
Włochy · Bułgaria
Chorwacja · Albania

Francja · Hiszpania
Węgry · Macedonia

Serbia · Rumunia
Czarnogóra

Podróze 2020
Zwiedzaj więcej!



Zastanawiasz sie,
gdzie pojechac na wakacje?

Na mapie znajdziesz naszych faworytów! Bibione, Costa Brava,
Lazurowe Wybrzeże, Złote Piaski i Dubrownik czekają na Ciebie!
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Spis treści
Dlaczego warto wyjechać z EPT?
Apartamenty i hotele
 Apartamenty we Włoszech

 Hotele we Włoszech

 Hotele w Chorwacji

 Hotele w Czarnogórze

 Hotele na Węgrzech

 Hotele w Bułgarii

 Hotele w Albanii

Wycieczki objazdowe 
 Bałkany - Najpiękniejsze Zakątki Europy

 Bałkany - Bałkańska Mozaika

 Czarnogóra i Albania - Czarodziejskie Bałkany

 Orientalny Misz Masz

 Chorwacja - Pod Niebem Dalmacji

 Chorwacja - Urocze Zakątki

 Włochy - Rzymskie Wakacje

 Włochy - Diamenty Toskanii

 Włochy - Szmaragdowa Liguria

 Francja i Hiszpania - E Viva Espana!

 Francja - Lazurowe Wybrzeże

 Węgry - u Bratanków 

Standardowy formularz informacyjny

I wiele więcej na www.europol.com.pl

Nasze oznaczenia

Szukasz wycieczek dla 
Seniora? Przygotowaliśmy 
dla Ciebie oferty z bardzo 
dobrą ceną i praktycznymi 
udogodnieniami! Szukaj 
sygnatury Seniora

Dojedź na miejsce
komfortowym
autokarem!

Interesują Cię oferty ze 
zniżkami dla dzieci albo 
pokojami rodzinnymi?
Znajdziemy coś dla Ciebie! 
Szukaj przy ofertach 
sygnatury dziecka

Szukasz wycieczki dla 
dużej grupy albo całej 
rodziny? Znajdziesz 
coś dla Siebie! 
Szukaj sygnatury grupy 
przy ofertach

Wycieczka dostosowana do 
potrzeb Twojego dziecka? 
Przygotowaliśmy kilka 
specjalnych ofert! Szukaj 
sygnatury placu zabaw

Chcesz decydować 
o godzinie wyjazdu 
i powrotu? Wybierz 
dojazd własny!

Szybkie i komfortowe 
przemieszczanie się? 
Szukaj sygnatury 
samolotu

Restauracja na wyciągnięcie 
ręki? Czemu nie! Szukaj 
sygnatury restauracji 

Podróżujesz w pojedynkę? 
Mamy dla Ciebie oferty bez 
dopłat albo z możliwością 
dokwaterowania. 
Przy ofertach szukaj 
sygnatury Singla!



Dlaczego warto jechać z 
Od ponad 25 lat na rynku! 
Udany urlop za rozsądną cenę 
Zaliczka już od 10% 
Komfortowe autokary
Szeroki wachlarz ofert z dojazdem własnym! 
Najciekawsze wycieczki fakultatywne
Gwarancja ubezpieczeniowa Signal Iduna
Korzystna oferta dla rodzin
Tylko sprawdzone hotele i apartamenty! 
Doświadczona kadra
Oferty dla Singli bez dopłat
Każdą ofertę turystyczną możemy dostosować do Twoich potrzeb!

Rodzin (bezpieczne plaże, czysty piasek, spokojna okolica) 
Seniorów (przejazd komfortowym autokarem, dobrze urządzone 
apartamenty, hotele z udogodnieniami) 
Singli (często nie mamy dopłat dla singli.. a czasem nawet 
cena całego apartamentu będzie niższa niż niejeden hotel!)
Dla młodzieży i osób dorosłych (przebojowe kierunki, 
świetne hotele, dobrze wyposażone apartamenty)  
Dla głodnych wiedzy (zwiedzaj z nami najpiękniejsze miasta Europy,
korzystaj z opieki licencjonowanego pilota, który zaskoczy Cię
informacjami o miejscu, do którego z nami pojedziesz!) 

Wycieczki idealne dla: 



Apartamenty
i hotele
Zarezerwuj swój wakacyjny dom
w najpiękniejszych regionach
turystycznych Europy.

Podróżuj własnym środkiem transportu lub komfortowymi
autokarami z toaletą, barkiem, klimatyzacją i stewardem.



WłochyAPARTAMENTY

Włochy - Riwiera Adriatycka 
Caorle Lido Altanea Apartamenty Ginepri

Wyżywienie
we własnym zakresie 

Apartament
maks. 6 os.

od 1235 PLN za apartament dla 6 osób / 7 dni

Transport
dojazd własny 
lub autokar

Apartamenty wyposażone w:
•  aneks kuchenny
•  klimatyzacja
•  sejf
•  TV-SAT
•  łazienka
•  miejsce parkingowe
•  taras/balkon
• apartamenty trzypokojowe: 

pokój dzienny z tapczanem 2 
os., sypialnia z łóżkiem mał-
żeńskim i sypialnia z dwoma 
łóżkami.

GŁÓWNE BENEFITY: 
kameralne ogródki 
(typ C6)

idealny wybór dla grup 
znajomych oraz rodzin 
z dziećmi

basen

brodzik dla dzieci

plac zabaw 

bliskość centrum 
handlowego i restauracji

Duży
basen!

O APARTAMENCIE

kod oferty: ITA0076A

Terminy
25.04 – 02.05.2020
02.05 – 09.05.2020
09.05 – 16.05.2020
16.05 – 23.05.2020
23.05 – 30.05.2020
30.05 – 06.06.2020
06.06 – 13.06.2020
13.06 – 20.06.2020
20.06 – 27.06.2020
27.06 – 04.07.2020
04.07 – 11.07.2020
11.07 – 18.07.2020
18.07 – 25.07.2020
25.07 – 01.08.2020
01.08 – 08.08.2020
08.08 – 15.08.2020
15.08 – 22.08.2020
22.08 – 29.08.2020
29.08 – 05.09.2020
05.09 – 12.09.2020
12.09 – 19.09.2020
19.09 – 26.09.2020

 

Dodatkowe opłaty na miejscu: opłata klima-
tyczna (1 euro/os./dzień), kaucja (100 euro); 
opłaty za media (od 35 do 40 euro za aparta-
ment); sprzątanie końcowe (opcjonalnie - 50 
euro apartament).

Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 

dodatkowe wyposażenie  
apartamentu

serwis plażowy

www.europol.com.pl6



Włochy APARTAMENTY

Włochy - Riwiera Adriatycka 
Caorle Lido Altanea Apartamenty Frassinelle
od 1350 PLN za apartament dla 7 osób / 7 dni kod oferty: ITA0083A

Przestronne
apartamenty!

GŁÓWNE BENEFITY: 
bardzo duże ogródki 
(typ C7E)

murowane grille 
w każdym apartamencie

bliskość plaży

basen

usytuowanie w cichej 
części dzielnicy

Wyżywienie
we własnym zakresie 

Apartament
maks. 7 os.

Transport
dojazd własny 
lub autokar

Terminy
25.04 – 02.05.2020
02.05 – 09.05.2020
09.05 – 16.05.2020
16.05 – 23.05.2020
23.05 – 30.05.2020
30.05 – 06.06.2020
06.06 – 13.06.2020
13.06 – 20.06.2020
20.06 – 27.06.2020
27.06 – 04.07.2020
04.07 – 11.07.2020
11.07 – 18.07.2020
18.07 – 25.07.2020
25.07 – 01.08.2020
01.08 – 08.08.2020
08.08 – 15.08.2020
15.08 – 22.08.2020
22.08 – 29.08.2020
29.08 – 05.09.2020
05.09 – 12.09.2020
12.09 – 19.09.2020
19.09 – 26.09.2020

Apartamenty wyposażone w:
•  aneks kuchenny
•  klimatyzacja
•  sejf
•  TV-SAT
•  taras/balkon
•  miejsce parkingowe
•  apartamenty trzypokojowe na 

parterze lub piętrze: pokój 
dzienny z tapczanem 2 os., 
sypialnia 3 os., sypialnia 2 os., 
dwie łazienki.

O APARTAMENCIE

Dodatkowe opłaty na miejscu: opłata klima-
tyczna (1 euro/os./dzień), kaucja (100 euro); 
opłaty za media (od 35 do 40 euro za aparta-
ment); sprzątanie końcowe (opcjonalnie - 50 
euro apartament).

Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 

dodatkowe wyposażenie  
apartamentu

serwis plażowy

www.europol.com.pl 7



WłochyAPARTAMENTY

Włochy - Riwiera Adriatycka 
Caorle Lido Altanea Apartamenty Giardini Di Altea
od 1205 PLN za apartament dla 7 osób / 7 dni

Apartamenty wyposażone w:
•  aneks kuchenny 
•  klimatyzacja
•  sejf
•  TV-SAT
•  łazienka
•  miejsce parkingowe
•  taras/balkon
•  typy apartamentów: 

dwupokojowy, dwupoziomo-
wy dla maks. 5 os. (ok. 44 m2) 
w willi: parter: pokój dzienny 
z tapczanem 2 os., piętro: sy-
pialnia 3 os., łazienka;
dwupokojowy dla maks. 5 os.  
(ok. 40 m2) w rezydencji: po-
kój dzienny z tapczanem 2 os., 
sypialnia 3 os.;

GŁÓWNE BENEFITY: 
duży plac zabaw 
dla dzieci

basen

w samym centrum 
dzielnicy

bliskość restauracji 
i lodziarni

Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 

dodatkowe wyposażenie  
apartamentu

serwis plażowy

O APARTAMENCIE

kod oferty: ITA0082A

Terminy
25.04 – 02.05.2020
02.05 – 09.05.2020
09.05 – 16.05.2020
16.05 – 23.05.2020
23.05 – 30.05.2020
30.05 – 06.06.2020
06.06 – 13.06.2020
13.06 – 20.06.2020
20.06 – 27.06.2020
27.06 – 04.07.2020
04.07 – 11.07.2020
11.07 – 18.07.2020
18.07 – 25.07.2020
25.07 – 01.08.2020
01.08 – 08.08.2020
08.08 – 15.08.2020
15.08 – 22.08.2020
22.08 – 29.08.2020
29.08 – 05.09.2020
05.09 – 12.09.2020
12.09 – 19.09.2020
19.09 – 26.09.2020

 

Dodatkowe opłaty na miejscu: opłata klimatyczna (1 euro/os./dzień), kaucja (100 euro); opłaty 
za media (od 35 do 40 euro za apartament); sprzątanie końcowe (opcjonalnie - 50 euro apar-
tament).

