  ZAGRANICZNE
Uwaga: ceny szacunkowe - uzależnione od miejsca podstawienia autokaru, zakresu świadczeń i ilości osób.

®



9 1110 12
WYCIECZKA
NA INFLANTY
6 dni

BIAŁORUŚ I LITWA
7 dni

LWÓW I PODOLE  
7 dni

PARYŻ     
6 dni

Kowno: drugie co wielkości miasto 
Litwy. 

Ryga: najpiękniejsze w Europie domy 
secesyjne, Stare Miasto, Ratusz, 
Zamek Kawalerów Mieczowych, Mała
i Wielka Gildia, Katedra Domska

Tallin: Stare Miasto, wzgórze 
Toompea,  zamek Kawalerów 
Mieczowych, Nowe Miasto, gotyckie 
domy.

Helsinki: Plac Senacki z luterańską 
katedrą, domem Sederholma, Plac 
targowy  z Pałacem Prezydenckim, 
Kamieniem Carycy, Esplandi – główny 
deptak miasta.

Palanga: park, pałac Tyszkiewiczów

Kłajpeda: Stare i Nowe Miasto, wizyta 
w Delfinarium.

Grodno: katedra,  najstarsza cerkiew 
na Białorusi, dom Elizy Orzeszkowej. 

Nowogródek: Muzeum Adama 
Mickiewicza.

Jezioro Świteź -  opiewane przez 
Mickiewicza, o owalnym kształcie i  
czystej wodzie. 

Mir: zespół zamkowo – parkowy.

Nieświerz: dawna rezydencja 
Radziwiłłów.

Mińsk: katedra, cerkiew św. Piotra
i Pawła, dawny dwór Wańkowiczów, 
dom Moniuszki, Wyspa Łez. 

Oszmiany: kościół św. Michała, 
synagoga, ślady polskości. 

Wilno i Troki.

Lwów: zabytki Starego Miasta, 
Katedra Łacińska, Rynek, Kamienica 
Królewska, Kościół Dominikanów, ulica 
Ormiańska, Opera Lwowska, Wały 
Hetmańskie, Cmentarz Łyczakowski,  
Memoriał Orląt Lwowskich.
Olesko, Podhorce: zespół zamkowy. 
Poczajów: Ławra Poczajewska. 
Krzemieniec: ruiny twierdzy.
Zbaraż: twierdza i klasztor, Skała 
Podolska, Kamieniec Podolski: wieża 
Batorego, twierdza.
Chocim: twierdza, mury obronne
i lochy.
Czerniowce: miasto z 
wielokulturowym klimatem , Kołomyja: 
unikalne muzeum "Pisanka".
Jaremcze: perła Karpat, znane 
uzdrowisko,Iwano-Frankowsk 
(Stanisławów).
Halicz: zamek i cerkiew.
Żółkiew: renesansowy zamek z XVI 
w., kościół z nagrobkami Sobieskich
i Daniłowiczów.

Paryż: wyspa La Cite z katedrą Notre 
Dame,  Św. Kaplicą, więzieniem 
Conciergerie; Dzielnica Łacińska; 
Wieżę Eiffel`a; autokarowy city – tour 
– drogą Napoleona obok Łuku 
Triumfalnego, Pola Elizejskie do Placu 
Concorde aż do Placu Vendome.
Wzgórze Montmartre: Bazylika Sacre 
Coeur, dzielnica Pigalle.

Wieczorny rejs statkiem po 
Sekwanie.

Zwiedzanie muzeów: Wersalu, 
Luwru, Muzeum Orsay oraz Pałacu 
Inwalidów z grobowcem Napoleona, 
Muzeum Figur Woskowych, Muzeum 
Perfum.

- 5 noclegów
- 5 śniadań, 5 obiadokolacji
- przejazd autokarem 
- opieka pilota
- opłaty promowe
- ubezpieczenie nnw, kl  za granicą

- przejazd autokarem  
- 4 noclegi na Białorusi, 2 noclegi
w Wilnie
- 6  śniadań, 6 obiadokolacji 
- opieka pilota, przewodnicy na 
Białorusi i Litwie
- ubezpieczenie NNW i KL
Cena nie obejmuje opłaty wizowej
i wstępów

- przejazd autokarem  
- 6 noclegów
- 6 śniadań, 6 obiadokolacji 
- opieka pilota, przewodnik we Lwowie 
- ubezpieczenie NNW i KL

- przejazd autokarem  
- 3 noclegi
- 3 śniadania 
- opieka pilota, przewodnik 
polskojęzyczny w Paryżu
- ubezpieczenie NNW i KL

Cena od 1390 zł Cena od 1200 złCena od 1200 zł Cena od 1350 zł

WYCIECZKI  ZAGRANICZNE
Uwaga: ceny szacunkowe - uzależnione od miejsca podstawienia autokaru, zakresu świadczeń i ilości osób.

