


	 Z	ogromną	przyjemnością	przekazujmy	na	Państwa	ręce	nasz	kolejny	katalog	ofert	turystycznych.	Pragniemy	zachę-
cić	Państwa	do	podróżowania	po	najciekawszych	miejscach	naszego	kraju	i	kontynentu,	które	łączą	w	sobie	naturalne	
piękno	przyrodnicze	wraz	z	zabytkami	kultury	i	cywilizacji.	

	 Jesteśmy	obecni	na	rynku	od	ponad	dekady.	W	tym	czasie	zaufało	nam	wiele	firm,	różnorodnych	środowisk	zawo-
dowych,	instytucji	państwowych	oraz	samorządowych.	To	dzięki	nim,	wiemy	jak	się	rozwijać,	jakie	podejmować	kroki,	 
by	nasze	oferty	stawały	się	coraz	bardziej	atrakcyjne	i	cieszyły		się	zainteresowaniem	oraz	uznaniem	Klientów.	

	 Zdobyte	przez	lata	doświadczenie	pozwala	nam	sprostać	nowym	oczekiwaniom	i	potrzebom.		Współczesna	turysty-
ka	biznesowa	nie	zawsze	musi	koncentrować	się	na	poznawaniu	nowych	egzotycznych	miejsc.	Impreza	integracyjna,	
która	jest	wpisana	w	ten	ruch	turystyczny,	to	nic	innego	jak	przeniesienie	pracowników	w	inny	świat,	czasami	w	inną	
epokę.		Doznania,	które		doświadczamy	w	czasie	podróżowania	w	istotny	sposób	wzmacniają	więzi	wewnątrz	grupy,	
budują	trwałe	relacje	biznesowe,	a	przede	wszystkim	stwarzają	niepowtarzalną	okazję	do	poznania	współpracowników	
i	kontrahentów.	

	 „Arcus”	oznacza	tęczę,	a	dla	nas	także	kolorową	podróż	marzeń.	Każdy	wyjazd	czy	impreza	może	stać	się	wielo-
barwną	przygodą,	pełną	niezapomnianych	chwil	i	wspaniałych	wrażeń.	Aby	ją	przeżyć	trzeba	wyruszyć	w	drogę	…	

Szanowni Państwo!

Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS • www.arcus.org.pl

do	biura	na	kawę	i	po	ofertę	 
Bydgoszcz,	ul.	Chodkiewicza	15	 

od	poniedziałku	do	piątku	 
w	godzinach	9:00-17:00

na	naszą	stronę	internetową	
www.arcus.org.pl 

do	polubienia	nas	i	współtworzenia	
profilu	na	portalu 

społecznościowym	facebook 
facebook.com/bparcus 

Biuro	Pielgrzymkowo-Turystyczne	ARCUS
ul.	Chodkiewicza	15,	85-065	Bydgoszcz,	tel.:	52	325	12	22,	fax:	52	325	12	23

email:	biuro@arcus.org.pl,	www.arcus.org.pl

Zapraszamy:

Życzymy wszystkim wielu wspaniałych podróży i niezapomnianych wrażeń!
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DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników. Wyjazd w kierunku Austrii. Przejazd 
na nocleg do hotelu w okolicach Wiednia. 

DZIEŃ 2 WIEDEŃ - KAHLENBERG 

Śniadanie, po którym przejazd do Wiednia - zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem miejscowym: katedra św. Stefa-
na, Pałac Hofburg (z zewnątrz), wizyta w Parku Miejskim 
ze słynnym pomnikiem Straussa. Czas na wiedeńską 
kawę i torcik.  Dalsze zwiedzanie stolicy Austrii: dom 
Hundertwassera, wspaniałe budowle na Ringstrasse 
m.in. budynek Opery, Grabenstrasse. Przejazd na Kah-
lenberg - zwiedzanie miejsca, z którego król Jan III So-
bieski dowodził zwycięską bitwą o Wiedeń z Turkami. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 MARIAZELL - KREMSMUNSTER - BAD ISCHL

Śniadanie, po którym przejazd do Mariazell - największe-
go i najczęściej odwiedzanego sanktuarium maryjnego 
Austrii, które nazywane jest „austriacką Częstochową”. 
Przejazd do Kremsmunster, gdzie znajduje się stare opac-
two benedyktynów.  Przejazd do Bad Ischl - uzdrowiska 
położonego w Alpach Salzburskich. W tym uzdrowisku w 
sierpniu 1853 roku po raz pierwszy spotkali i zakocha-
li się w sobie cesarz Franciszek Józef I i jego przyszła 
żona Elżbieta Bawarska - Sissi. Kurort był też letniskiem 
wielu kompozytorów, takich jak J. Strauss, F. Lehar czy 
J. Brahms. W miejscowości znajduje się willa tzw. Kaise-
rvilla, będąca letnią rezydencją Franciszka Józefa i Elż-
biety. W niej w swoim gabinecie w zachodnim skrzydle 
28 lipca 1914 Franciszek Józef po zamachu w Sarajewie 
podpisał wypowiedzenie wojny Serbii, co doprowadziło 
do wybuchu I wojny światowej. Przejazd na obiadokola-
cję i nocleg w okolicach St. Wolfgang 

DZIEŃ 4 HALLSTATT - ST. WOLFGANG - ZELL AM SEE 

 HEILIGENBLUT

Śniadanie. Przejazd do Hallstatt położonego nad Jezio-
rem Halsztackim w Alpach Salzburskich. Miasteczko 
jest najważniejszym ośrodkiem regionu Salzkammergut, 

wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Przejazd do St. Wolfgang - wypoczynkowej miejscowości 
na północnym brzegu jeziora Wolfgangsee, u stóp góry 
Schafberg. Kościół pw. św. Wolfganga umiejscowiony  
w samym centrum miasta liczy ponad tysiąc lat. Miasto 
powstało na miejscu celi pustelniczej świętego Wolfgan-
ga, biskupa Ratyzbony i od niego przyjęło nazwę. Przejazd 
wzdłuż jezior Altersee i Mondsee do Zell am See. Jest to 
ważny ośrodek sportów zimowych leżący około 30 km na 
północ od najwyższego szczytu Austrii - Grossglockner 
(3798 m n.p.m.). Miasto otoczone jest przez Alpy Kitzbu-
helskie, Salzburskie i Park Narodowy Wysokich Taurów. 
Przejazd do Heiligenblut do stóp lodowca i najwyższego 
szczytu Austrii trasą Grossglockner - Hochalpenstrasse - 
najpiękniejszą i najbardziej malowniczą drogą w Austrii. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu.

DZIEŃ 5 BAD REICHENHALL - SALZBURG

Śniadanie. Przejazd do położonej w Niemczech, miejsco-
wości uzdrowiskowej Bad Reichenhall. Dzień wypoczyn-
ku i relaksu w basenach termalnych w sercu bawarskich 
Alp. Przejazd do Salzburga. Objazdowa tura zwiedzania  
i spacer po mieście. Powrót do hotelu na obiadokolację 
i nocleg.

DZIEŃ 6

Śniadanie, po którym wyjazd w drogę powrotną do kraju. 
W przerwie podróży pożegnalny obiad w Polsce. Przyjazd 
na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. Zakończe-
nie wycieczki.

Wiedeñ - Kahlenberg - Mariazell - Kremsmunster - Bad Ischl - St. Wolfgang - Hallstatt - Zell am See - Heiligenblut  
Bad Reichenhall - Salzburg

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
5 noclegów w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 5 śniadań, 4 obiadokolacje,   D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota  D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW  D
Podatek VAT D

Zapewniamy

Austria
W alpejskim stylu
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DZIEŃ 1 STRALSUND - LUBEKA

Zbiórka uczestników. Wyjazd w kierunku Niemiec. 
Przyjazd do Stralsundu - miasta hanzeatyckiego zwa-
nego też bramą Rugii. Spacer po Starym Mieście wpi-
sanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO, które 
wyróżnia się wspaniałymi zabytkami gotyku ceglanego. 
Następnie wizyta w Lubece.  Zwiedzanie starówki zwa-
nej „Miastem Siedmiu Wież”, również wpisanej na listę 
wiatowego dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie miasta: 
gotycka katedra oraz Brama Holsztyńska będąca sym-
bolem miasta. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 2 HAMBURG - BREMA

Po śniadaniu zwiedzanie Hamburga: ratusz, kościoły: 
św. Jakuba, św. Piotra, dzielnica kanałów i spichlerzy, 
wybrzeże Łaby. Następnie przejazd do Bremy - miasta 
hanzeatyckiego, będącego stolicą landu. Krótki spacer 
po starym mieście, podczas którego można zobaczyć 
XV-wieczny ratusz oraz katedrę św. Piotra. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg do hotelu.

DZIEŃ 3 AMSTERDAM

Śniadanie, po którym przejazd do Amsterdamu. Zwie-
dzanie stolicy Holandii. Rejs po kanałach Amsterdamu 
dający możliwość najlepszego poznania XVII-wiecz-
nej architektury miasta. Spacer po mieście z licznymi 
sklepami, Plac Dam z Pałacem Królewskim i Pomni-
kiem Narodowym. Przejazd na obiadokolację i nocleg  
do hotelu.

DZIEŃ 4 HAGA - ROTTERDAM  

Śniadanie. Przejazd do Hagi - siedziby rządu holen-
derskiego. Zwiedzanie miasta: Pałac Pokoju, w którym 

mieści się Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, 
Parlament, starówka z kościołem św. Jakuba i Pałacem 
Królewskim. Przejazd do Rotterdamu. Wjazd na Euro-
mast - wieżę widokową - najwyższą budowlę w Holandii 
(185 m wysokości), z której roztacza się imponujący wi-
dok okolicy. Zwiedzanie centrum miasta o najnowocze-
śniejszej w Holandii architekturze, gdzie można zoba-
czyć m.in.: Most Erazma oraz słynne sześcienne domy. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu.

DZIEŃ 5 ANTWERPIA - BRUKSELA

Śniadanie, po którym przejazd do Antwerpii, miasta 
nad Skaldą. Zwiedzanie miasta: Steen - fragmenty XI w. 
fortyfikacji, Grote Markt z ratuszem oraz fontanną Bra-
bo, XVI w. domy cechowe, Katedra Najświętszej Marii 
Panny - największa gotycka budowla sakralna Belgii  
z wspaniałymi tryptykami Piotra Rubensa, Zielony Plac 
z pomnikiem Rubensa. Następnie przejazd do Brukseli. 
Wizyta w dzielnicy europejskiej z siedzibami instytucji 
europejskich. Spacer po zabytkowym centrum Brukse-
li: Grand Place - najpiękniejszy rynek Europy, Ratusz 
z XV w., Dom Królewski, domy cechowe, gotycka kate-
dra św. Michała i św. Guduli. Wizyta u Manneken Pis’a 
- siusiającego chłopczyka, symbolu Brukseli. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg do hotelu.

DZIEŃ 6 KOLONIA

Śniadanie, po którym przejazd do Kolonii: krótkie zwie-
dzanie katedry, jednego z najwspanialszych przykła-
dów architektury gotyckiej. Wyjazd w drogę powrotną  
do kraju. W przerwie podróży pożegnalny obiad w Pol-
sce. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczor-
nych. Zakończenie wycieczki.

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
5 noclegów w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji,   D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota  D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Stralsund - Lubeka - Hamburg - Brema - Amsterdam - Haga - Rotterdam - Antwerpia - Bruksela - Kolonia

Belgia - Holandia - Niemcy
Kraje Beneluksu i miasta Hanzy

Zapewniamy
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DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników. Wyjazd w kierunku Węgier. Prze-
jazd na obiadokolację i nocleg w okolice Budapesztu. 

DZIEŃ 2 BUDAPESZT

Po śniadaniu zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem 
miejscowym: Wzgórze Zamkowe, kościół Macieja, ba-
zylika św. Stefana, Plac Bohaterów, Wzgórze Gellerta  
z imponującą panoramą miasta, Neogotycki Parlament 
(z zewnątrz). Przejazd na obiadokolację i nocleg w oko-
licach Pecs.

DZIEŃ 3 

Śniadanie. Przejazd na obiadokolację i nocleg w jednej  
z nadmorskich miejscowości w Chorwacji.

DZIEŃ 4 DUBROWNIK

Śniadanie. Dzień wypoczynku do dyspozycji uczestni-
ków. Możliwość pobytu na plaży i kąpieli w morzu. Dla 
chętnych wycieczka do Dubrownika - „Perły Adriatyku”. 
Zwiedzanie najważniejszych zabytków miasta wpisanych 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Powrót do ho-
telu na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 5 SPLIT - TROGIR

Śniadanie, po którym wycieczka do Splitu i Trogiru - 
zwiedzanie miast portowych, w których doskonale zacho-
wały się historyczne centra miejskie - Pałac Dioklecjana, 
katedra św. Wawrzyńca. Przejazd na obiadokolację i noc-
leg w okolicach Jezior Plitwickich.

DZIEŃ 6 PLITWICE

Śniadanie, po którym przejazd do Plitwic - zwiedzanie 
Chorwackiego Parku Narodowego. Przepiękne jeziora 
połączone są z licznymi wodospadami. Przejazd na obia-
dokolację i nocleg w okolicach Zagrzebia.