Komfort
wypoczynku

trzypokojowy dla maks. 7 os.   
(ok. 60 m2) w rezydencji: po-
kój dzienny z tapczanem 2 
os., sypialnia 3 os., sypialnia  
2 os.;
dwupoziomowy, trzypoko-
jowy dla maks. 7 osób (ok. 
60 m2)  w willi: parter: pokój 
dzienny z tapczanem 2 os., 
piętro: sypialnia z łóżkiem mał-
żeńskim i 1 os., sypialnia z 2 
łóżkami.

Wyżywienie
we własnym zakresie 

Apartament
maks. 7 os.

Transport
dojazd własny 
lub autokar

www.europol.com.pl8



Włochy APARTAMENTY

Włochy - Riwiera Adriatycka 
Bibione Apartamenty Lido del Sole
od 1335 PLN za apartament dla 7 osób / 7 dni kod oferty: ITA0007A

GŁÓWNE BENEFITY: 
taras słoneczny przy 
basenie

basen dla dorosłych 
i dla dzieci

plac zabaw 

parasole i leżaki
przy basenie

piękny ogród

bliskość atrakcji

Terminy
25.04 – 02.05.2020
02.05 – 09.05.2020
09.05 – 16.05.2020
16.05 – 23.05.2020
23.05 – 30.05.2020
30.05 – 06.06.2020
06.06 – 13.06.2020
13.06 – 20.06.2020
20.06 – 27.06.2020
27.06 – 04.07.2020
04.07 – 11.07.2020
11.07 – 18.07.2020
18.07 – 25.07.2020
25.07 – 01.08.2020
01.08 – 08.08.2020
08.08 – 15.08.2020
15.08 – 22.08.2020
22.08 – 29.08.2020
29.08 – 05.09.2020
05.09 – 12.09.2020
12.09 – 19.09.2020
19.09 – 26.09.2020

 

Apartamenty wyposażone w:
•  aneks kuchenny
•  klimatyzacja
•  łazienka
•  sejf
•  TV-SAT
•  ogródek/taras lub balkon
•  miejsce parkingowe
•  typy apartamentów: 

dwupokojowy apartament 
w rezydencji, dla maks. 5 
osób (ok. 45 m2): pokój dzien-
ny z tapczanem 2 os., sypialnia 
z łóżkiem małżeńskim i 1 os.;
trzypokojowy apartament 
w rezydencji, dla maks. 7 
osób (ok. 60 m2): pokój dzien-
ny z tapczanem 2 os., sypialnia 
z łóżkiem małżeńskim i 1 os., 
sypialnia z 2 łóżkami;
dwupoziomowy, dwupoko-
jowy apartament w willi, dla 
maks. 5 osób (ok. 45 m2): par-
ter: pokój dzienny z tapczanem 
2 os., piętro: sypialnia z łóż-
kiem małżeńskim i 1 os.;
dwupoziomowy, trzypoko-
jowy apartament w willi, dla 
maks. 7 osób (ok. 60 m2): 
parter: pokój dzienny z tap-
czanem 2 os., piętro: sypialnia 
z łóżkiem małżeńskim i 1 os., 
sypialnia z 2 łóżkami.

O APARTAMENCIE

W oazie
zieleni!

Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 

dodatkowe wyposażenie  
apartamentu

serwis plażowy

Dodatkowe opłaty na miejscu: opłata klima-
tyczna (1 euro/os./dzień), kaucja (100 euro); 
opłaty za media (od 35 do 40 euro za aparta-
ment); sprzątanie końcowe (opcjonalnie - 50 
euro apartament).

Wyżywienie
we własnym zakresie 

Apartament
maks. 7 os.

Transport
dojazd własny 
lub autokar

www.europol.com.pl 9



WłochyAPARTAMENTY

Włochy - Riwiera Adriatycka 
Bibione Apartamenty Parco delle Nazzioni
od 1450 PLN za apartament dla 7 osób / 7 dni

Apartamenty wyposażone w:
•  aneks kuchenny 
•  klimatyzacja
•  sejf
•  TV-SAT
•  łazienka
•  miejsce parkingowe
•  balkon
•  typy apartamentów: 

trzypokojowy dla maks. 6 
osób (ok. 60 m2): pokój dzien-
ny z tapczanem 2 os., sypialnia 
z łóżkiem małżeńskim, sypial-
nia z 2 łóżkami;
trzypokojowy, dwupozio-
mowy dla maks. 7 osób (ok. 
60 m2): dolny poziom: pokój 
dzienny z tapczanem 2 os., sy-
pialnia z łóżkiem małżeńskim 
i pojedynczym, sypialnia z 2 
łóżkami, łazienka, balkon, gór-
ny poziom (wejście zewnętrz-
nymi schodami): łazienka i wła-
sny taras słoneczny.

GŁÓWNE BENEFITY: 
basen dla dorosłych 
i dla dzieci

bliskość sklepów,
restauracji, pizzerii, 
lunaparku

spokojna okolica

O APARTAMENCIE

kod oferty: ITA0043A

Terminy
25.04 – 02.05.2020
02.05 – 09.05.2020
09.05 – 16.05.2020
16.05 – 23.05.2020
23.05 – 30.05.2020
30.05 – 06.06.2020
06.06 – 13.06.2020
13.06 – 20.06.2020
20.06 – 27.06.2020
27.06 – 04.07.2020
04.07 – 11.07.2020
11.07 – 18.07.2020
18.07 – 25.07.2020
25.07 – 01.08.2020
01.08 – 08.08.2020
08.08 – 15.08.2020
15.08 – 22.08.2020
22.08 – 29.08.2020
29.08 – 05.09.2020
05.09 – 12.09.2020
12.09 – 19.09.2020
19.09 – 26.09.2020

 

Modnie 
i wygodnie!

Dodatkowe opłaty na miejscu: opłata klima-
tyczna (1 euro/os./dzień), kaucja (100 euro); 
opłaty za media (od 35 do 40 euro za aparta-
ment); sprzątanie końcowe (opcjonalnie - 50 
euro apartament).

Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 

dodatkowe wyposażenie  
apartamentu

serwis plażowy

Wyżywienie
we własnym zakresie 

Apartament
maks. 7 os.

Transport
dojazd własny 
lub autokar

www.europol.com.pl10



Włochy APARTAMENTY

Włochy - Riwiera Adriatycka 
Caorle Lido Altanea Apartamenty Ai Pini
od 1305 PLN za apartament dla 5 osób / 7 dni kod oferty: ITA0120A

bliskość
plaży!

GŁÓWNE BENEFITY: 
basen dla dorosłych
i dla dzieci

WiFi przy basenie

plac zabaw 

atrakcje (mini pociąg)

wspólne miejsce
do grillowania

bliskość restauracji,
pizzerii

pralnia

bliskość bogatej 
infrastruktury sportowej

Terminy
25.04 – 02.05.2020
02.05 – 09.05.2020
09.05 – 16.05.2020
16.05 – 23.05.2020
23.05 – 30.05.2020
30.05 – 06.06.2020
06.06 – 13.06.2020
13.06 – 20.06.2020
20.06 – 27.06.2020
27.06 – 04.07.2020
04.07 – 11.07.2020
11.07 – 18.07.2020
18.07 – 25.07.2020
25.07 – 01.08.2020
01.08 – 08.08.2020
08.08 – 15.08.2020
15.08 – 22.08.2020
22.08 – 29.08.2020
29.08 – 05.09.2020
05.09 – 12.09.2020
12.09 – 19.09.2020
19.09 – 26.09.2020

 

Apartamenty wyposażone w:
•  aneks kuchenny 
•  klimatyzacja
•  suszarka do włosów
•  TV-SAT
•  łazienka
•  miejsce parkingowe
•  typy apartamentów: 

dwupokojowy dla maks. 5 
os. (ok. 42 m2) w rezydencji: 
pokój dzienny z tapczanem 2 
os., sypialnia 3 os., łazienka, 
balkon;
dwupoziomowy, dwupokojo-
wy dla maks. 5 osób (ok. 44 
m2) w willi: parter: pokój dzien-
ny z tapczanem 2 os., ogródek, 
piętro: sypialnia 3 os., łazienka, 
balkon;
jedno- lub dwupoziomowy 
apartament, 3-pokojowy dla 
maks. 7 osób: pokój dzienny 
z tapczanem 2 os., sypialnia 2 
os., sypialnia 3 os., łazienka, 
taras, balkon lub ogródek.

O APARTAMENCIE

Dodatkowe opłaty na miejscu: opłata klima-
tyczna (1 euro/os./dzień), kaucja (100 euro); 
opłaty za media (od 35 do 40 euro za aparta-
ment); sprzątanie końcowe (opcjonalnie - 50 
euro apartament).

Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 

dodatkowe wyposażenie  
apartamentu

serwis plażowy

Wyżywienie
we własnym zakresie 

Apartament
maks. 7 os.

Transport
dojazd własny 
lub autokar

www.europol.com.pl 11



WłochyAPARTAMENTY

Włochy - Riwiera Adriatycka 
Caorle Lido Altanea Apartamenty Mimose
od 1305 PLN za apartament dla 7 osób / 7 dni

Apartamenty wyposażone w:
•  aneks kuchenny 
•  klimatyzacja
•  sejf
•  TV-SAT
•  miejsce parkingowe
•  balkon
•  typy apartamentów: 

dwupokojowy (ok. 43 m2) dla 
maks. 5 os. (3+2 dzieci): pokój 
dzienny z sofą 2 os., sypialnia 
3- osobowa, łazienka, balkon;
trzypokojowy (ok. 55 m2) dla 
maks.7 os. (5+2 dzieci): pokój 
dzienny z sofą 2 os., sypialnia 
3 os., sypialnia 2 os., łazienka, 
balkon.