®



13 1514 16
LONDYN
SAMOLOTEM

4 dni

RZYM
SAMOLOTEM

5 dni
WŁOCHY KLASYCZNE  
7 dni

WŁOCHY
MEDIOLAN I TOSKANIA
BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW     
9 dni

London Eye: Londyńskie Oko  
największe na świecie koło widokowe. 
Parlament i Big Ben, Downing 
Street, Westminster Abeby.
Piccadilly Cirrus, Soho.
Wizyta w Galerii Figur Woskowych 
Madami Tussaud.
Londyńskie City: budynek starej 
giełdy (Stock Exchange) i Bank of 
England, Katedra św. Pawła.
Tower of London, Pałac 
Buckingham.

Zwiedzanie Rzymu: Colosseum, 
Forum Trajana, Forum Romanum 
oraz zabytków Rzymu: Bazylika św. 
Pawła za Murami, Plac Navona ze 
słynną Fontanną Czterech Rzek 
Berniniego, Panteon, Święte Schody, 
Santa Maria Maggiore, Bazylika Św. 
Jana na Lateranie, Katakumby Św. 
Kaliksta, Fontanny di Trevi, Placu
i Schodów Hiszpańskich.
Watykan: Zwiedzanie Muzeów 
Watykańskich, Kaplicy Sykstyńskiej, 
Bazyliki Św. Piotra i Grot 
Watykańskich z grobowcami papieży, 
placu Navona

Florencja: stolica Toskanii.
Wenecja: Plac św. Marka, Most 
Westchnień, Pałac Dożów, Bazylika 
św. Marka.
Rzym: Colosseum, Forum Trajana, 
Forum Romanum, Kapitol, Bazylika 
św. Pawła za Murami, Plac Navona, 
Panteon, Santa Maria Maggiore,  
Fontanna di Trevi, Schody 
Hiszpańskie.
Watykan: muzea watykańskie, Kaplica 
Sykstynska, Bazylika Św. Piotra
i Groty Watykańskie.
Asyż: miasto świętego Franciszka.
San Marino: najstarsza republika 
świata.

Mediolan: katedra Duomo, słynna La 
Scala, Pinakoteka Brera, Pałacu 
Sforzów. 
Genua: miasto Krzysztofa Kolumba.
Włoska Riviera: Rapallo.
Piza: miasto krzywej wieży leżące nad 
rzeką Arno.
Florencja: perła Toskanii i jej stolica.
Siena: najpiękniejsze średniowieczne 
miasto Europy.
Degustacja toskańskich win
i specjałów.
Po drodze zwiedzanie Norymbergi.

- przelot liniami low cost
- 3 noclegi ze śniadaniami  
- transfer autokarem na trasie Luton 
(lotnisko) - Londyn hotel - Luton 
(lotnisko)
- opieka pilota, 
- ubezpieczenie NNW i KL
Cena nie obejmuje biletów wstępów 
i biletu lotniczego.

- 4 noclegi 
- 4 śniadania
- Transfery lotnisko - hotel - lotnisko
- opieka pilota
- ubezpieczenie NNW i KL
Cena nie obejmuje biletów 
wstępów i biletu lotniczego.

- przejazd autokarem  
- 6  śniadań, 6 obiadokolacji
- opieka pilota
- ubezpieczenie NNW i KL
Cena nie obejmuje biletów 
wstępów.

- przejazd autokarem  
- 2 noclegi tranzytowe, 5 noclegów we 
Włoszech
- 7 śniadań, 7 obiadokolacji
- opieka pilota
- ubezpieczenie NNW i KL
Cena nie obejmuje biletów 
wstępów.

Cena od 1100 zł Cena od 950 złCena od 1400 zł Cena od 1900 zł

WYCIECZKI  ZAGRANICZNE
Uwaga: ceny szacunkowe - uzależnione od miejsca podstawienia autokaru, zakresu świadczeń i ilości osób.