DZIEŃ 7 WIEDEŃ

Śniadanie, po którym przejazd do Wiednia - krótkie zwie-
dzanie miasta. Tura objazdowa oraz spacer z lokalnym 
przewodnikiem miejscowym. Przejazd do Czech na obia-
dokolację i nocleg.

DZIEŃ 8 

Śniadanie, po którym wyjazd w drogę powrotną. W prze-
rwie podróży pożegnalny obiad w Polsce. Przyjazd na 
miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. Zakończenie 
wycieczki.

Budapeszt - Dubrownik - Split - Trogir - Jeziora Plitwickie - Wiedeñ

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
7 noclegów w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji,   D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota  D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Zapewniamy

Chorwacja
Bajeczna Dalmacja
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DZIEŃ 1  WROCŁAW - PRAGA

Zbiórka uczestników. Przejazd do Wrocławia: Stary Ry-
nek z ratuszem oraz zabytkową zabudową, Ossolineum 
i gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego, Ostrów 
Tumski z katedrą oraz późnoromańskim kościołem św. 
Idziego. Zwiedzanie Panoramy Racławickiej, która jest 
genialnym dziełem Jana Styki i Wojciecha Kossaka 
o wym. 15 x 114 m, przedstawiającym najważniejszą zwy-
cięską dla Polaków bitwę powstania kościuszkowskiego. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Pragi.

DZIEŃ 2 PRAGA

Śniadanie, po którym wyjazd do centrum Pragi. Spo-
tkanie z przewodnikiem miejscowym i zwiedzanie: 
Hradczany - katedra św. Wita, Loreta, zamek, ogrody, 
Złota Uliczka, Most Karola ze słynnymi rzeźbami. Na-
stępnie Stare Miasto: Rynek Staromiejski, ratusz z wieżą 
zegarową, pomnik Husa, odpoczynek na głównej ulicy 
Pragi - Vaclavske Namesti. Obiadokolacja w restaura-
cji. Wieczorem udział w spektaklu Fontanna Kriżikova -  
w rolach głównych woda, światło i dźwięk. Powrót do 
hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 MLADA BOLESLAV - MIELNIK

Po śniadaniu przejazd do Mlada Boleslav - wizyta  
w muzeum Skody - najbardziej znanego czeskiego 
producenta samochodów. Następnie przejazd do miej-
scowości Mielnik - zwiedzanie renesansowego zamku 
położonego u zbiegu Łaby i Wełtawy połączone z de-
gustacją miejscowego wina. Powrót do hotelu na obia-
dokolację i nocleg.

DZIEŃ 4  KARLSTEJN - KUTNA HORA

Po śniadaniu przejazd do Karlstejn. Zwiedzanie jed-
nego z najsłynniejszych zamków Czech. Przejazd  
do miejscowości Kutna Hora, gdzie znajduje się znana 
na całym świecie kaplica czaszek. Wszystkich odwie-
dzających to miejsce zadziwia jej niezwykły wystrój, na 
który składają się m.in. żyrandole, krzyże czy herby uło-
żone z ludzkich kości. Następnie nawiedzenie kościoła 

Wniebowzięcia Panny Marii oraz katedry św. Barbary, 
która wraz z innymi zabytkami miasta została wpisana 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Spacer pod-
ziemną trasą turystyczną po zabytkowej kopalni srebra. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Cze-
skich Budziejowic. 

DZIEŃ 5  CZESKI KRUMLOW - CZESKIE BUDZIEJOWICE - TELCZ

Śniadanie, po którym przejazd do miejscowości Cze-
ski Krumlow wpisanej na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Zwiedzanie miasta: przepiękny zamek góru-
jący nad miastem oraz stare miasto. Następnie przejazd 
do stolicy południowych Czech - Czeskich Budziejowic. 
Spacer po największym w Czechach rynku z pięknym 
ratuszem oraz 72 metrową Czarną Wieżą, a także wizyta 
Browarze Budvar i degustacja piwa. Przejazd w kierunku 
Brna. W przerwie podróży krótkie zwiedzanie miejsco-
wości Telcz - miasta, którego zabytkowe centrum wraz z 
budynkami w stylu renesansu włoskiego zostało wpisa-
ne na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicach Brna.

DZIEŃ 6 MORAWSKI KRAS - BRNO

Śniadanie. Wizyta w jednej z jaskiń Morawskiego Kra-
su, charakteryzujących się wyjątkowo bogatą szatą kra-
sowych form naciekowych. Przejazd do Brna. Spacer 
po stolicy Moraw: ulica Rudnicka z ratuszem, zamek  
i twierdza Spilberk, katedra św. Pawła i Piotra, bazylika 
pw. Wniebowzięcia NMP, klasztor Augustianów, klasz-
tor Kapucynów. Powrót do hotelu na obiadokolację  
i nocleg.

DZIEŃ 7 OŁOMUNIEC

Śniadanie. Przejazd do Ołomuńca. Nawiedzenie katedry 
św. Wacława. Spacer po barokowym centrum mia-
sta: kolumna Trójcy Przenajświętszej, ratusz Starego 
Miasta, pałac Arcybiskupi. Wyjazd w drogę powrotną  
do kraju. W przerwie podróży pożegnalny obiad w Pol-
sce. Przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach 
wieczornych. Zakończenie wycieczki.

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
6 noclegów w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji,   D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota  D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW  D
Podatek VAT D

Wroc³aw - Praga - Mlada Boleslav - Mielnik - Karlstejn - Kutna Hora - Czeski Krumlow - Czeskie Budziejowice - Telcz - Morawski 
Kras - Brno - O³omuniec

Czechy
Z wizytą u sąsiadów

Zapewniamy
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Przejazd klimatyzowanym autokarem D
5 noclegów w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji,  D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota  D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW  D
Podatek VAT D

Skalne Miasto - Praga - Wiedeñ - Budapeszt - Morawski Kras - O³omuniec

Czechy - Austria - Węgry
Stolice Europy Środkowej

DZIEŃ 1 SKALNE MIASTO - PRAGA

Zbiórka uczestników. Przejazd na teren Czech. Wizyta 
w największym czeskim rezerwacie przyrody - Skalnym 
Mieście. Wspaniałe dzieło przyrody tworzone przez 
potężne piaskowcowe skały, grzebienie i skalne wieże. 
Wiele skał posiada własną nazwę: Kochankowie, Sta-
rosta i Starościna, Głowa Cukru, Stołek Karkonosza, 
Fotel Babuni, Diabelski Most, Fortepian Karkonosza. 
Przejazd do hotelu w okolicach Pragi na obiadokolację. 
Wieczorem udział w spektaklu Fontanna Kriżikova -  
w rolach głównych woda, światło i dźwięk. Powrót do 
hotelu na nocleg.

DZIEŃ 2 PRAGA

Śniadanie, po którym przejazd do Pragi. Spotkanie  
z przewodnikiem miejscowym i zwiedzanie: Hradczany 
- katedra św. Wita, Wacława i Wojciecha, Loreta, za-
mek, ogrody, Złota Uliczka, Most Karola ze słynnymi 
rzeźbami. Następnie Stare Miasto: Rynek Staromiejski, 
ratusz z wieżą zegarową, Lucerna, plac św. Wacława 
z imponującym pomnikiem przedstawiającym świętego 
na koniu. Czas wolny. Przejazd na obiadokolację i noc-
leg w okolicach granicy czesko-austriackiej. 

DZIEŃ 3 WIEDEŃ

Śniadanie, po którym przejazd do Wiednia - zwiedza-
nie miasta z przewodnikiem miejscowym: katedra św. 
Stefana, Pałac Hofburg (z zewnątrz), wizyta w Parku 
Miejskim ze słynnym pomnikiem Straussa, Hunder-
twasserhaus, wspaniałe budowle na Ringstrasse m.in. 
budynek Opery, Graben Strasse. Następnie przejazd  
do letniej rezydencji cesarzowej Sisi - pałacu Schön-
brunn. Spacer po parku pałacowym. Przejazd na obia-
dokolację i nocleg w okolicach Wiednia.

DZIEŃ 4 BUDAPESZT

Śniadanie, po którym przejazd do Budapesztu. Zwie-
dzanie miasta z przewodnikiem miejscowym: Wzgórze 
Zamkowe, kościół Macieja, bazylika św. Stefana, Plac 
Bohaterów, Wzgórze Gellerta z imponującą panoramą 
miasta, Neogotycki Parlament (z zewnątrz). Wieczorny 
rejs po Dunaju. Przejazd na obiadokolację i nocleg  
w okolicach Budapesztu.

DZIEŃ 5 MORAWSKI KRAS

Śniadanie. Przejazd do Czech. Wizyta w jednej z jaskiń 
Morawskiego Krasu, charakteryzujących się wyjątkowo 
bogatą szatą krasowych form naciekowych. Przejazd  
na obiadokolację połączoną z wieczorem integracyj-
nym. Nocleg w hotelu w okolicach Brna.

DZIEŃ 6 OŁOMUNIEC

Śniadanie. Przejazd do Ołomuńca. Nawiedzenie katedry 
św. Wacława. Spacer po barokowym centrum mia-
sta: kolumna Trójcy Przenajświętszej, ratusz Starego 
Miasta, pałac Arcybiskupi. Wyjazd w drogę powrotną  
do kraju. W przerwie podróży pożegnalny obiad w Pol-
sce. Przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach 
wieczornych. Zakończenie wycieczki.

Zapewniamy
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DZIEŃ 1 BRUKSELA

Zbiórka uczestników. Transfer przez Niemcy. Przyjazd 
do Brukseli. Objazdowa tura zwiedzania miasta: m.in. 
dzielnica europejska z siedzibami euroinstytucji. Spa-
cer po zabytkowym centrum Brukseli: Grand Place 
- najpiękniejszy rynek Europy, Ratusz z XV w., Dom 
Królewski, domy cechowe, kościół św. Mikołaja. Wizyta 
u Manneken Pis’a - siusiającego chłopczyka, symbolu 
Brukseli. Przejazd na terytorium Francji. Przejazd na 
nocleg do hotelu.

DZIEŃ 2 PARYŻ

Śniadanie, po którym przejazd do Paryża. Zwiedzanie 
stolicy Francji: słynny Cmentarz Pere-Lachaise z gro-
bem Chopina. Wizyta w Centrum Pompidou - narodowe 
centrum kultury i nauki. Następnie spacer po dzielnicy 
łacińskiej: budynki Sorbony - Paryskiego Uniwersytetu, 
Panteon. Obiadokolacja w restauracji samoobsługowej. 
Wieczorem wizyta w modernistycznej dzielnicy La De-
fense - krótki czas wolny. Przejazd na nocleg w okolicy 
Paryża.

DZIEŃ 3 PARYŻ

Śniadanie, po którym przejazd do centrum stolicy Fran-
cji. Zwiedzanie Pałacu Inwalidów wraz z grobem Napo-
leona. Wjazd na drugi poziom Wieży Eiffla. Następnie 

Pola Elizejskie - spacer po centrum paryskiej elegancji 
oraz możliwość wejścia na Łuk Triumfalny. Obiadokola-
cja w restauracji. Wieczorem rejs statkiem po Sekwanie, 
podczas którego można podziwiać najważniejsze zabyt-
ki Paryża. Powrót do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 4 PARYŻ

Po śniadaniu, przejazd do najstarszej części Paryża: 
Wyspa La Cité połączona mostem z Wyspą św. Ludwi-
ka, gdzie znajdują się najwspanialsze zabytki: katedra 
Notre-Dame, najstarsze z paryskich więzień - Concier-
gerie, a także Święta Kaplica, w której przechowywano 
relikwię korony cierniowej Jezusa (z zewnątrz). Na-
stępnie wizyta w Luwrze, gdzie można zobaczyć m.in. 
słynny obraz Mona Lisa oraz piękny posąg Wenus  
z Milo. Czas na indywidualne zwiedzanie. Obiadokola-
cja w restauracji. Wieczorny spacer po dzielnicy arty-
stów - Montmarte z wspaniałą Bazyliką Sacre Coeur. 
Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Nocny przejazd  
do Polski. 

DZIEŃ 5 

Przyjazd do Polski. W przerwie podróży obiad na terenie 
kraju. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczor-
nych. Zakończenie wycieczki.

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
3 noclegi w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje,   D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Bruksela - Pary¿

Francja
Paryż - spotkanie z Mona Lizą

Zapewniamy
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Przelot samolotem w obie strony D
Opłaty lotniskowe i paliwowe D
Przejazd klimatyzowanym autokarem D
4 noclegi w hotelu *** D
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje D
Opiekę polskojęzycznego pilota  D
Ubezpieczenie KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Barcelona - Girona - Figueres

Hiszpania
Weekend w Barcelonie

DZIEŃ 1 

Zbiórka na lotnisku. Przelot do Barcelony. Transfer  
do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 2 BARCELONA

Śniadanie, po którym przejazd do centrum Barcelony. 
Spotkanie z przewodnikiem miejscowym i całodzienne 
zwiedzanie stolicy Katalonii. Spacer śladami Gaudiego: 
katedra Sagrada Familia, Casa Mila, Casa Vicens, Park 
Guell. Dalsze zwiedzanie miasta: reprezentacyjna aleja 
La Rambla, Barri Gotic - najstarsza dzielnica miasta. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 BARCELONA

Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Barcelony z przewodni-
kiem. Wizyta w dzielnicy La Ribera - plątaninie wąskich 
średniowiecznych uliczek, gdzie znajduje się kościół 
patronki żeglarzy Santa Maria del Mar. Czas wolny 

w stolicy Katalonii. Następnie spacer po wzgórzach 
dzielnicy Montjuic: wioska olimpijska z okazałym sta-
dionem, ufortyfikowany zamek, pałac. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 GIRONA - FIGUERES

Po śniadaniu przejazd do Girony. Zwiedzanie miasta 
posiadającego jedną z najlepiej zachowanych średnio-
wiecznych starówek w Hiszpanii: katedra Santa Maria, 
kolegiata oraz dzielnica żydowska. Przejazd do Figu-
eres, rodzinnego miasta Salvadore Dali, gdzie oprócz 
muzeum słynnego artysty zobaczyć można najpotęż-
niejszą twierdzę XVIII wieku - San Fernando. Powrót  
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5

Transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie 
wycieczki.