GŁÓWNE BENEFITY: 
nowość! Obiekt oddany 
do użytku w 2018 r.

basen dla dorosłych 
i dla dzieci

taras słoneczny 

parasole i leżaki przy 
basenie

bliskość centrum 
handlowego

obiekt położony 
w centrum dzielnicy

O APARTAMENCIE

kod oferty: ITA0177

Terminy
25.04 – 02.05.2020
02.05 – 09.05.2020
09.05 – 16.05.2020
16.05 – 23.05.2020
23.05 – 30.05.2020
30.05 – 06.06.2020
06.06 – 13.06.2020
13.06 – 20.06.2020
20.06 – 27.06.2020
27.06 – 04.07.2020
04.07 – 11.07.2020
11.07 – 18.07.2020
18.07 – 25.07.2020
25.07 – 01.08.2020
01.08 – 08.08.2020
08.08 – 15.08.2020
15.08 – 22.08.2020
22.08 – 29.08.2020
29.08 – 05.09.2020
05.09 – 12.09.2020
12.09 – 19.09.2020
19.09 – 26.09.2020

 

Nowość!

Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 

dodatkowe wyposażenie  
apartamentu

serwis plażowy

Dodatkowe opłaty na miejscu: opłata klima-
tyczna (1 euro/os./dzień), kaucja (100 euro); 
opłaty za media (od 35 do 40 euro za aparta-
ment); sprzątanie końcowe (opcjonalnie - 50 
euro apartament).

Wyżywienie
we własnym zakresie 

Apartament
maks. 7 os.

Transport
dojazd własny 
lub autokar

www.europol.com.pl12



Włochy APARTAMENTY

Włochy - Riwiera Adriatycka 

od 1255 PLN za apartament dla 7 osób / 7 dni kod oferty: ITA0080A

GŁÓWNE BENEFITY: 
basen na dachu galerii 

atrakcje oraz animacje 

parasole i leżaki 
przy basenie

usytuowanie przy 
galerii handlowej

Terminy
25.04 – 02.05.2020
02.05 – 09.05.2020
09.05 – 16.05.2020
16.05 – 23.05.2020
23.05 – 30.05.2020
30.05 – 06.06.2020
06.06 – 13.06.2020
13.06 – 20.06.2020
20.06 – 27.06.2020
27.06 – 04.07.2020
04.07 – 11.07.2020
11.07 – 18.07.2020
18.07 – 25.07.2020
25.07 – 01.08.2020
01.08 – 08.08.2020
08.08 – 15.08.2020
15.08 – 22.08.2020
22.08 – 29.08.2020
29.08 – 05.09.2020
05.09 – 12.09.2020
12.09 – 19.09.2020
19.09 – 26.09.2020

 

Apartamenty wyposażone w:
•  aneks kuchenny
•  klimatyzacja
•  łazienka
•  sejf
•  TV-SAT
•  ogródek/taras lub balkon
•  miejsce parkingowe
•  typy apartamentów: 

dwupokojowy dla maks. 5 
osób (ok. 42 m2) w willi: par-
ter: pokój dzienny z tapczanem 
2 os., mały ogródek, piętro: sy-
pialnia 3 os.;
trzypokojowy dla maks. 7 
osób (ok. 60 m2) w willi: par-
ter: pokój dzienny z tapczanem 
2 os., łazienka (WC/umywal-
ka), mały ogródek/taras, piętro: 
sypialnia 3 os, sypialnia 2 os., 
łazienka.

O APARTAMENCIE

Caorle Lido Altanea Apartamenty La Quercia

W sercu
Altanei!

Dodatkowe opłaty na miejscu: opłata klima-
tyczna (1 euro/os./dzień), kaucja (100 euro); 
opłaty za media (od 35 do 40 euro za aparta-
ment); sprzątanie końcowe (opcjonalnie - 50 
euro apartament).

Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 

dodatkowe wyposażenie  
apartamentu

serwis plażowy

Wyżywienie
we własnym zakresie 

Apartament
maks. 7 os.

Transport
dojazd własny 
lub autokar
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WłochyAPARTAMENTY

Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 

dodatkowe wyposażenie  
apartamentu

serwis plażowy

Włochy - Riwiera Adriatycka 
Caorle Lido Altanea Apartamenty Le Farnie
od 1255 PLN za apartament dla 7 osób / 7 dni

Apartamenty wyposażone w:
•  aneks kuchenny 
•  klimatyzacja
•  łazienka
•  suszarka
•  sejf
•  TV-SAT
•  balkon/taras
•  miejsce parkingowe
•  typy apartamentów: 

dwupokojowy, dwupoziomo-
wy dla maks. 5 osób w willi: 
parter: pokój dzienny z tap-
czanem 2 os., piętro: sypialnia       
3 os.; trzypokojowy, dwu-
poziomowy dla maks. 6 lub 
7 osób w willi: parter: pokój 
dzienny z tapczanem 2 os.,pię-
tro: sypialnia 3 os., sypialnia 2 
os, dodatkowa łazienka. 

GŁÓWNE BENEFITY: 
basen dla dorosłych 
i dla dzieci

parasole i leżaki
przy basenie

ogród

bliskość centrum 
handlowego

animacje i atrakcje

O APARTAMENCIE

kod oferty: ITA0073A

Terminy
25.04 – 02.05.2020
02.05 – 09.05.2020
09.05 – 16.05.2020
16.05 – 23.05.2020
23.05 – 30.05.2020
30.05 – 06.06.2020
06.06 – 13.06.2020
13.06 – 20.06.2020
20.06 – 27.06.2020
27.06 – 04.07.2020
04.07 – 11.07.2020
11.07 – 18.07.2020
18.07 – 25.07.2020
25.07 – 01.08.2020
01.08 – 08.08.2020
08.08 – 15.08.2020
15.08 – 22.08.2020
22.08 – 29.08.2020
29.08 – 05.09.2020
05.09 – 12.09.2020
12.09 – 19.09.2020
19.09 – 26.09.2020

 

Rewelacyjna
cena!

Dodatkowe opłaty na miejscu: opłata klima-
tyczna (1 euro/os./dzień), kaucja (100 euro); 
opłaty za media (od 35 do 40 euro za aparta-
ment); sprzątanie końcowe (opcjonalnie - 50 
euro apartament).

Wyżywienie
we własnym zakresie 

Apartament
maks. 7 os.

Transport
dojazd własny 
lub autokar
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Włochy APARTAMENTY

Włochy - Riwiera Adriatycka 
Bibione - Spiaggia Apartamenty Girasoli
od 1145 PLN za apartament dla 6 osób / 7 dni kod oferty: ITA0005A

GŁÓWNE BENEFITY: 
basen dla dorosłych 
i dla dzieci

plac zabaw 

parasole i leżaki
przy basenie

ogród

bliskość sklepów,
restauracji, pizzerii,
lunaparku

wspaniałe usytowanie

Terminy
25.04 – 02.05.2020
02.05 – 09.05.2020
09.05 – 16.05.2020
16.05 – 23.05.2020
23.05 – 30.05.2020
30.05 – 06.06.2020
06.06 – 13.06.2020
13.06 – 20.06.2020
20.06 – 27.06.2020
27.06 – 04.07.2020
04.07 – 11.07.2020
11.07 – 18.07.2020
18.07 – 25.07.2020
25.07 – 01.08.2020
01.08 – 08.08.2020
08.08 – 15.08.2020
15.08 – 22.08.2020
22.08 – 29.08.2020
29.08 – 05.09.2020
05.09 – 12.09.2020
12.09 – 19.09.2020
19.09 – 26.09.2020

 

Apartamenty wyposażone w:
•  aneks kuchenny
•  klimatyzacja
•  łazienka
•  sejf
•  TV-SAT
•  suszarka
•  ekspres do kawy
•  ogródek/taras
•  miejsce parkingowe
• apartament trzypokojowy,

dwupoziomowy dla maks. 
6 osób (ok. 55 m2): parter - 
pokój dzienny z tapczanem 1 
os., łazienka (umywalka/WC), 
ogródek/taras, piętro - syp-
ialnia z łóżkiem małżeńskim          
i 1 os., sypialnia z 2 łóżkami,        
łazienka (prysznic/WC).

O APARTAMENCIE

Bliskość
centrum

Dodatkowe opłaty na miejscu: opłata klima-
tyczna (1 euro/os./dzień), kaucja (100 euro); 
opłaty za media (od 35 do 40 euro za aparta-
ment); sprzątanie końcowe (opcjonalnie - 50 
euro apartament).

Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 

dodatkowe wyposażenie  
apartamentu

serwis plażowy

Wyżywienie
we własnym zakresie 

Apartament
maks. 6 os.

Transport
dojazd własny 
lub autokar
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WłochyAPARTAMENTY

Włochy - Riwiera Adriatycka 
Bibione Apartament Sporting
od 1200 PLN za apartament dla 6 osób / 7 dni

Apartamenty wyposażone w:
•  aneks kuchenny 
•  łazienka
•  balkon z meblami ogrodowymi
•  miejsce parkingowe
•  typy apartamentów: 

dwupokojowy dla maks. 4 
os. (ok. 38 m2): pokój dzienny 
z tapczanem 2 os., sypialnia 
z łóżkiem małżeńskim; trzy-
pokojowy dla maks. 6 os. (ok. 
50 m2): pokój dzienny z tapcza-
nem 2 os., sypialnia z łóżkiem 
małżeńskim, sypialnia z 2 łóż-
kami lub łóżkiem piętrowym; 
trzypokojowy dla maks. 6 
os. (ok. 50 m2) z klimatyzacją 
i TV-SAT: pokój dzienny z tap-
czanem 2 os., sypialnia z łóż-
kiem małżeńskim, sypialnia z 2 
łóżkami.