®



17 19
KORSYKA
10 dni

CZARNOGÓRA
I ALBANIA  
9 dni

Calvia: otoczona doskonałymi 
plażami, jeden z najpiękniejszych 
nadmorskich kurortów Korsyki.
Ajaccio: stolica południowej Korsyki, 
rodzinne miastoNapoleona Bonaparte. 
Corte: pierwsza stolica Korsyki.
Bonifaccio: miasto na najdalej 
wysuniętym na południe punkcie 
Korsyki.  
Bastia: plac St-Nicolas, XVII-wieczny 
kościół St-Jean-Baptiste, port
z cytadelą Genueńczyków. 
Padwa, Cremona, Werona: 
zwiedzanie na trasie przejazdu.

Barcelona: Dzielnica Gotycka Barri 
Gotic , Barcelona modernistyczna, 
pomnik Krzysztofa Kolumba
Katedra Santa Maria del Mar,  
muzeum Picasso, Park de la 
Ciutadella, Magiczna Fontanna 
Montjuïc, dzieła Gaudiego: Casa Mila, 
Casa Batlló, kościół Sagrada Familia, 
jeden z najpiękniejszych parków 
świata – Park Guell,

Wycieczka statkiem: zwiedzanie 
Tossa de Mar.   

Sanktuarium Matki Bożej
w Montserrat

Księstwo Andory: jedno
z najmniejszych państw w Europie, raj 
przyrody w Pirenejach 

Urokliwa architektura nadmorskich 
miasteczek, jedyny fiord w południowej 
Europie, piękne plaże i góry. Historia 
Czarnogóry sięga czasów Imperium 
Rzymskiego. Stare miasta są 
zachowane w niezmienionej formie od 
stuleci.

Bośnia i Hercegowina: Neum.

Czarnogóra: Budva, Bar, Ulcinj, Kotor, 
rejs po zatoce Boka Kotorska.

Albania: Szkodra, Truja, Tirana.

Chorwacja: Dubrownik.

- przejazd autokarem  
- przeprawa promowa na Korsykę
- 9 noclegów (w tym 2 noclegi na 
promie)
- 8  śniadań, 9 obiadokolacji
- opieka pilota
- ubezpieczenie NNW i KL
Cena nie obejmuje biletów wstępów 
i biletu promowgo

- Transfer autokarowy lotnisko - Barcelona - 
lotnisko
- 3 noclegi na Costa Brava, 2 noclegi w 
Księstwie Andory-w hotelach w pokojach 2-
osobowych
- Wyżywienie: śniadania i kolacje 
- Opieka polskiego pilota, przewodnik 
miejscowy
- Ubezpieczenie NNW i KL
Cena nie obejmuje biletów wstępów oraz 
biletu lotniczego

- przejazd autokarem  
- 8 noclegów 
- 8 śniadań, 8 obiadokolacji
- opieka pilota 
- ubezpieczenie NNW i KL
Cena nie obejmuje biletów 
wstępów.

Cena od 1500 złCena od 1600 zł

17 1918
KORSYKA
10 dni

BARCELONA
I ANDORA
samolotem

6 dni

CZARNOGÓRA
I ALBANIA  
9 dni

Cena od 1900 zł

WYCIECZKI  ZAGRANICZNE
Uwaga: ceny szacunkowe - uzależnione od miejsca podstawienia autokaru, zakresu świadczeń i ilości osób.

®



Oferta solidna jak zamek

Nowoczesne strony internetowe

  W obecnych czasach coraz większą popularnością cieszy się 
przeglądanie internetu na wszelkiego rodzaju urządzeniach 
mobilnych – tabletach i smartfonach. Klasycznie tworzone 
strony nie są dostosowane do oglądania na tego typu 
urządzeniach.  

  Natomiast strony tworzone przez Noatun są w technologii 
RWD (Responsive Web Design), inaczej mówiąc dostosowują 
się do szerokości ekranu urządzenia na którym są 
wyświetlane. Osoba korzystająca z takiej strony widzi ją 
wyraźnie – nie musi powiększać treści, oraz przesuwać 
zawartości ekranu w poziomie, pozwala to skupić się na treści, 
a nie na obsłudze.

  Strona jest zawsze dostosowana do potrzeb Klienta, za 
każdym razem jest inna, tak jak różne są Państwa potrzeby. 
Ponad 14 lat doświadczenia pozwala mi w szybki oraz 
skuteczny sposób spełnić wymagania i życzenia Państwa.

Zapraszamy!

  Kontakt: tel.: 513-788-537, wyszynski.a@noatun.com.pl
www.noatun.com.pl
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