Zapewniamy

Istnieje mozliwość wydłużenia wycieczki. Proponujemy m. in.:
- całodzienny wypoczynek nad morzem

- całodzienny pobyt w parku rozrywki PortAventura
- wycieczka do Montserrat
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DZIEŃ 1 AUGUSTÓW

Zbiórka uczestników. Przejazd do Augustowa i rejs 
szlakiem papieskim na malowniczej trasie prowadzącej 
przez rzeki i jeziora otoczone nienaruszoną przyrodą. 
Ciekawostką jest dwukrotna przeprawa przez śluzę.  
Przejazd na obiadokolację i nocleg do Wilna. 

DZIEŃ 2 WILNO

Śniadanie, po którym całodzienne zwiedzanie Wilna  
z przewodnikiem miejscowym: cerkiew przy Ostrej Bra-
mie, katedra, kościoły: św. Ducha, św. Anny, św. Piotra 
i Pawła, cmentarz na Rossie, miejsca związane z życiem 
i twórczością Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackie-
go. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 3 WILNO - TROKI

Śniadanie, po którym uzupełniające zwiedzanie Wilna. 
Czas wolny. Przejazd do Trok - pierwszej stolicy Litwy, 
degustacja karaimskich „kybynów”, spacer nad jezio-
rem Galwe wokół gotyckiego zamku. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 SZAWLE - KRETYNGA - POŁĄGA 

Śniadanie, po którym przejazd do Szawli - nawiedze-
nie Góry Krzyży z dziesiątkami tysięcy symboli męki 
Chrystusa.  Następnie przejazd do Kretyngi - miasta 

należącego w XVI w. do rodu Chodkiewiczów. Zwie-
dzanie miasta: kościół Zwiastowania NMP i klasztor 
Franciszkanów ufundowane przez Jana Karola Chod-
kiewicza oraz wizyta w pałacu Tyszkiewiczów.  Przejazd 
do Połągi - największego i najbardziej znanego kuror-
tu na Litwie. Wizyta w Pałacu Tyszkiewiczów, w któ-
rym obecnie mieści się Muzeum Bursztynu. Przejazd  
na obiadokolację i nocleg w okolicach Połągi.

DZIEŃ 5 KŁAJPEDA - KIEJDANY - KOWNO 

Śniadanie. Przejazd do Kłajpedy. Zwiedzanie Starówki z 
domami w stylu pruskim. Czas wolny. Następnie prze-
jazd do Kiejdan - byłej siedziby rodowej Radziwiłłów. 
Zwiedzanie miasta: kościoły św. Jerzego i św. Józefa, 
klasztor karmelicki, zbory luterański i kalwiński z mau-
zoleum Radziwiłłów. Przejazd do Kowna. Zwiedzanie 
miasta nad Niemnem i Wilią: starówka z ruinami zam-
ku, kościół Bernardynów, plac Ratuszowy, pałac Pa-
ców, katedra św. Piotra i Pawła. Spacer Aleją Wolności. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Kowna.

DZIEŃ 6 OLSZTYN 

Śniadanie. Przejazd do Olsztyna. Zwiedzanie Starego 
Miasta oraz Zamku Kapituły Warmińskiej. Pożegnalny 
obiad. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wie-
czornych. Zakończenie wycieczki.

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
5 noclegów w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji,   D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota  D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW  D
Podatek VAT D

Augustów - Wilno - Troki - Szawle - Kretynga - Po³¹ga - K³ajpeda - Kiejdany - Kowno - Olsztyn

Litwa
Na bursztynowym szlaku

Zapewniamy
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DZIEŃ 1 BERLIN

Zbiórka uczestników. Przyjazd do centrum Berlina. 
Zwiedzanie stolicy Niemiec: Berliner Dom - katedra 
ewangelicka, katolicka katedra św. Jadwigi, pozostało-
ści Muru Berlińskiego - wspomnienie tragicznej historii 
miasta, spacer reprezentacyjną aleją Unter den Linden 
do Bramy Brandendburskiej - symbolu i najbardziej zna-
nej budowli berlińskiej. Budynek Reichstagu - siedziba 
parlamentu zjednoczonych Niemiec z charakterystyczną 
oszkloną kopułą (z zewnątrz). Przejazd na futurystyczny 
Potsdamer Platz. Następnie wizyta na Alexanderplatz, 
na którym znajduje się monumentalna Wieża Telewi-
zyjna. Popołudniu spacer wśród urokliwych jarmarków 
bożonarodzeniowych, podczas których można poczuć 
magię nadchodzących świąt. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg w okolicach Słubic.

DZIEŃ 2 POZNAŃ

Śniadanie. Przejazd do Poznania. Wizyta na Poznań-
skiej Malcie. Dla chętnych możliwość skorzystania  
ze wspaniałych Term Maltańskich - szerokiej gamy ba-
senów rekreacyjnych. Wyjazd w drogę powrotną. Przy-
jazd na miejsce zbiórki w godzinach popołudniowych. 
Zakończenie wycieczki.

DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników. Wyjazd w kierunku Niemiec. Prze-
jazd na nocleg w okolicach Altoetting. 

DZIEŃ 2  ALTOETTING  - OBERNDORF BEI SALZBURG 

Śniadanie. Nawiedzenie najważniejszego sanktuarium 
Maryjnego Bawarii z cudowną figurą Czarnej Madonny 
oraz urnami zawierającymi serca królów bawarskich w 
Altoetting. Następnie spacer wśród urokliwych jarmar-
ków bożonarodzeniowych, podczas których można po-
czuć magię nadchodzących świąt. Przejazd do miejsco-
wości Oberndorf bei Salzburg, gdzie w 1818 powstała 
znana na całym świecie kolęda „Cicha Noc”. W miejscu 
obecnej kaplicy do 1913 roku znajdował się kościół św. 
Mikołaja, w którym „Cicha Noc” została wykonana po raz 
pierwszy. Wizyta w muzeum, gdzie zgromadzono bogatą 
dokumentację związaną z kolędą i jej autorami. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicach Salzburga. 

DZIEŃ 3 SALZBURG

Śniadanie. Przejazd do Salzburga - zwiedzanie histo-
rycznego centrum wpisanego na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO: spacer najstarszą i najpiękniejszą 
ulicą Miasta – Getreidegasse, gdzie znajduje się Dom 
Mozarta, nawiedzenie katedry św. Ruperta oraz zwie-
dzanie ogrodów wodnych na terenie Pałacu Hellbrunn, 
które stanowią unikat w całej Europie. Następnie wjazd 
kolejką na górującą nad miastem Twierdzę Salzburg, 
skąd roztacza się widok na panoramę miasta. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicach Wiednia.

DZIEŃ 4 WIEDEŃ

Śniadanie, po którym przejazd do Wiednia - zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem miejscowym: katedra św. Stefa-
na, Pałac Hofburg (z zewnątrz), wizyta w Parku Miejskim 
ze słynnym pomnikiem Straussa, Hundertwasserhaus, 
wspaniałe budowle na Ringstrasse m.in. budynek Opery, 
Graben Strasse. Popołudniu spacer wśród urokliwych 
jarmarków bożonarodzeniowych, podczas których można 
poczuć magię nadchodzących świąt. Przejazd na obiado-
kolację i nocleg w okolicach Brna.

DZIEŃ 5 

Śniadanie, po którym wyjazd w drogę powrotną do 
kraju. W przerwie podróży pożegnalny obiad w Polsce. 
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 
Zakończenie wycieczki.

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
Noclegi w hotelach ** / *** D
Wyżywienie według programu D
Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie D
Ubezpieczenie KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

2 dni: Berlin - Poznañ    |    5 dni: Altoetting - Oberndorf bei Salzburg - Salzburg - Wiedeñ

Niemcy - Austria
Jarmarki Świąteczne

Zapewniamy
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Przejazd klimatyzowanym autokarem D
3 noclegi w hotelach *** D
Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje,   D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie D
Ubezpieczenie KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Norymberga - Monachium - Garmisch-Partenkirchen - Neuschwanstein - Ettal - Ratyzbona

Niemcy
Oblicza Bawarii

DZIEŃ 1 NORYMBERGA

Zbiórka uczestników. Przejazd do Norymbergi - bę-
dącej przykładem typowego średniowiecznego miasta 
niemieckiego. Stolica Frankonii została pieczołowicie 
odrestaurowana po niemal całkowitym zniszczeniu 
podczas II wojny światowej. Spacer po malowniczym 
Starym Mieście otoczonym murami miejskimi, gdzie 
znajdują się m.in.: renesansowy ratusz, bogato zdo-
biona studnia miejska, zwana Piękną Studnią, kościoły 
NMP i św. Wawrzyńca. Przejazd na obiadokolację i noc-
leg w okolicach Monachium.   

DZIEŃ 2 MONACHIUM 

Śniadanie. Przejazd do Monachium - stolicy Bawarii 
położonej na skraju Alp. Miasto słynie ze święta piwa - 
Oktoberfest, które co roku gości miliony turystów. Zwie-
dzanie głównych zabytków miasta: Marienplatz, gotycki 
ratusz ze słynnymi kurantami, symbol miasta - gotycka 
katedra NMP o wysokich cebulowatych wieżach. Wizyta 
w Ogrodzie Angielskim - parku naturalnym położonym 
w samym centrum miasta, popularnym miejscu wypo-
czynku monachijczyków. Jest to jeden z najstarszych 
tego typu obiektów na świecie. Po południu przejazd 
do Parku Olimpijskiego oraz zwiedzanie stadionu, któ-
ry był areną igrzysk w 1972 roku. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 GARMISCH-PARTENKIRCHEN - NEUSCHWANSTEIN - ETTAL 

Śniadanie, po którym przejazd do Garmisch-Partenkir-
chen - spacer po malowniczym bawarskim kurorcie, 
który był wielokrotnie areną zmagań najlepszych nar-
ciarzy świata. Wizyta pod skocznią, która gości skocz-
ków narciarskich podczas Turnieju Czterech Skoczni. 
Przejazd do Neuschwanstein – najsłynniejszego zamku 
świata, którego niecodzienna architektura wtapiająca 
się w górzysty krajobraz Alp niemalże przenosi turystę 
w świat marzeń i baśni. Następnie wizyta w Ettal - zwie-
dzanie słynnego opactwa benedyktyńskiego, zbudowa-
nego na wzór Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie. 
Możliwość degustacji miejscowego piwa oraz nalewek. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 RATYZBONA

Śniadanie. Przejazd do Ratyzbony, uznawanej za jed-
no z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast  
w Niemczech i którego Stare Miasto zostało wpisane 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Spacer, 
podczas którego można zobaczyć najważniejsze zabytki 
miasta: katedrę św. Piotra - najwspanialszą gotycką bu-
dowlę w Bawarii, stary ratusz oraz kamienny most z XII 
w. Wyjazd w drogę powrotną. Pożegnalny obiad w Pol-
sce. Przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach 
wieczornych. Zakończenie wycieczki.

Zapewniamy
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Przejazd klimatyzowanym autokarem D
Noclegi według programu D
Wyżywienie według programu D
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Wariant I: Heide Park - Hamburg    |    Wariant II: Berlin - Tropical Islands

Niemcy
Parki rozrywki

DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników. Nocny przejazd w kierunku Nie-
miec.

DZIEŃ 2 HEIDE PARK

Rano przyjazd do Soltau i całodzienny pobyt w Heide 
Parku (jednym z największych wesołych miasteczek  
w Niemczech) - szereg atrakcji: wieża widokowa, dwie 
ogromne karuzele-statki, kolejka wysokościowa, kolej-
ka z dwoma pętlami i korkociągiem, parowiec Mississi-
pi, tratwy, pokazy delfinów, aligatorów i lwów morskich. 
Pobyt w parku do godziny 18.00. Zakwaterowanie  
w domkach na terenie Holiday Camp przy parku rozryw-
ki. Obiadokolacja i nocleg. 

DZIEŃ 3 HAMBURG

Śniadanie. Przejazd do Hamburga. Całodniowe zwie-
dzanie miasta: ratusz, kościoły: św. Jakuba, św. Piotra, 
dzielnica kanałów i spichlerzy, wybrzeże Łaby, stary 
tunel pod Łabą, słynna dzielnica Sankt Pauli. Wjazd 
na wieżę widokową kościoła św. Michała. Wizyta  
w Cudownej Krainie Miniatury - jedna z największych 
kolekcji kolejek elektrycznych na świecie. Czas wolny. 
Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski.