GŁÓWNE BENEFITY: 
basen dla dorosłych 
i dla dzieci

plac zabaw 

duży ogród / park

bliskość sklepów,
restauracji, pizzerii, 
lunaparku

bogata infrastruktura 
sportowa w pobliżu

O APARTAMENCIE

kod oferty: ITA0010A

Terminy
25.04 – 02.05.2020
02.05 – 09.05.2020
09.05 – 16.05.2020
16.05 – 23.05.2020
23.05 – 30.05.2020
30.05 – 06.06.2020
06.06 – 13.06.2020
13.06 – 20.06.2020
20.06 – 27.06.2020
27.06 – 04.07.2020
04.07 – 11.07.2020
11.07 – 18.07.2020
18.07 – 25.07.2020
25.07 – 01.08.2020
01.08 – 08.08.2020
08.08 – 15.08.2020
15.08 – 22.08.2020
22.08 – 29.08.2020
29.08 – 05.09.2020
05.09 – 12.09.2020
12.09 – 19.09.2020
19.09 – 26.09.2020

 

Rewelacyjna
cena!

Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 

dodatkowe wyposażenie  
apartamentu

serwis plażowy

Dodatkowe opłaty na miejscu: opłata klimatyczna (1 euro/os./dzień), kaucja (100 euro); opłaty 
za media (od 35 do 40 euro za apartament); sprzątanie końcowe (opcjonalnie - 50 euro apar-
tament).

Wyżywienie
we własnym zakresie 

Apartament
maks. 6 os.

Transport
dojazd własny 
lub autokar
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Włochy APARTAMENTY

Dodatkowe opłaty na miejscu: opłata klima-
tyczna (1 euro/os./dzień), kaucja (100 euro); 
opłaty za media (od 35 do 40 euro za aparta-
ment); sprzątanie końcowe (opcjonalnie - 50 
euro apartament).

Włochy - Riwiera Adriatycka 

od 685 PLN za osobę / 10 dni / przejazd w cenie kod oferty: ITA1000

GŁÓWNE BENEFITY: 
jedna z naszych 
najpopularniejszych 
wycieczek - 
HIT lato 2019
cena zawiera 
zakwaterowanie
oraz przejazd 

bliskość sklepów,
restauracji, pizzerii, 
lunaparku

idealny wybór na 
doskonały wypoczynek
w rozsądnej cenie

bajeczne widoki i piękne, 
piaszczyste plaże

bliskość urokliwej Wenecji

Apartamenty wyposażone w:
•  aneks kuchenny
•  łazienka
•  balkon
•  poduszki, koce
• typy apartamentów: 

dwupokojowy dla min. 2 

O APARTAMENCIE

Bibione Apartament Sporting

1 DZIEŃ (piątek): wyjazd z Polski 
wg rozkładu jazdy.
2 DZIEŃ (sobota): przejazd przez 
Czechy lub Słowację, Austrię, 
Włochy, przyjazd na miejsce 
w godzinach przedpołudniowych, 
czas wolny, w godz. 17.00-19.00 
zajmowanie apartamentów.
3–8 DZIEŃ: plażowanie, wypo-
czynek, możliwość skorzystania 
z wycieczek fakultatywnych.
9 DZIEŃ (sobota): opuszczenie 
apartamentów i zdanie kluczy 
w agencji włoskiej do godz. 9.00, 
czas wolny. W godzinach popołu-
dniowo – wieczornych (ok. 18.00-
19.00) wyjazd w drogę powrotną 
do kraju.
10 DZIEŃ (niedziela): przyjazd 
do Polski (Katowice - ok. 8.00).

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

WAKACYJNY RAJ

Przejazd
w cenie

maks. 4 os.: sypialnia 2 os., 
pokój dzienny z rozkładaną 
kanapą i aneksem kuchen-
nym, łazienka; trzypokojowy 
dla min. 4 maks. 6 os.: dwie 
sypialnie 2- osobowe, pokój 
dzienny z rozkładaną kanapą 
i aneksem kuchennym, łazien-
ka. Dodatkowo klimatyzacja. 

Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 

dodatkowe wyposażenie  
apartamentu

serwis plażowy

Terminy
24.04 – 03.05.2020
05.06 – 14.06.2020
12.06 – 21.06.2020
19.06 – 28.06.2020
26.06 – 05.07.2020
03.07 – 12.07.2020
10.07 – 19.07.2020
07.08 – 16.08.2020
14.08 – 23.08.2020
21.08 – 30.08.2020
28.08 – 06.09.2020
04.09 – 13.09.2020
11.09 – 20.09.2020
18.09 – 27.09.2020

Wyżywienie
we własnym zakresie 

Apartament
maks. 6 os.

Transport
dojazd komfortowym 
autokarem
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WłochyAPARTAMENTY

Włochy - Riwiera Adriatycka 
Caorle Lido Altanea Apartamenty Le Farnie / La Quercia
od 685 PLN za osobę / 10 dni / przejazd w cenie 

Apartamenty wyposażone w:
•  aneks kuchenny 
•  łazienka
•  klimatyzacja
•  sejf
•  TV-SAT
•  miejsce parkingowe

GŁÓWNE BENEFITY: 
jedna z naszych 
najpopularniejszych 
wycieczek - 
HIT lato 2019
cena zawiera 
zakwaterowanie 
oraz przejazd

bliskość sklepów,
restauracji, pizzerii, 
lunaparku

idealny wybór na
spokojną sielankę
w rozsądnej cenie

wspaniały włoski klimat, 
cudowna włoska kuchnia 
i ciepły Adriatyk!

bliskość urokliwej 
Wenecji

O APARTAMENCIE

kod oferty: ITA2000

1 DZIEŃ (piątek): wyjazd z Polski 
wg rozkładu jazdy.
2 DZIEŃ (sobota): przejazd przez 
Czechy lub Słowację, Austrię, 
Włochy, przyjazd na miejsce 
w godzinach przedpołudniowych, 
czas wolny, w godz. 17.00-19.00 
zajmowanie apartamentów.
3–8 DZIEŃ: plażowanie, wypo-
czynek, możliwość skorzystania 

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

WAKACYJNA SIELANKA

Przejazd
w cenie

Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 

dodatkowe wyposażenie  
apartamentu

serwis plażowy

Dodatkowe opłaty na miejscu: opłata klima-
tyczna (1 euro/os./dzień), kaucja (100 euro); 
opłaty za media (od 35 do 40 euro za aparta-
ment); sprzątanie końcowe (opcjonalnie - 50 
euro apartament).

•  typy apartamentów: 
dwupokojowy dla min. 2 
maks. 5 os.: sypialnia 3 os., 
pokój dzienny z rozkładaną ka-
napą i aneksem kuchennym, ła-
zienka; trzypokojowy dla min. 
4 maks. 6 os.: dwie sypialnie 2 
osobowe, pokój dzienny z roz-
kładaną kanapą i aneksem ku-
chennym, łazienka.

z wycieczek fakultatywnych.
9 DZIEŃ (sobota): opuszczenie 
apartamentów i zdanie kluczy 
w agencji włoskiej do godz. 9.00, 
czas wolny. W godzinach popołu-
dniowo – wieczornych (ok. 18.00-
19.00) wyjazd w drogę powrotną 
do kraju.
10 DZIEŃ (niedziela): przyjazd 
do Polski (Katowice - ok. 8.00).

Terminy
24.04 – 03.05.2020
05.06 – 14.06.2020
12.06 – 21.06.2020
19.06 – 28.06.2020
26.06 – 05.07.2020
03.07 – 12.07.2020
10.07 – 19.07.2020
07.08 – 16.08.2020
14.08 – 23.08.2020
21.08 – 30.08.2020
28.08 – 06.09.2020
04.09 – 13.09.2020
11.09 – 20.09.2020
18.09 – 27.09.2020

Wyżywienie
we własnym zakresie 

Apartament
maks. 6 os.

Transport
dojazd komfortowym
autokarem
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HOTELEWłochy

Dodatkowe opłaty na miejscu: opłata miej-
scowa 35 euro/os./tydzień, dzieci 4-12 jako 
3 os. w pokoju 25 euro/os./tydzień, dzieci do 
4 lat gratis.

Ten trzygwiazdkowy hotel poło-
żony jest tuż przy plaży, w pierw-
szej linii brzegowej, zaledwie ok. 
400 m od zabytkowego centrum 

Włochy - Marche 
Pesaro Hotel Continental
od 1630 PLN za osobę / 10 dni

Do plaży tylko

50
metrów!

Transport
dojazd własny 
lub autokar

miasta. Do hotelu zaprasza prze-
stronny hol, w którym można 
skorzystać z kącika telewizyjne-
go. Do plaży można łatwo do-
trzeć z odkrytego tarasu. Hotel 
dysponuje 72 pokojami. Posiada 
windę. W restauracji hotelowej 
można zjeść posiłek, rozkoszując 
się panoramicznym widokiem 
na morze.
Wyposażenie pokoju: 
•  TV-SAT
•  telefon
•  suszarka do włosów
•  sejf
•  balkon francuski
•  łazienka
•  klimatyzacja

GŁÓWNE BENEFITY: 
obiekt położony
tuż przy plaży

400 m do zabytkowego  
centrum miasta

odkryty taras

malownicza okolica

smaczna włoska kuchnia

opieka polskiego
rezydenta

Możesz zarezerwować 
pobyt w tym hotelu 
z atrakcyjnym programem
Przejdź na stronę nr. 40

kod oferty: ITA9060A

Terminy
24.04 – 03.05.2020
05.06 – 14.06.2020
12.06 – 21.06.2020
19.06 – 28.06.2020
26.06 – 05.07.2020
03.07 – 12.07.2020
10.07 – 19.07.2020
17.07 – 26.07.2020
24.07 – 02.08.2020
31.07 – 09.08.2020
07.08 – 16.08.2020
14.08 – 23.08.2020
21.08 – 30.08.2020
28.08 – 06.09.2020
04.09 – 13.09.2020
11.09 – 20.09.2020

O HOTELU

Wyżywienie
śniadania i obiadokolacje

Pokoje
maks. 2 os. z możliwością 
dostawki

Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 
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HOTELE Chorwacja

Możesz zarezerwować 
pobyt w tym hotelu 
z atrakcyjnym programem
Przejdź na stronę nr. 39

  
Hotel idealnie położony, tuż przy 
morzu, z animacjami (16.06-
31.08) dla dzieci i dorosłych, mu-
zyką na żywo 5 razy w tygodniu 
(01.07-20.09) i SPA. Każdy nasz 
gość otrzyma bezpłatnie godzin-
ny pobyt w saunie i zniżkę 25% 
na wybrane usługi Wellness.   
Wyposażenie pokoju: 
•  TV
•  łazienka
•  klimatyzacja
•  mała lodówka (minibarek)
•  Wi-Fi

Chorwacja - Kvarner 
Karlobag Hotel Zagreb

Wyżywienie
All inclusive light
lub All inclusive plus

Pokoje
2 os. z możliwością 
2 dostawek

od 1285 PLN za osobę / 10 dni

Transport
dojazd komfortowym 
autokarem

GŁÓWNE BENEFITY: 
odkryty i kryty basen

obiekt położony tuż
przy plaży

restauracja, bar

strefa SPA

boiska do koszykówki, 
siatkówki, minigolf

animacje

wieczorna muzyka 
na żywo

opieka polskiego
rezydenta

Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 

kod oferty: CHO9039

All
inclusive!