DZIEŃ 4

Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach porannych. 
Zakończenie wycieczki.

DZIEŃ 1 BERLIN

Zbiórka uczestników. Przyjazd do centrum Berlina. 
Zwiedzanie stolicy Niemiec: Berliner Dom, czyli katedra 
ewangelicka, katolicka katedra św. Jadwigi, pozostało-
ści Muru Berlińskiego - wspomnienie tragicznej historii 
miasta, spacer reprezentacyjną aleją Unter den Linden 
do Bramy Brandendburskiej - symbolu i najbardziej 
znanej budowli berlińskiej. Budynek Reichstagu - sie-
dziba parlamentu zjednoczonych Niemiec z charaktery-
styczną oszkloną kopułą (z zewnątrz). Następnie wizyta 
na Alexanderplatz i wjazd na monumentalną Wieżę 
Telewizyjną, z której rozciąga się panorama stolicy Nie-
miec. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach 
Berlina.

DZIEŃ 2 TROPICAL ISLANDS

Śniadanie. Przejazd do kompleksu Tropical Islands. 
Całodzienny pobyt: korzystanie z basenów, plaży, zjeż-
dżalni oraz atrakcji lasu tropikalnego, możliwość sko-
rzystania za dodatkową opłatą również ze Strefy Saun. 
Wyjazd w drogę powrotną. W przerwie podróży poże-
gnalny obiad w Polsce. Przyjazd na miejsce zbiórki w 
godzinach wieczornych. Zakończenie wycieczki.

Zapewniamy
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DZIEŃ 1  KÓRNIK - MIĘDZYRZECKI REJON UMOCNIONY

Zbiórka uczestników. Wyjazd w kierunku zachodniej 
granicy. Przejazd do Kórnika. Zwiedzanie neogotyckie-
go zamku będącego dawniej siedzibą rodów Górków 
i Działyńskich. Następnie przejazd do Międzyrzeckiego 
Rejonu Umocnionego. Zwiedzanie jednej z najwięk-
szych w Europie fortyfikacji z okresu II wojny świato-
wej: zęby smoka, schrony bojowe, dworzec podziemnej 
kolejki. Następnie przejazd na obiadokolację i nocleg 
w okolicach Słubic.

 DZIEŃ 2 BERLIN

Śniadanie. Przyjazd do centrum Berlina. Zwiedzanie 
stolicy Niemiec: Berliner Dom, czyli katedra ewange-
licka, pozostałości Muru Berlińskiego - wspomnienie 
tragicznej historii miasta, spacer reprezentacyjną aleją 
Unter den Linden do Bramy Brandendburskiej - symbo-
lu i najbardziej znanej budowli berlińskiej. Budynek Re-
ichstagu - siedziba parlamentu zjednoczonych Niemiec 
z charakterystyczną oszkloną kopułą (z zewnątrz). Na-
stępnie wizyta na Alexanderplatz i wjazd na monumen-
talną Wieżę Telewizyjną, z której rozciąga się panorama 
stolicy Niemiec. Czas wolny. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg w okolicach Berlina. 

DZIEŃ 3 POCZDAM

Po śniadaniu przejazd do Poczdamu. Zwiedzanie: pa-
łac Sanssouci wraz z przylegającymi doń ogrodami 
pałacowymi, pałacyk Cecilienhof - miejsce Konferencji 
poczdamskiej, kościół śś. Piotra i Pawła, poczdamska 
Brama Brandenburska, kolonia rosyjska Alexandrowka. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Drezna. 

DZIEŃ 4 SAKSOŃSKA SZWAJCARIA

Śniadanie. Przejazd na teren Saksońskiej Szwajcarii. 
Zwiedzanie Zamku Stolpen oraz Twierdzy Konigstein 
wznoszących się na wzgórzach. Następnie przejazd  
do Parku Narodowego Saskiej Szwajcarii, którego naj-
większą atrakcję stanowi formacja skalna Bastei. Spacer 
przez słynny kamienny most, który połączony jest z wie-
loma punktami widokowym na Góry Połabskie i rzekę 
Łabę. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5  DREZNO - BUDZISZYN

Śniadanie. Przejazd do Drezna. Zwiedzanie stolicy 
Saksonii: kościół NMP, katedra Świętej Trójcy oraz 
arcydzieło niemieckiego baroku - Drezdeński Zwinger. 
Następnie przejazd do Budziszyna, historycznej stolicy 
Łużyc. Zwiedzanie miasta: katedra, Zamek Ortenburg, 
starówka z ratuszem. Przejazd na obiadokolację i noc-
leg w okolicach Zgorzelca.

DZIEŃ 6 ZAMEK KSIĄŻ

Śniadanie. Przejazd do Zamku Książ. Zwiedzanie jed-
nego z największych zamków w Polsce, który został 
wzniesiony pod koniec XIII wieku i słynie z burzliwej 
historii. Wyjazd w drogę powrotną. W przerwie podróży 
pożegnalny obiad. Przyjazd na miejsce zbiórki w póź-
nych godzinach wieczornych. Zakończenie wycieczki.

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
5 noclegów w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji,   D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota  D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Kórnik - Miêdzyrzecki Rejon Umocniony - Berlin - Poczdam - Saksoñska Szwajcaria - Drezno - Budziszyn - Zamek Ksi¹¿

Niemcy 
Brandenburgia - Saksonia

Zapewniamy
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Przejazd klimatyzowanym autokarem D
7 noclegów w hotelach ***  D
Wyżywienie: 7 śniadań; 6 obiadokolacji,  D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Ubezpieczenie KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Innsbruck - Rzym - Watykan - Monte Cassino - Adriatyk - San Marino - Wenecja

Włochy
Słoneczna Italia

DZIEŃ  1  

Zbiórka uczestników. Wyjazd w kierunku Niemiec. Prze-
jazd na nocleg w okolicach Monachium. 

DZIEŃ  2 INNSBRUCK

Śniadanie. Przejazd do Innsbrucku, stolicy Tyrolu. Spa-
cer po urokliwym mieście w sercu Alp, które położone 
jest w dolinie rzeki Inn. Doskonale zachował się śre-
dniowieczny układ miasta, m.in.: katedra św. Jakuba, 
wieża miejska, zamek cesarski Hofburg (z zewnątrz). 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Rzymu.

DZIEŃ 3 RZYM - WATYKAN     

Śniadanie, po którym przejazd do Rzymu. Przejazd 
środkami komunikacji publicznej do centrum miasta. 
Zwiedzanie stolicy Włoch z przewodnikiem miejsco-
wym: Piazza Navona, Schody Hiszpańskie, Fontanna 
Di Trevi, Panteon, Kapitol, Forum Romanum, Święte 
Schody, Koloseum i Zamek Świętego Anioła (z ze-
wnątrz). Nawiedzenie Bazylik Papieskich. Przejazd  
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ  4 RZYM

Śniadanie, po którym przejazd do Rzymu. Przejazd 
środkami komunikacji publicznej do centrum mia-
sta. Nawiedzenie grobu św. Jana Pawła II. Następnie 
uzupełniające zwiedzanie miasta. Powrót do hotelu  
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ  5 MONTE CASSINO - ADRIATYK

Śniadanie, po którym przejazd na wzgórze Monte Cas-
sino. Zwiedzanie znajdującego się na szczycie Opactwa 
Benedyktyńskiego, a także nawiedzenie Cmentarza  
z grobami Żołnierzy Polskich. Przejazd nad Adriatyk. 
Czas wolny do dyspozycji uczestników. Możliwość po-
bytu na plaży i kąpieli w morzu. Przejazd na obiadoko-
lację i nocleg.

DZIEŃ  6 SAN MARINO 

Śniadanie, po którym przejazd do San Marino - zwie-
dzanie najstarszej republiki świata znajdującej się  
w obrębie państwa włoskiego. Spacer wśród średnio-
wiecznej architektury miasta. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg w okolicach Wenecji.

DZIEŃ  7  WENECJA

Śniadanie, po którym przejazd do Wenecji. Przeprawa 
stateczkiem do historycznego centrum miasta. Krótkie 
zwiedzanie miasta: Plac św. Marka, Pałac Dożów (z ze-
wnątrz), Most Westchnień, bazylika św. Marka, Dzwon-
nica, Wieża Zegarowa. Przejazd na obiadokolację i noc-
leg na terenie Czech.

DZIEŃ  8         

Śniadanie, po którym wyjazd w drogę powrotną do 
kraju. W przerwie podróży pożegnalny obiad w Polsce. 
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 
Zakończenie wycieczki.

Zapewniamy
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DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników. Wyjazd w kierunku Niemiec. Prze-
jazd na nocleg w okolicach Monachium.

DZIEŃ 2 INNSBRUCK

Śniadanie. Przejazd do Innsbrucku, stolicy Tyrolu.Spa-
cer po urokliwym mieście w sercu Alp, które położone 
jest w dolinie rzeki Inn. Doskonale zachował się śre-
dniowieczny układ miasta, m.in.: katedra św. Jakuba, 
wieża miejska, zamek cesarski Hofburg (z zewnątrz). 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Medio-
lanu.

DZIEŃ 3 MEDIOLAN  

Śniadanie, po którym przejazd do Mediolanu. Zwiedza-
nie: imponująca gotycka katedra - Duomo, którą Mark 
Twain nazwał „poematem w marmurze”, spacer naj-
starszym centrum handlowym miasta - Galerią Wiktora 
Emanuela aż do słynnej Opery La Scala. Nawiedzenie 
kościołów Santa Maria delle Grazie (tutaj w refektarzu 
znajduje się „Ostatnia Wieczerza” - słynne malowidło 
ścienne wykonane przez Leonarda da Vinci) i San Am-
brogio. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach 
Montecatini Terme.

DZIEŃ 4 LUKKA - PIZA

Po śniadaniu wyprawa do Lukki - miasta otoczonego 
wspaniale zachowanymi murami obronnymi, gdzie 
spacerując nastrojowymi uliczkami miasteczka zoba-
czyć będzie można katedrę di San Martino oraz ko-
ściół San Michele in Foro. Przejazd do Pizy: zwiedza-
nie Placu Cudów z niesamowitą katedrą, baptysterium 
i niebywałą Krzywą Wieżą (z zewnątrz). Czas wolny - 
spacer po mieście. Powrót do hotelu na obiadokolację 
i nocleg.

DZIEŃ 5 SIENA - SAN GIMIGNANO - CHIANTI

Śniadanie, po którym wyjazd do Sieny. Zwiedzanie jed-
nego z najpiękniejszych średniowiecznych miast: Piazza 
del Campo, gdzie odbywają się tradycyjne wyścigi kon-
ne - „palio”, wspaniała katedra z niezliczonymi dziełami 
sztuki, a także spacer po Via di Citta z pięknymi pałaca-
mi. Czas wolny. Przejazd do San Gimignano zwanego 
„Manhattanem Średniowiecza” ze względu na liczne 
wieże rodowe - spacer wśród imponujących budowli  
z XIV wieku. Następnie przejazd przez miasteczka regio-
nu Chianti. Zwiedzanie winnicy i degustacja lokalnego 
wina. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 FLORENCJA

Śniadanie, a następnie całodzienna wyprawa do Floren-
cji. Zwiedzanie: katedra Santa Maria del Fiore z charak-
terystyczną kopułą pokrytą freskami Giorgia Vasariego 
oraz przylegające baptysterium, Wieża Giotta, Most 
Złotników, kościół Santa Croce uznawany za florencki 
panteon. Wizyta na Placu Michała Anioła skąd rozpo-
ściera się niepowtarzalna panorama miasta. Czas wol-
ny. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 

Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. Przejazd  
na obiadokolację i nocleg na terenie Czech.

DZIEŃ 8 OŁOMUNIEC

Śniadanie. Przejazd do Ołomuńca. Nawiedzenie katedry 
św. Wacława. Spacer po barokowym centrum mia-
sta: kolumna Trójcy Przenajświętszej, ratusz Starego 
Miasta, pałac Arcybiskupi. Wyjazd w drogę powrotną  
do kraju. W przerwie podróży pożegnalny obiad w Pol-
sce. Przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach 
wieczornych. Zakończenie wycieczki.

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
7 noclegów w hotelach *** D
Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji,   D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie D
Ubezpieczenie: KL ChP + NNW D
Podatek VAT D

Innsbruck - Mediolan - Lukka - Piza - Siena - San Gimignano - Chianti - Florencja - O³omuniec

Włochy 
Toskańskie Impresje

Zapewniamy
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DZIEŃ 1 

Zbiórka uczestników. Przejazd na obiadokolację i noc-
leg w okolicach Zakopanego.