Płatne podczas realizacji wyjazdu: opłata 
miejscowa 50 euro/os./turnus, dzieci do 12 
lat opłata miejscowa 35 euro/turnus.

O HOTELU

Terminy
24.04 – 03.05.2020
05.06 – 16.06.2020
12.06 – 21.06.2020
19.06 – 28.06.2020
26.06 – 05.07.2020
03.07 – 12.07.2020
10.07 – 19.07.2020
17.07 – 26.07.2020
24.07 – 02.08.2020
31.07 – 09.08.2020
07.08 – 16.08.2020
14.08 – 23.08.2020
21.08 – 30.08.2020
28.08 – 06.09.2020
04.09 – 13.09.2020
11.09 – 20.09.2020
18.09 – 27.09.2020
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Chorwacja HOTELE

Chorwacja - Dalmacja
Orebić Perna Kompleks Wakacyjny Radić
od 1615 PLN za osobę / 10 dni

Rewelacyjne
położenie!

GŁÓWNE BENEFITY: 
obiekt położony
tuż przy plaży

restauracja

Wi-Fi

widok na wyspę Korčula

opieka polskiego
rezydenta

Płatne podczas realizacji wyjazdu: opłata miejscowa 50 euro/os./turnus, dzieci 3-12 lat opłata 
miejscowa 35 euro/turnus.

kod oferty: CHO9033

Terminy
05.06 – 14.06.2020
12.06 – 21.06.2020
19.06 – 28.06.2020
26.06 – 05.07.2020
03.07 – 12.07.2020
10.07 – 19.07.2020
17.07 – 26.07.2020
24.07 – 02.08.2020
31.07 – 09.08.2020
07.08 – 16.08.2020
14.08 – 23.08.2020
21.08 – 30.08.2020
28.08 – 06.09.2020
04.09 – 13.09.2020
11.09 – 20.09.2020
18.09 – 27.09.2020

Wyżywienie
śniadania i obiadokolacje

Pokoje
2 os. z możliwością 
2 dostawek

Transport
dojazd komfortowym 
autokarem

Kompleks wakacyjny, fantastycz-
nie położony przy samej plaży, 
z której rozciąga się malowniczy 
widok na wyspę Korćula. Ma-

Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 

dodatkowe wyposażenie  
apartamentu lub widok
na morze

lownicza lokalizacja, ładne plaże, 
bliskość krystalicznie czystego 
morza zachęcają do przyjazdu 
tutaj turystów szukających uda-
nego wypoczynku na łonie natu-
ry. Osoby spragnione rozrywki 
i życia nocnego mogą za niewiel-
ką opłatą przepłynąć na Korćulę 
wodną taksówką. 
Wyposażenie pokoju: 
•  łazienka
•  balkon
•  wentylator

O HOTELU

Możesz zarezerwować 
pobyt w tym hotelu 
z atrakcyjnym programem
Przejdź na stronę nr. 38
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Hotel położony jest nad brze-
giem morza, około 1 km od cen-

Chorwacja - Wyspa Korčula 
Korčula Hotel Posejdon

Wyżywienie
All inclusive

Pokoje
1 os. lub 2 os.
z możliwością dostawki

od 2070 PLN za osobę / 10 dni

Transport
dojazd komfortowym 
autokarem

GŁÓWNE BENEFITY: 
kryty basen

obiekt położony tuż
przy plaży

restauracja, bar

taras

recepcja z możliwością 
wymiany waluty

centrum nurkowe, stół 
do ping-ponga, salon 
masażu

wieczorki muzyczne

opieka polskiego
rezydenta

Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

dodatkowe
ubezpieczenia 

kod oferty: CHO7799

O HOTELU

All
inclusive!

Płatne podczas realizacji wyjazdu: opłata 
miejscowa 50 euro/os./turnus.

trum miasta Vela Luka. W hotelu 
w trakcie głównego sezonu, orga-
nizowane są wieczorki muzyczne.
Wyposażenie pokoju: 
•  TV-SAT
•  łazienka
•  suszarka do włosów
•  klimatyzacja

Terminy
01.06 – 10.06.2020
08.06 – 17.06.2020
15.06 – 24.06.2020
22.06 – 01.07.2020
29.06 – 08.07.2020
06.07 – 15.07.2020
13.07 – 22.07.2020
20.07 – 29.07.2020
27.07 – 05.08.2020
03.08 – 12.08.2020
10.08 – 19.08.2020
17.08 – 26.08.2020
24.08 – 02.09.2020
31.08 – 09.09.2020
07.09 – 16.09.2020
14.09 – 23.09.2020
21.09 – 30.09.2020
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Płatne podczas realizacji wyjazdu: opłata 
miejscowa 50 euro/os./turnus, dzieci od 4 
do 18 lat opłata miejscowa 35 euro/turnus.

Czarnogóra - Riwiera Czarnogórska 
Dobra Voda Hotel S 
od 1585 PLN za osobę / 10 dni

Do plaży tylko

300
metrów!

kod oferty: CGA9080

Terminy
01.06 – 10.06.2020
08.06 – 17.06.2020
15.06 – 24.06.2020
22.06 – 01.07.2020
29.06 – 08.07.2020
06.07 – 15.07.2020
13.07 – 22.07.2020
20.07 – 29.07.2020
27.07 – 05.08.2020
03.08 – 12.08.2020
10.08 – 19.08.2020
17.08 – 26.08.2020
24.08 – 02.09.2020
31.08 – 09.09.2020
07.09 – 16.09.2020
14.09 – 23.09.2020

Wyżywienie
śniadania i obiadokolacje

Pokoje
2 os. z możliwością 
2 dostawek

Transport
dojazd komfortowym 
autokarem

Hotel położony na wzgórzu 
w miejscowości Dobra Voda,     
ok. 300 m od plaży. 
Wyposażenie pokoju: 
•  łazienka
•  taras lub balkon
•  klimatyzacja
•  TV-SAT
•  mini barek

Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 

O HOTELU

GŁÓWNE BENEFITY: 
restauracja

smaczne jedzenie

dobry standard

opieka polskiego
rezydenta

Możesz zarezerwować 
pobyt w tym hotelu 
z atrakcyjnym programem
Przejdź na stronę nr. 36
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Hotel Panorama położony jest 
w sercu Heviz, zaledwie ok. 150 
m od największego, naturalnego, 
termalnego jeziora w Europie. 
Wyposażenie pokoju: 
•  TV-SAT
•  łazienka
•  mała lodówka
•  balkon
•  telefon
•  Wi-Fi

Węgry - Cudowne Jezioro Termalne
Heviz Hunguest Hotel Panoráma

Wyżywienie
śniadania i obiadokolacje

Pokoje
1 lub 2 os.

od 1680 PLN za osobę / 8 dni

Transport
dojazd komfortowym 
autokarem

GŁÓWNE BENEFITY: 
przytulne lobby
z muzyką na żywo
kilka razy w tygodniu

obiekt położony 
tuż przy jeziorze

restauracja

połączenie zeSzpitalem 
Reumatologicznym - 
możliwość skorzystania 
z basenu i zabiegów 
leczniczych

udogodnienia
dla osób starszych i nie-
pełnosprawnych

ubezpieczenie Signal
Iduna wg Warunków
Uczestnictwa

opieka polskiego
rezydenta

Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 

6- dniowy pakiet
Termy i SPA

kod oferty: HUN9006

Terminy
27.06 – 04.07.2020
04.07 – 11.07.2020
11.07 – 18.07.2020
08.08 – 15.08.2020
15.08 – 22.08.2020
22.08 – 29.08.2020

Wulkaniczne
jezioro

termalne

Płatne na miejscu: opłata klimatyczna: ok. 
600 forintów/os./dzień (ok. 14 euro/os./ty-
dzień).

O HOTELU

Możesz zarezerwować 
pobyt w tym hotelu 
z atrakcyjnym programem
Przejdź na stronę nr. 45
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Węgry - Balaton Południowy
Siófok Hotel CE Napfény
od 1855 PLN za osobę / 8 dni

Nowość!

GŁÓWNE BENEFITY: 
obiekt położony
niedaleko plaży

bezpłatny parking

restauracja, bar

plac zabaw / miejsce  
bezpieczne dla dzieci

bliskość restauracji,
kawiarni, barów

opieka polskiego
rezydenta Płatne na miejscu: opłata klimatyczna:ok. 1,5 

euro/os./dzień.

kod oferty: HUN7005

Terminy
27.06 – 04.07.2020
04.07 – 11.07.2020
11.07 – 18.07.2020
18.07 – 25.07.2020
25.07 – 01.08.2020
01.08 – 08.08.2020
08.08 – 15.08.2020
15.08 – 22.08.2020
22.08 – 29.08.2020

Wyżywienie
śniadania (możliwość 
dokupienia obiadokolacji)

Pokoje
1 lub 2 os. z możliwością
2 dostawek

Transport
dojazd komfortowym 
autokarem

Hotel CE Napfény położony jest 
w centrum tętniącego życiem 
Siofoku, na początku promenady 
Petofi, obok przystani portowej 
i parku Jókai.

Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 

dwudaniowa
obiadokolacja

O HOTELU

Wyposażenie pokoju: 
•  TV-SAT
•  łazienka
•  klimatyzacja
•  mała lodówka
•  balkon
•  Wi-Fi
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Bułgaria - Morze Czarne 
Złote Piaski Hotel Exotica
od 1005 PLN za osobę / 12 dni / przejazd w cenie kod oferty: BUL035C

Spokojna
okolica

Pokoje
2 os. z możliwością 
2 dostawek

Wyżywienie 
śniadania i obiadokolacje
z napojami

Transport
dojazd własny
lub autokar 

Hotel położony w turystycznej 
dzielnicy Złotych Piasków - Czaj-
ka, wśród zieleni, blisko plaży 
„Kabakum”. Miejsce ciche i spo-
kojne, a zaraz stosunkowo nieda-
leko od ścisłego centrum kurortu. 
Szczególnie polecany dla rodzin 
z dziećmi i osób szukających 
zacisznego miejsca, gdzie moż-
na zrelaksować się i wypocząć.  
Wyposażenie pokoju: 
•  klimatyzacja
•  łazienka
•  telefon
•  lodówka/minibarek
•  balkon
•  TV kablowa

GŁÓWNE BENEFITY: 
odkryty basen z barem,    
leżakami i parasolami

restauracja z tarasem

plac zabaw dla dzieci

boisko, fitness,
tenis stołowy, bilard

możliwość rezerwacji 
pokoi rodzinnych

przestronne pokoje

opieka polskiego
rezydenta

Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 

Terminy
03.06 – 14.06.2020
12.06 – 23.06.2020
21.06 – 02.07.2020
30.06 – 11.07.2020
09.07 – 20.07.2020
18.07 – 29.07.2020
27.07 – 07.08.2020
05.08 – 16.08.2020
14.08 – 25.08.2020
23.08 – 03.09.2020
01.09 – 12.09.2020
10.09 – 21.09.2020

Płatne na miejscu: opłata miejscowa 55 
euro/os./turnus, dzieci do 12 lat/35 euro/
turnus.

Oferta posiada również 
opcję przelotu samolotem 
na 7, 10 lub 11 dni!

O HOTELU
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Hotel dogodnie usytuowany 
w centralnej części kurortu, w po-
bliżu licznych restauracji, dysko-
tek, sklepów. Szczególnie pole-
cany dla osób ceniących aktywny 
wypoczynek. Wyposażenie po-
koju: 
•  klimatyzacja
•  łazienka
•  lodówka/minibarek
•  balkon
•  TV kablowa

Bułgaria - Morze Czarne
Złote Piaski Hotel Pliska
od 1465 PLN za osobę / 12 dni / przejazd w cenie kod oferty: BUL006C

Wyżywienie
All inclusive

Pokoje
1 lub 2 os. z możliwością 
dostawki

Transport
dojazd komfortowym 
autokarem

Płatne na miejscu: opłata miejscowa 55 
euro/os./turnus, dzieci do 12 lat/35 euro/
turnus.

Terminy
12.06 – 23.06.2020
21.06 – 02.07.2020
30.06 – 11.07.2020
09.07 – 20.07.2020
18.07 – 29.07.2020
27.07 – 07.08.2020
05.08 – 16.08.2020
14.08 – 25.08.2020
23.08 – 03.09.2020
01.09 – 12.09.2020
10.09 – 21.09.2020

Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 

GŁÓWNE BENEFITY: 
odkryty basen termalny
z barem, leżakami 
i parasolami

kryty basen termalny

basen dla dzieci

restauracja, kawiarnia, 
dyskoteka

plac zabaw dla dzieci

sauna, jacuzzi,
centrum masażu

Wi-Fi w lobby barze
i w pokojach

opieka polskiego
rezydenta

Oferta posiada również 
opcję przelotu samolotem 
na 7, 10 lub 11 dni!

All
inclusive!

O HOTELU
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Płatne na miejscu: opłata miejscowa 55 
euro/os./turnus, dzieci do 12 lat/35 euro/
turnus.

Oferta posiada 
również opcję przelotu
samolotem na 7 dni!

O HOTELU

Hotel dogodnie usytuowany, 
w samym sercu Złotych Pia-
sków. Idealne miejsce dla osób 
lubiących aktywny wypoczynek, 
rozrywkę, zabawę i życie nocne. 
Wyposażenie pokoju: 
•  klimatyzacja
•  łazienka
•  suszarka
•  telefon
•  lodówka/minibarek
•  balkon
•  TV kablowa

Bułgaria - Morze Czarne 
Złote Piaski Hotel Shipka
od 1495 PLN za osobę / 12 dni / przejazd w cenie kod oferty: BUL009C

Pokoje
2 os. z możliwością 
2 dostawek

Wyżywienie 
All inclusive

Transport
dojazd komfortowym 
autokarem

GŁÓWNE BENEFITY: 
odkryty i kryty basen

restauracja, bar, 
dyskoteka

sauna, gabinet masażu, 
jacuzzi, salon fryzjerski, 
centrum balneologiczne 
m.in. kąpiele błotne

centrum fitness, 
tenis stołowy, bilard

Wi-Fi na terenie 
całego hotelu

opieka polskiego
rezydenta

Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 

Terminy
03.06 – 14.06.2020
12.06 – 23.06.2020
21.06 – 02.07.2020
30.06 – 11.07.2020
09.07 – 20.07.2020
18.07 – 29.07.2020
27.07 – 07.08.2020
05.08 – 16.08.2020
14.08 – 25.08.2020
23.08 – 03.09.2020
01.09 – 12.09.2020
10.09 – 21.09.2020

All
inclusive!
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Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 

Hotel położony w pięknym, du-
żym (ok. 4,5 tys. m2) parku z bo-
gatą roślinnością, w turystycznej 
dzielnicy Czajka.    
Wyposażenie pokoju: 
•  klimatyzacja
•  telefon
•  łazienka
•  lodówka/minibarek
•  balkon
•  TV kablowa

Bułgaria - Morze Czarne
Złote Piaski Hotel Silver
od 925 PLN za osobę / 12 dni / przejazd w cenie

Świetna 
zniżka 

dla dziecka

kod oferty: BUL003C

Wyżywienie
śniadania i obiadokolacje
lub All inclusive

Pokoje
1 lub 2 os. z możliwością
2 dostawek

Transport
Dojazd komfortowym 
autokarem

Terminy
03.06 – 14.06.2020
12.06 – 23.06.2020
21.06 – 02.07.2020
30.06 – 11.07.2020
09.07 – 20.07.2020
18.07 – 29.07.2020
27.07 – 07.08.2020
05.08 – 16.08.2020
14.08 – 25.08.2020
23.08 – 03.09.2020
01.09 – 12.09.2020
10.09 – 21.09.2020

GŁÓWNE BENEFITY: 
basen z barem, 
leżakami i parasolami

basen dla dzieci

restauracja z letnim 
tarasem

lobby bar

barbecue

Wi-Fi przy recepcji

bezpłatny transfer 
na plażę

świetna zniżka dla 
dziecka do 14 roku życia

opieka polskiego
rezydenta Płatne na miejscu: opłata miejscowa 55 

euro/os./turnus, dzieci do 12 lat/35 euro/
turnus.

Oferta posiada 
również opcję przelotu
samolotem na 7 dni!

O HOTELU
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Miejsce idealne zwłaszcza dla 
osób lubiącym zarówno plażę, 
jak i życie nocne. Hotel znajduje 
się przy ożywionej ulicy, w cen-
trum Złotych Piasków - im bar-
dziej zapada zmierzch, tym bar-
dziej zaczyna budzić się kurort.             
Wyposażenie pokoju: 
•  klimatyzacja
•  łazienka
•  telefon
•  lodówka/minibarek
•  balkon
•  TV kablowa

Bułgaria - Morze Czarne 
Złote Piaski Hotel Kamchia Park
od 1030 PLN za osobę / 12 dni / przejazd w cenie kod oferty: BUL085C

Doskonała 
lokalizacja!

Pokoje
1 lub 2 os. z możliwością
dostawki

Wyżywienie 
śniadania i obiadokolacje 
z napojami lub All inclusive

Transport
dojazd komfortowym 
autokarem

GŁÓWNE BENEFITY: 
basen z tarasem 
słonecznym i barem

parasole i leżaki 
przy basenie

lobby bar

gabinet masażu 
i gabinet lekarski

winda panoramiczna

Wi-Fi w lobby
i w pokojach

opieka polskiego
rezydenta

Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 

Terminy
03.06 – 14.06.2020
12.06 – 23.06.2020
21.06 – 02.07.2020
30.06 – 11.07.2020
09.07 – 20.07.2020
18.07 – 29.07.2020
27.07 – 07.08.2020
05.08 – 16.08.2020
14.08 – 25.08.2020
23.08 – 03.09.2020
01.09 – 12.09.2020
10.09 – 21.09.2020

Płatne na miejscu: opłata miejscowa 55 
euro/os./turnus, dzieci do 12 lat/35 euro/
turnus; kaucja 10 euro/1 osoba

O HOTELU
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Ofertę możesz
rozszerzyć o: 

wycieczki fakultatywne 

dodatkowe
ubezpieczenia 

Hotel pięknie położony w dużym 
ogrodzie (ok. 3500 m2), otoczony 
lasem sosnowym, oferujący ide-
alne warunki do wypoczynku.   
Wyposażenie pokoju: 
•  klimatyzacja
•  telefon
•  łazienka
•  Wi-Fi
•  TV-SAT

Albania - Riwiera Albańska
Divjaka Hotel Divjaka Resort
od 1885 PLN za osobę / 12 dni kod oferty: ALB9001

Wyżywienie
śniadania i obiadokolacje

Pokoje
1 lub 2 os. z możliwością
2 dostawek

Transport
dojazd komfortowym 
autokarem

Terminy
18.07 – 29.07.2020
05.08 – 16.08.2020
14.08 – 25.08.2020

GŁÓWNE BENEFITY: 
basen z barem, 
leżakami i parasolami

basen dla dzieci

prywatna plaża
na wysepce
połączonej mostkiem

restauracja, pizzeria

boisko do siatkówki 
i koszykówki, korty 
tenisowe

plac zabaw dla dzieci

Wi-Fi 

opieka polskiego
rezydenta Płatne na miejscu: opłata miejscowa 55 euro/os./turnus, dzieci do 12 lat/30 euro/turnus.

Cena nie zawiera napojów do obiadokolacji.

O HOTELU





Wycieczki
objazdowe
najlepszy sposób
na poznanie świata

Podróżuj z nami komfortowymi autokarami z toaletą,
barkiem, klimatyzacją i stewardem.
Programy wycieczek mają charakter ramowy i mogą ulec zmianie.
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Bałkany - Najpiękniejsze Zakątki Europy 
Czarnogóra / Chorwacja / Albania / Bośnia i Hercegowina
Noclegi w hotelach *** i kompleksach wakacyjnych
od 1385 PLN od osoby / 8 dni kod oferty: CGA9007

Pokoje 
1 lub 2 os. z możliwością 
dostawki

Wyżywienie 
śniadania i obiadokolacje

Transport
autokar 

1 DZIEŃ: wyjazd z Polski wg roz-
kładu jazdy.
2 DZIEŃ: przyjazd do Sarajewa. 
Krótkie zwiedzanie Sarajewa - 
bałkańskiej Jerozolimy. Spacer 
po zabytkowym centrum miasta.
Przejazd na wybrzeże Czarnogór-
skie. Zakwaterowanie w obiekcie, 
obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: śniadanie. Przejazd 
nad Zatokę Kotorską - najwięk-
szy i najgłębszy fiord południo-
wej Europy. Wizyta w Kotorze 
i spacer po urokliwych, wąskich 

i krętych uliczkach oraz zwiedza-
nie Katedry św. Trifona. Przejazd 
do Budwy, zwiedzanie najważ-
niejszych zabytków: pozostałości 
starożytnych budowli i średnio-
wiecznych kaplic, Starówka, kate-
dra św. Jana. Przejazd na punkt 
widokowy, z którego znakomicie 
widać malowniczą wysepkę Sveti 
Stefan. Na wyspie piętrzą się ka-
mienne domki - hotele kryte czer-
wonymi dachami, a całość wyspy 
otaczają mury obronne z XV-XVI 
wieku. Powrót do obiektu, obia-
dokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ: śniadanie. Przejazd do 
Virpazar. Rejs statkiem po jezio-
rze Szkoderskim i odkrywanie 
uroków Parku Narodowego Je-
ziora Szkoderskiego. Przejazd do 
Starego Baru (wstęp ok. 2€/oso-
ba). Ruiny Starego Baru to dziś 
dziesiątki budowli, mniejszych 
i większych, lepiej zachowanych 
jak i tych bardzo zaniedbanych. 
Bramy, kościoły, wieża zegaro-
wa, pałac biskupów, dawne łaź-
nie tureckie, budynki administra-
cji, prochownia, ruiny akweduktu 
czy amfiteatr. Powrót do obiektu, 
obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ: śniadanie. Przejazd do 
Ulcinj. To miasto najdalej wysu-
nięte na południe Czarnogóry. 

PROGRAM

Przejazd w kierunku Szkodry, 
po drodze zwiedzanie zamku Ro-
zafa. Szkodra – „ziemia orłów”, 
drugie co do wielkości miasto 
w Albanii. Oprócz wizyty w cen-
trum miasta turyści będą mieli 
okazję zobaczyć stare miasto 
Szkoder, kościół i meczet. Po-
wrót do obiektu, obiadokolacja, 
nocleg.
6 DZIEŃ: śniadanie, wykwatero-
wanie. Przejazd do Dubrownika. 
Dubrownik jest jednym z naj-
piękniejszych miast Chorwacji. 
To średniowieczne miasto jest 
skarbnicą historii i sztuki. Został 
wpisany na listę światowego 
dziedzictwa kultury UNESCO, 
jako jedyny w swoim rodzaju 
zachowany w całości historycz-
ny kompleks miejski. Przejazd 
w kierunku Orebica, zakwatero-
wanie w obiekcie, obiadokolacja, 
nocleg.
7 DZIEŃ: śniadanie, wypoczynek, 
plażowanie, czas wolny. Obiado-
kolacja, nocleg.
8 DZIEŃ: śniadanie, wykwatero-
wanie. Wyjazd w drogę powrot-
ną. Po drodze zwiedzanie Med-
jugorje, Mostaru, Wodospadów 
Kravice. Medjugorje jest jednym 
z najbardziej znanych i najczęściej 
odwiedzanych miejsc przez piel-

Płatne na miejscu:
· opłata miejscowa- obligatoryjna 15 euro/
os. - płatne u pilota,
· bilety wstępu ok. 30 euro (w tym rejs stat-
kiem po Jeziorze Szkoderskim, wstęp do 
Starego Baru).

Terminy
25.04 – 03.05.2020
16.05 – 24.05.2020
06.06 – 14.06.2020
05.09 – 13.09.2020
26.09 – 04.10.2020

Zwiedzimy najpiękniejsze i najcieplej-
sze regiony Europy, gdzie oczarują nas 
widoki, wspaniałe zabytki, prawdziwe 
cuda natury i czeka moc turystycznych 
atrakcji.

Czarnogóra
Stary Bar
Kotor
Budva
Sveti Stefan
Jezioro Szkoderskie
Ulcinj

Albania
Szkodra

Chorwacja
Dubrownik
Orebić

Bośnia i Hercegowina
Sarajewo 
Medjugorje
Mostar
Wodospady Kravica

Miejsca

grzymów z całego świata. Jest 
to miejsce cudownych objawień 
Matki Boskiej - Gospy, a także 
cudownych uzdrowień. Mostar 
- malownicze miasto położone 
u podnóża gór Veleż, Hum i Cza-
bulje, w dolinie malowniczej rzeki 
Neretwy. Wodospady Kravica - 
jedna z wielu wyjątkowych atrak-
cji przyrodniczych Bośni i Herce-
gowiny. Naturalne wodospady 
Kravica to doskonałe miejsce wy-
poczynku w letnie upały. Przejazd 
przez Bośnię i Hercegowinę, Wę-
gry, Słowację.
9 DZIEŃ: przyjazd w godzinach 
popołudniowych do Polski. 
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Bałkany - Bałkańska Mozaika
Macedonia / Serbia
Hotele *** 
od 1580 PLN od osoby / 10 dni kod oferty: MK0007

Pokoje
2 os. z możliwością 
dostawki

Wyżywienie 
śniadania i obiadokolacje

Transport
autokar 

1 DZIEŃ: wyjazd z Polski wg roz-
kładu jazdy.
2 DZIEŃ: przyjazd do Belgradu 
– serca Bałkanów, jednego z naj-
starszych miast w Europie. Zoba-
czymy m.in.: ulicę Bulevar Kralja 
Aleksandra – najdłuższą i najstar-
szą ulicę kraju, Parlament, Cer-
kiew Św. Marka, Muzeum Nikola 
Tesli, Stari Dvor – obecnie ratusz, 
niegdyś siedziba marszałka Tito, 
Novi Dvor – dawny pałac królew-
skiej dynastii Karadziordziewi-
ciów, dziś siedziba prezydenta, 
Terazije – centralny plac miasta 
otoczony arcydziełami archi-
tektury z różnych epok, meczet 
Bajrakli, wzgórze i twierdzę Kale-
megdan – górującą nad Dunajem 
i Sawą, Saborną cerkiew – głów-
ną świątynię Serbskiego Kościoła 
Prawosławnego, Cerkiew świę-
tego Sawy - symbol Belgradu, 
jedną z największych cerkwi pra-
wosławnych na świecie. Zakwa-
terowanie w hotelu w okolicach 
Belgradu, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: śniadanie, wyjazd 
w kierunku Jeziora Ochrydzkie-
go, obiadokolacja, nocleg. 
4 DZIEŃ: śniadanie, zwiedzanie 
Ochrydy - jednego z najbardziej 
popularnych i atrakcyjnych miejsc 

w kraju, z urokliwą starówką i za-
kładami jubilerskimi gdzie można 
kupić słynne ochrydzkie perły. 
W programie m.in: Starożytny te-
atr – ważny zabytek, jedyny sta-
rożytny grecki teatr w Macedonii, 
Twierdza Cara Samuela – skąd 
roztacza się prześliczny widok 
na Jezioro Ochrydzkie i otacza-
jące je góry, cerkiew św. Kaneo 
i cerkiew św. Zofii. Obiadokola-
cja, nocleg.
5 DZIEŃ: śniadanie, wypoczynek 
lub czas na samodzielne odkry-
wanie uroków Ochrydy, czy też 
udania się łódką (odpłatnie) do 
uroczej wioski rybackiej Trpejca. 
Obiadokolacja, nocleg.
6 DZIEŃ: śniadanie, rejs statkiem 
po Jeziorze Ochrydzkim. W pro-
gramie: klasztor Św. Nauma – 
miejsce licznych pielgrzymek, tu-
taj znajduje się grób św. Nauma, 
Czarny Drin – źródło rzeki objęte 
ochroną jako ścisły rezerwat przy-
rody, Zatoka Kości - zobaczymy 
tutaj rekonstrukcję dawnej osady, 
położonej całkowicie na wodzie, 
na palach. Obiadokolacja i nocleg.
7 DZIEŃ: śniadanie, wyjazd do 
Skopje, stolicy Macedonii. Zwie-
dzimy: Kanion Matka – kanion, 
w którym ukryte są średnio-

PROGRAM

wieczne świątynie i klasztory, 
Kamienny Most, Twierdzę Kale – 
doskonały punkt widokowy, Sta-
ry Bazar Turecki - jedno z najstar-
szych i największych targowisk 
na Bałkanach, gdzie czas wydaje 
się, że zatrzymał się w miejscu. 
Przejazd w kierunku Niszu. Obia-
dokolacja, nocleg.
8 DZIEŃ: śniadanie, przejazd do 
Niszu - tutaj urodził się rzymski 
cesarz, założyciel Konstantyno-
pola, Konstantyn Wielki. W pro-
gramie: twierdza turecka, turecka 
łaźnia z XV w., Meczet Bali Bega, 
Wieża Czaszek – wieża wybudo-
wana „ku przestrodze” z prawie 
1000 czaszek Serbów poległych 
w antytureckim powstaniu, Me-
diana – ruiny pałacu Konstantyna 
Wielkiego, Gamzigrad – cenny 
zabytek z listy UNESCO, ruiny 
ogromnego rzymskiego komplek-
su, poprzednio rezydencja cesa-
rza. Przejazd do hotelu. Obiado-
kolacja, nocleg.
9 DZIEŃ: śniadanie. Przejazd 
do Tekija i rejs po Dunaju do 
Kazani, po Parku Narodowym 
Djerdap. Powrót do Polski ok. g. 
18.00
10 DZIEŃ: planowany przyjazd 
do Polski w godzinach rannych 
ok 9.00.