DZIEŃ 2  SPŁYW DUNAJCEM - KIEŻMARK - JASKINIA BIELAŃSKA

Śniadanie. Przejazd do przystani w Sromowcach-
Kątach. Spływ Dunajcem do Szczawnicy. Następnie 
przejazd do Kieżmarku jednego z najpiękniejszych 
miast spiskich z bogatą historią i cennymi zabytkami: 
późnogotycki zamek (z zewnątrz), kościół św. Krzyża - 
największa na Spiszu późnogotycka bazylika mniejsza  
z wolno stojącą renesansową dzwonnicą, ratusz. Prze-
jazd do Jaskini Bielańskiej, która jest jedną z najczęściej 
odwiedzanych jaskiń na Słowacji. Pomimo, iż jaskinię 
odkryto w 1881 roku, okoliczności jej powstawania 
nie są do dziś w pełni wyjaśnione. Powrót do hotelu  
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3  TATRALANDIA

Śniadanie. Przejazd do miejscowości Liptowski Mi-
kułasz. Całodzienny pobyt w jednym z największych  
w Europie wschodniej kąpielisk termalnych - Tatralan-
dii położonego wśród pięknych gór, nad północnym 
brzegiem sztucznego jeziora Liptowska Mara, z wido-
kiem na Zachodnie Tatry. Sercem Aquaparku jest źródło 
wody termalnej, wypływające z głębokości ponad 2500 
m, o temperaturze 60,7�C. Woda mineralna Tatralandii 
działa leczniczo na drogi oddechowe i aparat ruchowy. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4  SŁOWACKI RAJ

Śniadanie. Przejazd na teren Słowackiego Raju. Wę-
drówka szlakiem turystycznym „Sucha Bela”, który 
wielokrotnie przekraczany jest przez potoki oraz pro-
wadzi atrakcyjnymi wiszącymi mostkami i drabinami. 
Czas wolny na polanie Klasztorysko, gdzie znajdują 
się ruiny klasztoru kartuzów. Następnie przejście trasą 
biegnącą przełomem Hornadu, której najwęższe odcin-
ki pokonuje się przez wiszące mosty, drewniane kładki 
oraz metalowe stopnie, zamocowane na skałach, a ca-
łość ubezpieczona jest łańcuchami. Powrót do hotelu  
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5  LEWOCZA - ZAMEK SPISKI

Śniadanie. Przejazd do Lewoczy zwanej „Słowacką 
Norymbergą” ze względu na liczne zabytki, które wpi-
sane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Zwiedzanie miasta: kościół farny św. Jakuba z zabyt-
kowym drewnianym ołtarzem, klatka hańby, kamienica 
Thurzonów, pracownia mistrza Pawła. Następnie wizyta  
w Zamku Spiskim - jednym z największych kompleksów 
zamkowych w Europie Środkowej. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 

Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. W przerwie po-
dróży pożegnalny obiad. Powrót na miejsce zbiórki  
w godzinach wieczornych. Zakończenie wycieczki. 

Dunajec - Kie¿mark - Jaskinia Bielañska - Tatralandia - S³owacki Raj - Lewocza - Zamek Spiski

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
5 noclegów w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji,   D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota  D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Zapewniamy

Słowacja
Aktywny wypoczynek na Spiszu
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DZIEŃ 1 RZESZÓW

Zbiórka uczestników. Przejazd do Rzeszowa. Zwiedza-
nie miasta z przewodnikiem miejscowym: kościół Far-
ny, Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej - Bazylika 
oo. Bernardynów, Stary Rynek, Ratusz, letni pałac Lu-
bomirskich, zamek (z zewnątrz). Przejazd na obiadoko-
lację i nocleg w okolicach Przemyśla.

DZIEŃ 2 KRASICZYN - KALWARIA PACŁAWSKA - PRZEMYŚL

Śniadanie, po którym przejazd do Krasiczyna, gdzie 
zobaczyć można zamek Krasickich wybudowany  
na przełomie XVI i XVII w. Następnie wizyta w Kalwarii 
Pacławskiej. Nawiedzenie Sanktuarium Męki Pańskiej  
i Matki Bożej Kalwaryjskiej. Przejazd do Przemyśla. 
Spacer po mieście. Nawiedzenie Archikatedry Przemy-
skiej. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 SOLINA - KOMAŃCZA - LESKO 

Śniadanie, po którym przejazd nad Solinę. Rejs statkiem 
spacerowym po jeziorze Solińskim. Następnie wizyta  
w klasztorze w Komańczy - miejscu internowania Pry-
masa Wyszyńskiego. Przejazd do Leska, zwiedzanie 
miasta: synagoga, cmentarz żydowski. Powrót do ho-
telu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 PĘTLA PIESZCZADZKA

Po śniadaniu, całodzienna wycieczka z przewodnikiem 
po Bieszczadach. Przejazd na Przełęcz Wyżniańską. 
Spacer do Bacówki PTTK pod Małą Rawką. Widok  
na Połoniny i dolinę Bystrego. Następnie przejazd frag-
mentem Pętli Bieszczadzkiej. Powrót do hotelu na obia-
dokolację i nocleg.    

DZIEŃ 5 ŁAŃCUT - LEŻAJSK - ZWIERZYNIEC

Śniadanie. Przejazd do Łańcuta - zwiedzanie impo-
nującego Pałacu Potockich, jednej z najpiękniejszych 
rezydencji arystokratycznych w Polsce słynącej ze zna-
komitych wnętrz mieszkalnych oraz niezwykle interesu-
jącej kolekcji pojazdów konnych. Następnie przejazd 
do Leżajska, zwiedzanie Sanktuarium oo. Bernardynów 
oraz bazyliki ze słynnymi organami.  Przejazd do Zwie-
rzyńca, dawnej posiadłości Zamoyskich. Zwiedzanie 
miasta: XIX-wieczny browar oraz ciekawy obiekt sa-
kralny - kościół św. Jana Nepomucena zwany kościo-
łem na wodzie. Przejazd na obiadokolację i nocleg  
w okolicach Zamościa. 

DZIEŃ 6 ZAMOŚĆ - KRASNOBRÓD

Śniadanie. Przejazd do Zamościa. Miasto nazywa-
ne „Padwą Północy” jest arcydziełem renesansowej 
architektury. W 1992r. Zamość został wpisany na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie 
z przewodnikiem. Przejazd do Krasnobrodu. Zwiedza-
nie miasta: Pałac Leszczyńskich (z zewnątrz), kaplica  
na wodzie oraz wizyta nad nieczynnym kamieniołomem. 
Następnie nawiedzenie barokowego kościoła Nawie-
dzenia NMP, który został ufundowany przez żonę króla 
Jana III Sobieskiego - Marysieńkę Sobieską jako wotum 
wdzięczności za uzdrowienie. Powrót do hotelu na obia-
dokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 KAZIMIERZ DOLNY

Śniadanie. Przejazd do Kazimierza Dolnego, spacer 
po malowniczym miasteczku położonym nad samym 
brzegiem Wisły, podczas którego można podziwiać 
jego wspaniałą architekturę (renesansowe kamienice, 
średniowieczne ruiny Zamku). Wyjazd w drogę powrot-
ną. W przerwie podróży pożegnalny obiad w restauracji. 
Przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach noc-
nych. Zakończenie pielgrzymki.

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
6 noclegów w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji,   D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Ubezpieczenie NNW D
Podatek VAT D

Rzeszów - Krasiczyn - Kalwaria Pac³awska - Przemyœl - Solina - Komañcza - Lesko - Pêtla Bieszczadzka - £añcut - Le¿ajsk  
Zwierzyniec - Zamoœæ - Krasnobród - Kazimierz Dolny

Polska
Wyprawa w Bieszczady

Zapewniamy
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DZIEŃ 1 WROCŁAW 

Zbiórka uczestników. Przejazd do Wrocławia: Stary Ry-
nek z ratuszem oraz zabytkową zabudową, Ossolineum 
i gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego, Ostrów 
Tumski z katedrą oraz późnoromańskim kościołem św. 
Idziego. Zwiedzanie Panoramy Racławickiej, która jest 
genialnym dziełem Jana Styki i Wojciecha Kossaka 
o wym. 15 x 114 m, przedstawiającym najważniejszą zwy-
cięską dla Polaków bitwę powstania kościuszkowskiego. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg do Karpacza.

DZIEŃ 2 KARPACZ

Śniadanie. Dzień wypoczynku do dyspozycji uczestni-
ków. Możliwość wzięcia udziału w wycieczce fakulta-
tywnej. Przejazd do centrum Karpacza. Spacer po mie-
ście. Następnie zwiedzanie Świątyni Wang - kościółka, 
który powstał w Norwegii na przełomie XII i XIII wie-
ku, a w Karkonosze przewieziony został w 1842 roku. 
Następnie dla chętnych przejazd do Parku Wodnego 
Tropikana w hotelu Gołębiewski. Powrót do hotelu  
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 SZKLARSKA PORĘBA

Śniadanie. Dzień wypoczynku do dyspozycji uczest-
ników. Możliwość wzięcia udziału w wycieczce fakul-
tatywnej. Przejazd do Szklarskiej Poręby. Wycieczka  
z przewodnikiem na Szrenicę (1362 m n.p.m.). Po dro-
dze wizyta nad wodospadem Kamieńczyka oraz na Hali 
Szrenickiej. Powrót do hotelu na obiadokolację. Pobyt 
grupy na kręgielni w ośrodku. W godzinach wieczor-
nych możliwość udziału w dancingu organizowanym  
w kawiarni hotelowej. Nocleg.

DZIEŃ 4 ŚNIEŻKA

Śniadanie. Dzień wypoczynku do dyspozycji uczestni-
ków. Możliwość wzięcia udziału w wycieczce fakultatyw-
nej. Wyprawa na Śnieżkę (1602 m n.p.m.) - najwyższy 
szczyt Sudetów. W trakcie wyprawy będzie można od-
wiedzić słynne schroniska górskie: Strzechę Akademic-
ką oraz Samotnię. Powrót do hotelu na obiadokolację. 
Od godziny 22:00 możliwość udania się na dyskotekę 
organizowaną w hotelu Gołębiewski. Nocleg.

DZIEŃ 5 ZAMEK KSIĄŻ - ŚWIDNICA

Śniadanie. Przejazd do Zamku Książ. Zwiedzanie jed-
nego z największych zamków w Polsce, który został 
wzniesiony pod koniec XIII wieku i słynie z burzliwej 
historii. Następnie przejazd do Świdnicy. Zwiedzanie 
słynnego XVII - wiecznego Kościoła Pokoju. Świą-
tynia protestancka wzniesiona na mocy postanowień 
kończących Wojnę Trzydziestoletnią, jest największą 
drewnianą budowlą sakralną w Europie. Wyjazd w dro-
gę powrotną. W przerwie podróży pożegnalny obiad  
w restauracji. Przyjazd na miejsce zbiórki w późnych 
godzinach wieczornych.

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
4 noclegi w hotelu *** / **** D
Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje,   D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Ubezpieczenie NNW D
Podatek VAT D

Zapewniamy

Wroc³aw - Karpacz - Szklarska Porêba - Œnie¿ka - Zamek Ksi¹¿ - Œwidnica

Polska
Relaks w Karkonoszach
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DZIEŃ 1  WROCŁAW

Zbiórka uczestników. Przejazd do Wrocławia: Stary Ry-
nek z ratuszem oraz zabytkową zabudową, Ossolineum 
i gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego, Ostrów 
Tumski z katedrą oraz późnoromańskim kościołem św. 
Idziego. Zwiedzanie Panoramy Racławickiej, która jest 
genialnym dziełem Jana Styki i Wojciecha Kossaka 
o wym. 15 x 114 m, przedstawiającym najważniejszą 
zwycięską dla Polaków bitwę powstania kościuszkow-
skiego. Przejazd na obiadokolację i nocleg w Kotlinie 
Kłodzkiej. 

DZIEŃ 2  ŚWIDNICA - WAMBIERZYCE - KUDOWA ZDRÓJ

Po śniadaniu przejazd do Świdnicy. Nawiedzenie ko-
ścioła Pokoju – największego drewnianego kościoła 
w Europie wpisanego na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Następnie przejazd do Wambierzyc, gdzie 
znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Królowej Ro-
dzin. Zwiedzanie XIX-wiecznej ruchomej szopki z 800 
figurkami (300 w ruchu). Przejazd do Czermnej, gdzie 
znajduje się Kaplica Czaszek - ściany pokrywa 3 tysiące 
czaszek, a sufit dekorują tysiące kości piszczelowych. 
Przejazd do Kudowy Zdój: spacer po parku zdrojowym i 
czas wolny dla uczestników. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg w Kotlinie Kłodzkiej.

DZIEŃ 3 SKALNE MIASTO

Śniadanie, po którym przejazd na teren Czech. Wizyta 
w największym czeskim rezerwacie przyrody - Skalnym 
Mieście. Wspaniałe dzieło przyrody tworzone przez 
potężne piaskowcowe skały, grzebienie i skalne wieże. 
Wiele skał posiada własną nazwę: Kochankowie, Staro-
sta i Starościna, Głowa Cukru, Stołek Karkonosza, Fotel 
Babuni, Diabelski Most, Fortepian Karkonosza. Powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4  KŁODZKO - BARDO - BYSTRZYCA KŁODZKA

Po śniadaniu przejazd do Kłodzka: zwiedzanie twier-
dzy i podziemnej trasy turystycznej oraz spacer po 
centrum miasta. Przejazd do Bardo - nawiedze-
nie sanktuarium maryjnego. Następnie przejazd do 
Bystrzycy Kłodzkiej - spacer po malowniczej gór-
skiej miejscowości. Czas wolny. Powrót do hotelu  
na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 5 ZŁOTY STOK

Śniadanie. Przejazd do Złotego Stoku. Zwiedzanie 
najstarszej w Polsce kopalni złota. Spacer podziemną 
trasą turystyczną, której największą atrakcją jest jedyny 
w Polsce podziemny wodospad. Wyjazd w drogę po-
wrotną. W przerwie podróży pożegnalny obiad. Przyjazd 
na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych. 
Zakończenie wycieczki.

Przejazd klimatyzowanym autokarem  D
4 noclegi w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje,  D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota  D
Ubezpieczenie KL ChP i NNW D
Podatek VAT  D

Zapewniamy

Wroc³aw - Œwidnica - Wambierzyce - Kudowa Zdrój - Skalne Miasto - K³odzko - Bardo - Bystrzyca K³odzka - Z³oty Stok

Polska
Kotlina Kłodzka
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DZIEŃ 1  WIELICZKA

Zbiórka uczestników. Przejazd do Wieliczki. Zwiedzanie 
Kopalni Soli. Niepowtarzalny podziemny świat solnych 
korytarzy ze wspaniałymi rzeźbami, płaskorzeźbami, 
oryginalną obudową chodników i komór poeksplo-
atacyjnych oraz podziemnymi jeziorami solankowymi. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Krako-
wa.

DZIEŃ 2 KRAKÓW

Śniadanie. Przejazd do centrum Krakowa. Zwiedzanie  
z przewodnikiem stolicy Małopolski: spacer Drogą Kró-
lewską do Rynku i na Wzgórze Wawelskie, dziedziniec 
Zamku Królewskiego, Smok Wawelski, Katedra z kapli-
cą Zygmuntowską. Następnie zwiedzanie Starego Mia-
sta: Rynek z Sukiennicami, Barbakan, Kościół Mariacki  
ze słynnym ołtarzem Wita Stwosza jak również spacer 
na żydowski Kazimierz i do Sanktuarium na Skałce. Po-
wrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 OJCOWSKI PARK NARODOWY - OGRODZIENIEC 

 ŁAGIEWNIKI

Po śniadaniu wyjazd do Ojcowskiego Parku Narodo-
wego. Zwiedzanie Groty Łokietka - najdłuższej jaski-
ni krasowej dostępnej dla turystów na terenie Parku. 
Następnie przejazd do Ogrodzieńca i zwiedzanie ruin 
średniowiecznego zamku, położonego na najwyższym 

wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej - Gó-
rze Zamkowej. Przejazd do Łagiewnik. Nawiedzenie 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie znajdują się 
relikwie świętej Siostry Faustyny Kowalskiej, której be-
atyfikacji i kanonizacji dokonał św. Jan Paweł II. Powrót 
do hotelu na obiadokolację połączoną z wieczorem in-
tegracyjnym. Nocleg.

DZIEŃ 4 WADOWICE - ZAKOPANE 

Śniadanie. Przejazd do Wadowic - zwiedzanie: dom ro-
dzinny Karola Wojtyły, Bazylika Ofiarowania NMP. Na-
stępnie przejazd do Zakopanego. Czas wolny w centrum 
kurortu. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach 
Zakopanego. 

DZIEŃ 5 ZAKOPANE

Śniadanie. Przejazd do Zakopanego. Zwiedzanie miasta: 
Cmentarz na Pęksowym Brzyzku, kaplica na Jaszczu-
rówce, dom rekolekcyjny Księżówka, Wielka Krokiew. 
Przejazd do sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptów-
kach. Następnie czas wolny w centrum kurortu. Powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6

Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. W przerwie po-
dróży pożegnalny obiad. Powrót na miejsce zbiórki 
w godzinach wieczornych. Zakończenie wycieczki.

Wieliczka - Kraków - Ojcowski Park Narodowy - Ogrodzieniec - £agiewniki - Wadowice - Zakopane

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
5 noclegów w hotelach  ** / *** D
Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji,   D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota D
Ubezpieczenie NNW D
Podatek VAT D

Zapewniamy

Polska
Wycieczka do Małopolski
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DZIEŃ 1 KODEŃ

Zbiórka uczestników. Przejazd do Kodnia. Pobyt  
w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg w okolicach Białej Podlaskiej. 

DZIEŃ 2 PRATULIN - GRABARKA - BIAŁYSTOK

Śniadanie. Przejazd do Pratulina. Nawiedzenie Sanktu-
arium Męczenników Podlaskich, gdzie 24 stycznia 1874 
roku wojsko carskie rozstrzelało 13 wiernych Kościoła 
Unickiego. Przejazd na górę Grabarka zwaną też „Górą 
Krzyży”. Jest to najważniejsze miejsce kultu religijnego 
dla wyznawców prawosławia w Polsce. Przejazd do Bia-
łegostoku, krótkie zwiedzanie miasta: Pałac Branickich 
(z zewnątrz), ogrody pałacowe, rynek z ratuszem. Prze-
jazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicach 
Białegostoku.

DZIEŃ 3 SOKÓŁKA - KRUSZYNIANY - BOHONIKI - SUPRAŚL  

Śniadanie. Całodzienna wycieczka szlakiem polskich 
Tatarów. Zwiedzanie muzeum regionalnego w Sokół-
ce, gdzie można zapoznać się z dziejami osadnictwa 
tatarskiego. Nawiedzenie kościoła pw. św. Antoniego 
- miejsca cudu eucharystycznego.  Zwiedzanie mecze-
tów w Bohonikach i Kruszynianach. Drewniany meczet  
we wsi Kruszyniany, jest najstarszym meczetem tatar-
skim zachowanym w Polsce. Następnie zwiedzanie mia-
steczka Krynki z oryginalnym rynkiem. Jest to jedyny 
w Polsce tego typu układ urbanistyczny: XVIII-wieczny 
plac sześciokątny z dwunastoma odchodzącymi od nie-
go ulicami.  Na koniec wizyta w Supraślu i zwiedzanie 
najważniejszych zabytków miasta: prawosławny Mo-
naster oraz historyczne nekropolie. Powrót do hotelu  
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 KRYNKI - PUSZCZA BIAŁOWIESKA - HAJNÓWKA

Śniadanie. Wycieczka do Puszczy Białowieskiej, naj-
starszego polskiego parku narodowego będącego kró-
lestwem Żubra - największego z europejskich zwierząt. 
Wizyta w Białowieskim Parku Narodowym: Rezerwat 
Pokazowy Żubrów, gdzie można obejrzeć żubry, łosie, 
jelenie, sarny, wilki oraz Obszar Ochrony Ścisłej - naj-
cenniejszą część Parku, w której zachowały się najstar-
sze drzewostany Puszczy Białowieskiej. Wizyta w Mu-
zeum Przyrodniczo-Leśnym, gdzie można zapoznać się 
z florą i fauną Parku. Zwiedzanie Białowieży i Hajnów-
ki, nazywanej stolicą Puszczy Białowieskiej - spacer  
po mie ście. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 DRUSKIENNIKI

Śniadanie. Wyjazd na Litwę. Przejazd do miejscowości 
Druskienniki, najnowocześniejszego i największego 
uzdrowiska na Litwie. Spacer po malowniczym uzdro-
wiskowym kurorcie, który chętnie odwiedzał Józef Pił-
sudski. Dla chętnych możliwość skorzystania z atrakcji 
w Aqua Parku. Przejazd do hotelu na obiadokolację  
i nocleg. 

DZIEŃ 6 GIETRZWAŁD

Śniadanie. Przejazd do Sanktuarium Maryjnego w Gie- 
trzwałdzie, gdzie objawiła się Matka Boża. Wyjazd  
w drogę powrotną. W przerwie podróży pożegnalny 
obiad. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach późno-
wieczornych. Zakończenie wycieczki.

Zapewniamy: D
Przejazd klimatyzowanym autokarem D
5 noclegów w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji,  D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota  D
Ubezpieczenie: KL ChP i NNW D
Podatek VAT D

Kodeñ - Pratulin - Grabarka - Bia³ystok - Sokó³ka - Kruszyniany - Bohoniki - Supraœl - Puszcza Bia³owieska - Hajnówka  
Druskienniki - Gietrzwa³d

Polska
Z wizytą na Podlasiu

Zapewniamy
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DZIEŃ 1 WIELICZKA

Zbiórka uczestników. Przejazd do Wieliczki. Zwiedzanie 
Kopalni Soli - niepowtarzalny podziemny świat solnych 
korytarzy i komór wypełnionych wspaniałymi rzeźbami i 
oryginalną obudową poeksploatacyjną oraz podziemny-
mi jeziorami solankowymi. Przejazd na obiadokolację i 
nocleg w okolicach Zakopanego.

DZIEŃ 2 ZAKOPANE

Śniadanie. Przejazd do Zakopanego. Zwiedzanie miasta: 
Cmentarz na Pęksowym Brzyzku, kaplica na Jaszczu-
rówce, dom rekolekcyjny Księżówka, Wielka Krokiew. 
Przejazd do sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptów-
kach. Następnie czas wolny w centrum kurortu. Powrót 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 MORSKIE OKO

Śniadanie. Przejazd na Łysą Polanę. Całodzienna wę-
drówka do Morskiego Oka, skąd można podziwiać od-
bijające się w tafli wody Mięguszowieckie Szczyty oraz 
Rysy - najwyższy szczyt w Polsce. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 BUKOWINA TATRZAŃSKA

Śniadanie. Przejazd do Bukowiny Tatrzańskiej. Wypo-
czynek w kompleksie termalnym. Termy Bukovina to 
największy w Polsce kompleks basenów geotermalnych 
bogaty we właściwości lecznicze. Następnie powrót do 
Zakopanego. Wjazd kolejką linowo-terenową na Guba-
łówkę. Czas wolny na podziwianie panoramy całych 
polskich Tatr i Zakopanego. Powrót do hotelu na obia-
dokolację i nocleg.

DZIEŃ 5

Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. W przerwie po-
dróży pożegnalny obiad. Powrót na miejsce zbiórki 
w godzinach wieczornych. Zakończenie wycieczki

Wieliczka - Zakopane - Morskie Oko - Bukowina Tatrzañska

Przejazd klimatyzowanym autokarem  D
4 noclegi w hotelu ** / *** D
Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje  D
Opiekę polskojęzycznego pilota  D
Ubezpieczenie NNW D
Podatek VAT D

Zapewniamy

Polska
Wypoczynek w Tatrach
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DZIEŃ 1 OSTRÓDA - GIETRZWAŁD

Zbiórka uczestników Przejazd do Ostródy. Rejs stat-
kiem na malowniczej trasie do Starych Jabłonek, 
którego ciekawostką jest dwukrotna przeprawa przez 
śluzy. Następnie Przejazd do Gietrzwałdu - „Polskie-
go Lourdes”. Nawiedzenie jedynego Sanktuarium  
w Polsce, w którym ukazała się Matka Boża. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg w okolicach Olsztyna.

DZIEŃ 2 OLSZTYN - CZERWONKA - KRUTYNIA 

Śniadanie. Przejazd do Olsztyna. Zwiedzanie Starego 
Miasta oraz Zamku Kapituły Warmińskiej. Następnie 
przejazd do Czerwonki. Wizyta w muzeum pszczelarstwa, 
gdzie można poznać proces powstawania miodu, a także 
obejrzeć urządzenia i narzędzia pszczelarskie oraz czynne 
ule figuralne wyrzeźbione na kształt ludzi lub budowli. 
Przejazd do Krutyni. Udział w spływie łodziami pychów-
kami po rzece Krutyni. Są to jedyne tego rodzaju na 
Mazurach i w Polsce spływy łodziami po rzece. Przejazd  
na obiadokolację i nocleg w okolicach Mrągowa.

DZIEŃ 3 KADZIDŁOWO - WOJNOWO - MIKOŁAJKI 

Śniadanie. Przejazd do Kadzidłowa. Pobyt w Parku 
Dzikich Zwierząt. Park położony jest w Puszczy Piskiej 
na terenie Mazurskiego parku Narodowego. Można  
tu zobaczyć dzikie zwierzęta zamieszkujące w mazurskiej 
kniei (jelenie, sarny, wilki, bobry, dziki) oraz inne, rzad-
ko występujące gatunki. Przejazd do Wojnowa, gdzie 
znajduje się jeden z pięciu w Polsce prawosławnych 
monasterów żeńskich. Następnie popołudniowy odpo-
czynek i czas wolny w Mikołajkach. Możliwość pobytu 
w Aquaparku Hotelu Gołębiewski. Powrót do hotelu  
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 GIŻYCKO - GIERŁOŻ - KĘTRZYN 

Śniadanie. Przejazd do Giżycka, uroczego mazurskie-
go miasteczka. Zwiedzanie Twierdzy Boyen - przykładu 
doskonale zachowanych pruskich fortyfikacji. Następnie 
przejazd do Gierłoży, gdzie znajdowała się kwatera Hitlera 
„Wilczy Szaniec” - potężne budowle z czasów II wojny 
światowej. Przejazd do Kętrzyna. Zwiedzanie miasta.: 
zamek krzyżacki, w którym mieści się muzeum, późnogo-
tycki kościół pw. św. Katarzyny, fragment murów obron-
nych. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 ŚWIĘTA LIPKA - RESZEL - LIDZBARK WARMIŃSKI

Śniadanie. Przejazd do Świętej Lipki. Nawiedzenie 
Sanktuarium oraz spacer do cudownego źródełka. Na-
stępnie przejazd do miejscowości Reszel, gdzie znaj-
duje się zbudowany na przełomie XIV i XV w. gotycki 
zamek biskupów warmińskich. Przejazd do Lidzbarka 
Warmińskiego. Zwiedzanie miasta: gotycki zamek bi-
skupów warmińskich, cerkiew prawosławna pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła, dawniej będący kościołem 
ewangelickim. Przejazd na obiadokolację i nocleg  
w okolicach Lidzbarka Warmińskiego.

DZIEŃ 6 ORNETA - PIENIĘŻNO - FROMBORK

Śniadanie. Przejazd do Ornety. Krótki postój w malow-
niczym mieście - perle architektury warmińskiej. Prze-
jazd do Pieniężna. Wizyta w Muzeum Misyjnym Księży 
Werbistów, w którym zgromadzono wyroby rękodzieła  
z najdalszych zakątków świata. Przejazd do Fromborka - 
miasta, w którym Mikołaj Kopernik w latach 1510-1530 
prowadził obserwacje astronomiczne i pisał swoje dzie-
ło „O obrotach sfer niebieskich”. W mieście znajduje 
się warowny zespół katedralny z katedra pw. Wniebo-
wzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła z XIV w. wpisany 
na listę Pomników Historii. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg w okolicach Elbląga. 

DZIEŃ 7 KANAŁ ELBLĄSKI - OLSZTYNEK

Śniadanie. Przejazd do Elbląga i rejs jednym z naj-
ciekawszych szlaków żeglugi w Polsce - Kanałem El-
bląskim na trasie Elbląg-Buczyniec. Czyste powietrze, 
zieleń drzew i traw, błękit jezior oraz uroczy świat roślin 
i zwierząt w połączeniu z zabytkami hydrotechnicznymi 
Kanału Elbląskiego, tworzą wyjątkowy i niepowtarzalny 
klimat przeprawy. Przejazd do Olsztynka: zwiedzanie 
Muzeum Etnograficznego, w którym znajdują się m.in. 
stare chaty z Powiśla, Warmii i Mazur powstałe od koń-
ca XVIII w. do początku XX w. W ich wnętrzach moż-
na podziwiać autentyczne sprzęty i domowe warsztaty 
pracy. Pożegnalny obiad. Wyjazd w drogę powrotną. 
Przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach wie-
czornych. Zakończenie wycieczki.

Przejazd klimatyzowanym autokarem; D
6 noclegów w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji,   D
1 obiad 
Opiekę polskojęzycznego pilota  D
Ubezpieczenie NNW D
Podatek VAT D

Ostróda - Gietrzwa³d - Olsztyn - Czerwonka - Krutynia - Kadzid³owo - Wojnowo - Miko³ajki - Gi¿ycko - Gier³o¿ - Kêtrzyn 
Œwiêta Lipka - Reszel - Lidzbark Warmiñski - Orneta - Pieniê¿no - Frombork - Kana³ Elbl¹ski - Olsztynek

Polska
Warmia i Mazury

Zapewniamy
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DZIEŃ 1 NIEBORÓW - ARKADIA 

Zbiórka uczestników. Przejazd do Nieborowa i zwiedzanie 
Zespołu Pałacowego należącego do rodu Radziwiłłów. 
Następnie przejazd do Arkadii. Spacer po ogrodzie ro-
mantycznym w stylu angielskim założonym przez Helenę 
Radziwiłłową, która rozwijała go przez 40 lat swojego 
życia. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach 
Warszawy.

DZIEŃ 2 WARSZAWA

Śniadanie. Przejazd do Warszawy. Nawiedzenie Centrum 
Opatrzności Bożej - zwiedzanie Panteonu Wielkich Po-
laków - miejsca pochówku i upamiętnienia najbardziej 
zasłużonych polskich patriotów oraz ludzi kultury i nauki. 
Następnie wizyta w Muzeum Historii Żydów Polskich - 
zwiedzanie wystawy, która pokazuje, że historia polskich 
Żydów stanowi integralną część historii Polski. Powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3 WARSZAWA

Śniadanie. Przyjazd do centrum stolicy. Spotkanie  
z przewodnikiem miejscowym i zwiedzanie miasta: 
cmentarz na Powązkach, Belweder, Urząd Rady Mini-
strów, kościół Świętego Krzyża, budynek giełdy, kościół 
św. Anny, Uniwersytet Warszawski, Plac Marszałka Pił-
sudskiego z Grobem Nieznanego Żołnierza, Pałac Po-
tockich, Pałac Prymasowski, Pałac Branickich, Bazylika 
Archikatedralna, Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta. 
Wejście do komnat Zamku Królewskiego. Zwiedzanie 
byłej siedziby królów i prezydentów Polski - Apartament 
Wielki i Królewski, które zostały odtworzone zgodnie  
z XVIII wiecznymi projektami. Powrót do hotelu na obia-
dokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 WARSZAWA 

Śniadanie. Wizyta w Muzeum X Pawilonu Cytadeli War-
szawskiej, która była ośrodkiem polskiego ruchu niepod-
ległościowego. Pełniła także rolę więzienia śledczego 
oraz byłą miejscem straceń polskich działaczy narodo-
wych i rewolucjonistów. Następnie Przejazd na Stadion 
Narodowy wybudowany z myślą o Mistrzostwach Europy 
UEFA Euro 2012, na którym obecnie odbywa się wiele 
imprez sportowych i kulturalnych. Wieczorem dla chęt-
nych spektakl w Teatrze. Powrót do hotelu na obiadoko-
lację i nocleg.

DZIEŃ 5 WARSZAWA  

Śniadanie. Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, w miarę możliwości z przewodnikiem (może się  
to wiązać z koniecznością oczekiwania na wstęp). Następ-
nie wizyta w Łazienkach Królewskich, urokliwym zabyt-
kowym Ogrodzie Muzeum. Powrót do hotelu na obiado-
kolację połączoną z wieczorem integracyjnym. Nocleg.

DZIEŃ 6 WARSZAWA

Po śniadaniu przejazd do Wilanowa i spacer po przypała-
cowych ogrodach. Następnie przejazd do Pałacu Kultury 
i Nauki. Wjazd na taras widokowy, z którego rozpościera 
się widok na panoramę miasta. Pożegnalny obiad w re-
stauracji. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd na miejsce 
zbiórki i zakończenie wycieczki w późnych godzinach 
wieczornych. 

Nieborów - Arkadia - Warszawa

Przejazd klimatyzowanym autokarem; D
5 noclegów w hotelu ** / *** D
Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji,   D
1 obiad 
Opiekę polskojęzycznego pilota  D
Ubezpieczenie NNW D
Podatek VAT D

Zapewniamy

Polska
Warszawa - z wizytą w stolicy
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DZIEŃ 1 PUŁAWY - NAŁĘCZÓW

Zbiórka uczestników. Przejazd do Puław - zwiedzanie 
Pałacu Czartoryskich wraz ze świątynią Sybilli oraz do-
mek Gotycki z muzeum mieszczącym wspaniałą kolekcję 
dzieł sztuki i liczne pamiątki po rodzinie Czartoryskich. 
Przejazd do Nałęczowa. Spacer po Parku Zdrojowym 
podczas którego można zobaczyć m.in. późnobarokowy 
Pałac Małachowskich (w miarę możliwości zwiedzanie) 
oraz Domek Gotycki. Przejazd na obiadokolację i nocleg 
w okolicach Lublina.

DZIEŃ 2 KRAŚNIK - OPATÓW - KRZYŻTOPÓR

Śniadanie, po którym przejazd do Kraśnika, gdzie znaj-
dują się dwie synagogi - Wielka i Mała, pozostałość 
po gminie żydowskiej. Następnie przejazd do Opatowa: 
zwiedzanie Kolegiaty pw. św. Marcina - jeden z najcen-
niejszych zabytków architektury romańskiej w Polsce. 
Przejazd do miejscowości Krzyżtopór: ruiny, niegdyś 
jednego z najwspanialszych pałaców w Polsce, obron-
nej rezydencji wykonanej przez włoskiego budowniczego 
Wawrzyńca Senesa w  XVII w. dla Krzysztofa Ossolińskie-
go. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 3 KRASNYSTAW - CHEŁM - LUBLIN

Śniadanie, po którym przejazd do Krasnegostawu. Krótki 
spacer po mieście. Następnie przejazd do Chełma, gdzie 
można zobaczyć m.in. imponującą cerkiew i cmentarz 
prawosławny oraz możliwość zwiedzenia Podziemi Kre-
dowych. Przejazd do Lublina. Zwiedzanie Starego Miasta 

z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycz-
nymi, licznymi kościołami, kamieniczkami i bramami. 
Zamek Królewski z cenną kaplicą św. Trójcy z XIV w.  
z unikalnymi freskami rusko-bizantyjskimi. Powrót do 
hotelu na obiadokolację połączoną z wieczorem integra-
cyjnym. Nocleg.    

DZIEŃ 4 GARDZIENICE  ZWIERZYNIEC - SZCZEBRZESZYN  

 JANÓW LUBELSKI

Śniadanie. Przejazd do Gardzienic. Wizyta w zespole 
parkowo-pałacowy z XVII w. Następnie przejazd do Zwie-
rzyńca, dawnej posiadłości Zamoyskich, gdzie znajduje 
się m.in.: XIX-wieczny browar oraz ciekawy obiekt sa-
kralny - kościół św. Jana Nepomucena zwany kościołem  
na wyspie lub na wodzie. Przejazd do Szczebrzeszyna. 
Wizyta w Cerkwi Zaśnięcia NMP, Synagodze żydowskiej 
oraz spacer pod pomnik słynnego chrząszcza. Przejazd 
w okolice Janowa Lubelskiego. Wejście na Porytowe 
Wzgórze - miejsce jednej z największych bitew party-
zanckich II wojny światowej. Powrót do hotelu na obia-
dokolację i nocleg.

DZIEŃ 5 KOZŁÓWKA

Śniadanie. Przejazd do Kozłówki. Zwiedzanie zespołu pa-
łacowo-parkowego Zamoyskich, gdzie we wnętrzach za-
chował się autentyczny wystrój przełomu XIX/XX w. Wy-
jazd w drogę powrotną. W przerwie podróży pożegnalny 
obiad. Przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach 
wieczornych. Zakończenie wycieczki.

Przejazd klimatyzowanym autokarem; D
4 noclegi w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje,   D
1 obiad 
Opiekę polskojęzycznego pilota  D
Ubezpieczenie NNW D
Podatek VAT D

Pu³awy - Na³êczów - Kraœnik - Opatów - Krzy¿topór - Krasnystaw - Che³m - Lublin - Gardzienice - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn 
Janów Lubelski - Koz³ówka

Polska
Z wizytą na Lubelszczyźnie

Zapewniamy
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DZIEŃ 1 GDAŃSK

Zbiórka uczestników. Przejazd do Gdańska. Wizyta na 
wystawie „Drogi do wolności” w Europejskim Centrum 
Solidarności. Wystawa podzielona jest na odrębne sale, 
w których przedstawiono jak wyglądało życie w PRL-u.
Następnie zwiedzanie Starówki i najważniejszych zabyt-
ków miasta z przewodnikiem. Przejazd na obiadokolację i 
nocleg w okolicach Trójmiasta.

DZIEŃ 2 GDYNIA - SOPOT

Śniadanie. Przejazd do Gdyni na Skwer Kościuszki, gdzie 
zacumowany jest żaglowiec Dar Pomorza. Zwiedzanie  
Akwarium Gdyńskiego. Następnie przejazd do Sopotu: 
spacer ulicą Monte Cassino oraz wejście na najdłuższe  
w Europie drewniane molo.  Czas wolny. Wieczorem 
udział w spektaklu w jednym z teatrów. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3  ROZEWIE - HEL

Śniadanie. Przejazd do Rozewia - najbardziej na północ 
wysuniętego przylądka w Polsce. Wejście na znajdującą 
się tam Latarnię Morską. Następnie przejazd do Helu. 
Spacer rybackimi uliczkami, i promenadą. Zwiedzanie 
m.in.: latarnia morska zbudowana na planie ośmiokąta 
oraz kościół rybacki. Wizyta w helskim fokarium. Powrót 
do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

DZIEŃ 4 SŁOWIŃSKI PARKA NARODOWY - SŁUPSK

Śniadanie. Przejazd do Słowińskiego Parku Narodo-
wego - światowego rezerwatu Biosfery - spacer z prze-
wodnikiem ścieżkami parku, podczas którego będzie 
można podziwiać ruchome wydmy. Następnie przejazd  
do Słupska. Spacer po najważniejszych atrakcjach mia-
sta: mury obronne z XIV w., Zamek Książąt Pomorskich 
(z zewnątrz), młyn zamkowy, ogród pałacowy, Baszta 
Czarownic. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okoli-
cach Kołobrzegu.

DZIEŃ 5 K0ŁOBRZG

Śniadanie. Całodzienny pobyt w Kołobrzegu - słynnym 
nadmorskim uzdrowisku. Zwiedzanie największych 
atrakcji miasta: Nowa Starówka, park zdrojowy, latarnia 
morska oraz spacer po molo. Następnie czas wolny do 
dyspozycji uczestników. Możliwość pobytu na plaży  
i kąpieli w morzu. Dla chętnych rejs statkiem po Bałtyku. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 MIĘDZYZDROJE - WAPNICA

Śniadanie. Przejazd do Międzyzdrojów - nazywanych 
„perłą Bałtyku”. Spacer promenadą i piękną szeroką 
plażą z widokiem na stromy klif. Wizyta na Alei Gwiazd 
oraz zwiedzenie Muzeum Figur Woskowych. Czas wolny. 
Przejazd do Wapnicy, spacer nad Jezioro Turkusowe oraz 
do rezerwatu żubrów, gdzie można podziwiać te olbrzy-
mie zwierzęta z bliska. Przejazd na obiadokolację i nocleg 
w okolicach Świnoujścia.

DZIEŃ 7 ŚWINOUJŚCIE

Śniadanie. Przejazd do Świnoujścia - jedynego polskie-
go miasta położonego na wyspach. Zwiedzanie miasta: 
Latarnia Morska - najwyższa na polskim wybrzeżu, wieża 
byłego kościoła garnizonowego, część Twierdzy Świno-
ujście - Fort Gerharda, najdłuższy w Europie kamienny 
falochron, muszla koncertowa. Spacer deptakiem w cen-
trum miasta. Czas wolny. Następnie wizyta na Wzgórzu 
Gosań - punkt widokowy z przepiękną panoramą Zatoki 
Pomorskiej. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 8 - SZCZECIN

Śniadanie. Przejazd do Szczecina. Spotkanie z przewod-
nikiem miejscowym i zwiedzanie miasta: Zamek Książąt 
Pomorskich, Wały Chrobrego, Brama Królewska, katedra 
św. Jakuba, Aleja Fontann. Pożegnalny obiad. Wyjazd  
w drogę powrotną. Przyjazd na miejsce zbiórki i zakoń-
czenie wycieczki w godzinach wieczornych.

Gdañsk - Gdynia - Sopot - Rozewie - Hel - S³owiñski Park Narodowy - S³upsk - Ko³obrzeg - Miêdzyzdroje - Wapnica 
Œwinoujœcie - Szczecin

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
7 noclegów w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji,   D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota  D
Ubezpieczenie NNW  D
Podatek VAT D

Zapewniamy

Polska
Wzdłuż wybrzeża Bałtyku
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DZIEŃ 1 LEŚNA - BOLKÓW 

Zbiórka uczestników. Przejazd do miejscowości Leśna. 
Zwiedzanie Zamku Czocha - warownej twierdzy wznie-
sionej przez czeskiego króla Wacława II w XIII w., a 
następnie przebudowanej na renesansową rezydencję w 
XVI w. Na zamku możliwość degustacji miodów pitnych 
w Winiarni Zamkowej, w planach także wizyta na pobli-
skiej zaporze wodnej. Następnie przejazd do Bolkowa. 
Zwiedzanie miasteczka, wizyta w jednym z najbardziej 
znanych średniowiecznych zamków na Dolnym Śląsku. 
Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 2 ŚWIDNICA - KSIĄŻ

Śniadanie. Przejazd do Świdnicy. Zwiedzanie słynnego 
XVII - wiecznego Kościoła Pokoju. Świątynia protestanc-
ka wzniesiona na mocy postanowień kończących Wojnę 
Trzydziestoletnią, jest największą drewnianą budowlą sa-
kralną w Europie. Przejazd do Zamku Książ. Zwiedzanie 
jednego z największych zamków w Polsce, który został 
wzniesiony pod koniec XIII wieku i słynie z burzliwej 
historii. Powrót do hotelu na obiadokolację połączoną z 
wieczorem integracyjnym. Nocleg. 

DZIEŃ 3 KAMIENNA GÓRA - KRZESZÓW - CHEŁMSKO ŚLĄSKIE

Śniadanie, po którym przejazd do Kamiennej Góry. Zwie-
dzanie miasta: rynek z barokowymi kamieniczkami, wizyta 
w podziemnym laboratorium lotniczym Hitlera - ARADO. 
Następnie wizyta w opactwie w Krzeszowie - zwiedzanie 
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej - Europejskiej Perły 
Baroku. Przejazd do Chełmska Śląskiego, gdzie znajdują 
się domy tkaczy zwane 12 Apostołami. W jednym z nich 
mieści się kawiarnia „U Apostoła”, gdzie można skosz-
tować tzw. „Bomby Apostołów”. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4 WOJANÓW - £OMNICA - CHOJNIK

Śniadanie. Wycieczka szlakiem doliny pałaców. Wizyta 
we wspaniale odrestaurowanych pałacach w okolicach 
Jeleniej Góry - Wojanowie oraz Łomnicy. Następnie 
wizyta na Zamku Chojnik, którego wspaniałe położone 
XIV-wieczne ruiny można zwiedzać po krótkim spacerze 
malowniczym szlakiem górskim Karkonowskiego Parku 
Narodowego. Powrót do hotelu na obiadokolację i noc-
leg.

DZIEŃ 5 TRZEBNICA

Śniadanie. Przejazd do Trzebnicy, gdzie znajduje się 
Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej. Krótkie zwiedzanie 
klasztoru. Wyjazd w drogę powrotną. W przerwie podróży 
pożegnalny obiad. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzi-
nach wieczornych. Zakończenie wycieczki.

Przejazd klimatyzowanym autokarem D
4 noclegi w hotelach ** / *** D
Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje,  D
1 obiad
Opiekę polskojęzycznego pilota  D
Ubezpieczenie NNW  D
Podatek VAT D

Leœna - Bolków - Œwidnica - Ksi¹¿ - Kamienna Góra - Krzeszów - Che³msko Œl¹skie - Wojanów - £omnica - Chojnik -  Trzebnica

Polska
Pałace i Zamki Dolnego Śląska

Zapewniamy
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Współczesna turystyka biznesowa nie zawsze musi koncentrować się na szkoleniu, moty-
wowaniu czy integracji. Impreza integracyjna, czyli tzw. incentive tourism, to przeniesienie 
pracowników w inny świat, czasami w inną epokę, które poprzez zabawę ma na celu w istot-
ny sposób wzmocnienie więzi wewnątrz grupy, zbudowanie trwałych relacji biznesowych, a 
przede wszystkim niepowtarzalna okazja do poznania współpracowników czy kontrahentów.
Proponujemy dla Państwa jedno lub kilkudniowe imprezy. Oprócz niezapomnianych aran-
żacji imprezy integracyjnej możemy zaoferować program turystyczny z profesjonalnym pi-
lotem-przewodnikiem, który przybliży lokalne atrakcje odwiedzanego regionu.  

W ofercie imprez integracyjnych możemy zaproponować: 
Udział w imprezach targowych, pokazowych �
Uroczyste bankiety, pikniki plenerowe, biesiady w stylu sarmackim �
Disco party w klimacie poprzednich dekad, „latino night” itp. �
Szkoły przetrwania – tzw. „survival day”  �
Zabawy w paintball lub laser paintball �
Dla fanów motoryzacji: wyścigi samochodowe, motocyklowe czy gokartowe na profesjo- �
nalnych torach kartingowych, przejażdżki jeepami lub quadami w plenerze
Spływy kajakowe, pontonowe, rejsy żeglarskie �
Zjazdy i konkursy narciarskie  �
Wspinaczki na skałkach i sztucznych ścianach �
Turnieje w darty, piłkarzyki lub gry logiczne �
Kuligi, ogniska, poszukiwanie skarbów �
Wycieczki rowerowe �

Oferty przygotowywane są zawsze w oparciu o  potrzeby i oczekiwania naszych Klientów 
oraz dostosowane do zaplanowanego budżetu. Wyjazdy organizujemy zarówno w kraju jak 
i za granicą. Zapewniamy transport, rezerwację miejsc noclegowych, catering oraz ubezpie-
czenia uczestników imprez.
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Imprezy integracyjne
Nie tylko szkolenia i nie tylko zabawa
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Konferencje i kongresy
Organizacja spotkań, szkoleń i seminariów

W organizacji konferencji czy szkolenia najważniejszy jest dobór odpowiedniego obiek-
tu. Dysponujemy szerokimi kontaktami w hotelach o zróżnicowanym standardzie 
(***/****/*****) przystosowanymi do różnych budżetów. Każdy obiekt posiada odpowied-
nią infrastrukturę oraz kadrę przygotowaną do obsługi różnego typu spotkań branżowych.

W ramach organizacji kongresu czy szkolenia zapewniamy:
Rezerwację miejsc noclegowych w hotelach �
Transport nowoczesnymi busami/autokarami wyposażonymi w klimatyzację �
Wynajem sal konferencyjnych wraz z odpowiednim sprzętem audiowizualnym �
Tłumaczy, pilotów, przewodników  �
Fachową obsługę i pomoc w organizacji spotkań �
Catering i posiłki �
Przygotowanie bankietów i uroczystych kolacji �
Realizację programów integracyjnych, motywacyjnych, rekreacyjnych oraz wycieczek  �
turystyczno-krajoznawczych 
Pełen zakres ubezpieczenia uczestników �

Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS • www.arcus.org.pl 29



Bliskość natury zawsze gwarantuje błogi spokój, a relaks w magicznym SPA dopełnia wy-
poczynek zarówno dla duszy jak i ciała. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom firm chcielibyśmy zaproponować atrakcyjne propozycje 
wyjazdów integracyjnych lub konferencyjnych z szerokim wachlarzem programów wyciecz-
kowych i wypoczynkowych. 
Dla naszych grup przygotowujmy programy w oparciu o obiekty dobrane do indywidual-
nych potrzeb klientów pragnących aktywnie spędzić czas zarówno latem jak i zimą. Współ-
pracujemy z hotelami SPA położonymi w różnych regionach naszego kraju: nad Bałtykiem, 
jak i w górskich sceneriach, w przepięknych puszczach i lasach oraz nad pięknymi polskimi 
jeziorami. 

Nasze propozycje to:
standardy hoteli *** / **** / ***** �
niepowtarzalna kuchnia �
relaks w kompleksie basenów i strefach saun �
odnowa biologiczna w SPA �
ruch na świeżym powietrzu (korty tenisowe, trasy narciarskie, parki linowe itp.) oraz  �
salach fitness i profesjonalnych siłowniach
wypoczynek w otoczeniu natury, w solnych grotach czy na słonecznych stokach �
dobra zabawa zagwarantowana przez profesjonalnych animatorów �
zwiedzanie okolicznych atrakcji z przewodnikami miejscowymi    �

W zależności od życzeń możemy skomponować atrakcje hotelowe oraz program turystyczny. 
Idealne umiejscowienie hoteli, komfortowo wyposażone pokoje, doskonała kuchnia, nowo-
czesne centra SPA & WELLNESS, baseny z kompleksem saun oraz bogata oferta rozrywek 
jest gwarancją niepowtarzalnego wypoczynku, który zaowocuje świeżymi pomysłami i kre-
atywnością a także zgraniem zespołu!

SPA
Integracja i relaks w luksusowych obiektach
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Nasze biuro współpracuje z przewoźnikami z całego kraju. Nasi partnerzy są  
w stanie podstawić dla naszych klientów autokary w dowolnym miejscu w Europie.

Wyjazdy Pielgrzymkowe

... i wiele innych na
www.arcus.org.pl
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i: Ziemia Święta:  • 

Śladami Chrystusa
Meksyk - Kuba:  • 
Do Matki Bożej z Guadelupe
Włochy:•  Śladami włoskich  
świętych i do grobu  
św. Jana Pawła II
Francja:  • 
Maryjnym Szlakiem
Portugalia - Hiszpania:•   
Pielgrzymka do Fatimy  
i Santiago de Compostela
Grecja - Turcja - Malta:  • 
Śladami św. Pawła
Szwajcaria - Austria - Niemcy:  • 
Sanktuaria Alpejskie
Irlandia:  • 
Wyspa św. Patryka
Gruzja - Armenia: • Pielgrzymka 
do kolebki chrześcijaństwa 

Zapraszamy do współpracy 
osoby indywidualne  

i grupy 

Organizujemy wyjazdy 
pielgrzymkowe  

po całym świecie.

Programy oraz terminy  
dostosowujemy  

do oczekiwań grup.

Realizujemy grupy już  
od 12 osób. 
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Wynajem autokarów

Dysponujemy autokarami o zróżnicowanym standardzie w za-
leżności od potrzeb i życzeń klientów. Największy wybór au-
tokarów posiadamy wśród luksusowych wysokopokładowych 
autokarów turystycznych, które standardowo wyposażone są w:

fotele lotnicze regulowane w dwóch płaszczyznach zapew- �
niające bardzo wygodne podróżowanie
klimatyzację �
cafe-bar �
WC �
DVD / video z dwoma monitorami (niektóre autokary po- �
siadają monitory w zagłówkach)
profesjonalne nagłośnienie, mikrofon. �

Autokary naszych partnerów są w stanie zabrać na pokład gru-
py od 48 do 67 osób. Posiadamy również bogatą ofertę wynaj-
mu busów dla mniejszych grup liczących od 8 do 32 osób.

Dla grup biznesowych przeznaczone są autokary klasy bussi-
nes wyposażone w skórzane fotele przystosowane do prowa-
dzenie rozmów przy stole, plazmowe monitory, bogaty cafe-
bar, WC, klimatyzację oraz sprzęt audio-video.

Nasze biuro współpracuje z przewoźnikami z całego kraju. Nasi partnerzy są  
w stanie podstawić dla naszych klientów autokary w dowolnym miejscu w Europie.

Wyjazdy Pielgrzymkowe