Płatne na miejscu:
· bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
parków ok. 30 euro/os.;
· opłata miejscowa: 85 euro/osoba dorosła/
turnus, 50 euro/dziecko 2-12 lat/turnus - 
płatne u pilota.

Cena nie zawiera: 
· napojów do obiadokolacji.

Bałkańska Mozaika to impreza łą-
cząca piękno krajobrazów i za-
bytków nad Jeziorem Ochrydzkim 
w Macedonii z bogatą historią i kul-
turą Wschodniej Serbii i Belgradu.

Terminy
24.04 – 03.05.2020
15.05 – 24.05.2020
05.06 – 14.06.2020
26.06 – 05.07.2020
21.08 – 30.08.2020
04.09 – 13.09.2020
18.09 – 27.09.2020

Miejsca

Serbia
Belgrad
Nisz
Djerdap

Macedonia
Ochryda
Skopje
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Czarnogóra i Albania - Czarodziejskie Bałkany
Czarnogóra / Albania
Hotel S Mujanović ****
od 1675 PLN od osoby / 10 dni kod oferty: CGA9080Z

Pokoje 
1 lub 2 os. z możliwością   
2 dostawek

Wyżywienie 
śniadania i obiadokolacje

Transport
autokar 

1 DZIEŃ: wyjazd z Polski wg roz-
kładu jazdy.
2 DZIEŃ: przyjazd na miejsce 
w godz. popołudniowych ok. 
15.00, zajmowanie pokoi, kola-
cja, nocleg.
3 DZIEŃ: śniadanie, plażowanie, 
wypoczynek, kolacja, nocleg.
4 DZIEŃ: śniadanie, wycieczka 
do Albanii: wizyta w miejscowym 
odpowiedniku strefy wolnocło-
wej z możliwością taniego za-
opatrzenia się w koniak, dżemy 
arbuzowe, figowe i orzechowe, 
chałwy, baklawy itp., Mauzo-
leum Skanderberga z widokiem 
na Twierdzę Lezha oraz Zamek 
Rozafa. Następnie podziwianie 
przepięknych widoków na Jezio-
ro Szkoderskie i Góry Przeklęte 
z punktu widokowego. Zwiedza-
nie Szkodry - zwanej „ziemią 
orłów”, drugiego co do wielkości 
miasta w Albanii. Oprócz wizyty 
w centrum miasta zobaczymy 
stare miasto Szkoder, Katedrę 
św. Szczepana i Meczet Ebu-Bek-
ker. Powrót do hotelu, kolacja, 
nocleg.
5 DZIEŃ: śniadanie, przejazd nad 
Zatokę Kotorską - największy 
i najgłębszy fiord południowej 
Europy. Zatrzymamy się w punk-

cie widokowym, z którego znako-
micie widać malowniczą wysepkę 
św. Stefana. Na wyspie piętrzą 
się kamienne domki - hotele kry-
te czerwonymi dachami, a całość 
wyspy otaczają mury obronne 
z XV-XVI wieku. Odwiedzimy 
Kotor - będziemy mieli okazję 
pospacerować po urokliwych, 
wąskich i krętych uliczkach oraz 
zwiedzić Katedrę św. Trifona.
Udamy się w rejs Kotor- Wyspa 
Matki Boskiej – Perast – Tivat 
bo urok Zatoki Kotorskiej najle-
piej podziwiać od strony morza. 
A po wycieczce wrócimy do hote-
lu na kolację i nocleg.
6 DZIEŃ: śniadanie, całodzien-
na wycieczka statkiem wzdłuż 
wybrzeża morskiego połączona 
ze zwiedzaniem i plażowaniem. 
W programie: postój i spacer 
po Petrovacu, spacer po urokli-
wej Budwie (ok. 1 godz), postój 
z plażowaniem i kąpielą (ok. 1 
godz.) na Wyspie św. Mikołaja 
znanej jako Czarnogórskie Ha-
waje. Potem wrócimy do hotelu 
na kolację i nocleg.
7 DZIEŃ: śniadanie, wycieczka 
do: Cetinje – pierwszej historycz-
nej stolicy Czarnogóry, kolebki 
czarnogórskiej państwowości, 
gdzie zobaczymy ślady dawnej 

PROGRAM świetności miasta. Plażowanie 
na pięknych plażach Budwy. Po-
wrót do hotelu, kolacja, nocleg.
8 DZIEŃ: śniadanie. A następnie: 
wycieczka do Virpazar w Parku 
Narodowym Jezioro Szkoderskie, 
zwiedzanie odrestaurowanych 
ruin Twierdzy Besac. Jednogo-
dzinny rejs małym stateczkiem 
po Jeziorze Szkoderskim połączo-
ny z poczęstunkiem. Zwiedzanie 
Starego Baru. Zobaczymy tutaj 
również najstarsze w Europie 
drzewo oliwne tzw. Starą Masli-
nę, które ma ponad 2000 lat.
Powrót do hotelu, kolacja poże-
gnalna z muzyką, nocleg.
9 DZIEŃ: śniadanie, wyjazd do 
Polski ok. godz. 12.00.
10 DZIEŃ: planowany przyjazd 
do Polski w godzinach rannych.

„Gdy rodziła się nasza planeta, zda-
rzyło się na wybrzeżu Montenegro 
najpiękniejsze spotkanie ziemi i mo-
rza” – takimi słowami George Byron, 
angielski poeta i dramaturg, opisywał 
piękno Czarnogóry.

Płatne na miejscu:
· opłata miejscowa: 70 euro/os./turnus, dzie-
ci 2-12 lat/ 50 euro/turnus;
· bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
oraz opłata miejscowych przewodników ok. 
20 euro; 

Terminy
01.06 – 10.06.2020
08.06 – 17.06.2020
15.06 – 24.06.2020
22.06 – 01.07.2020
29.06 – 08.07.2020
06.07 – 15.07.2020
13.07 – 22.07.2020
20.07 – 29.08.2020
27.07 – 05.08.2020
03.08 – 12.08.2020
10.08 – 19.08.2020
17.08 – 26.08.2020
24.08 – 02.09.2020
31.08 – 09.09.2020
07.09 – 16.09.2020
14.09 – 23.09.2020

Albania
Szkodra

Miejsca

Czarnogóra
Dobra Voda
Kotor
Petrovac
Budwa
Cetinje
Virpazar
Bar
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Orientalny Misz Masz
Rumunia / Turcja / Bułgaria
Hotele ***
od 1255 PLN od osoby / 10 dni kod oferty: BUL5005

Pokoje 
1 lub 2 os.
z możliwością dostawki

Wyżywienie 
śniadania i obiadokolacje

Transport
autokar 

1 DZIEŃ: wyjazd w godzinach 
wieczornych. Przejazd w kierunku 
Rumunii.
2 DZIEŃ: przyjazd do Oradea 
i krótki spacer po Starym Mie-
ście. Następnie przyjazd w oko-
lice Alba Iulia. Zakwaterowanie. 
Obiadokolacja. Wieczorny spacer 
po Alba Iulia.
3 DZIEŃ: wczesne śniadanie, 
przejazd do Złotych Piasków. 
Po drodze spacer po Sibiu, daw-
niej znanym pod nazwą Herman-
nstadt. W XIV wieku miasto było 
ważnym centrum handlu euro-
pejskiego a także skrzyżowaniem 
szlaków pocztowych biegnących 
na wschód do Turcji, Persji i Chin.
Zakwaterowanie w hotelu, późna 
kolacja, nocleg.
4 DZIEŃ: śniadanie. Wyciecz-
ka Warna i Monastyr Aładża 
(półdniowa) lub wypoczynek 
i plażowanie w Złotych Piaskach. 
Warna to największe miasto buł-
garskiego wybrzeża i letnia stoli-
ca Bułgarii. Miasto nowoczesne, 
ale i pełne zabytków, z pięknym 
parkiem morskim, licznymi muze-
ami. Aładża - nieco ponad 2 km 
od Złotych Piasków, znajduje się 
średniowieczny skarb - monaster 
skalny. Powrót do hotelu, obiado-

kolacja, nocleg/odpoczynek.
5 DZIEŃ: wycieczka do Istam-
bułu. Wyjazd w godzinach noc-
nych ok. 2 w nocy (suchy pro-
wiant za śniadanie). Istambuł 
– największe i najludniejsze mia-
sto Turcji. Jedna z najbardziej 
interesujących światowych me-
tropolii, choćby z uwagi na fakt 
że leży na dwóch kontynentach. 
Dawniej najbogatsze miasto 
na świecie. To właśnie tutaj krzy-
żowały się szlaki handlowe pro-
wadzące przez Azję i Afrykę do 
Europy. W Istambule znajdziemy 
mnóstwo interesujących miejsc 
i zabytków, m.in.: Hagia Sophia, 
Pałac Topkapi, Hipodrom, Błękit-
ny Meczet czy zabytkowe dzielni-
ce wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Obiadoko-
lacja. Nocleg. 
6 DZIEŃ: wczesne śniadanie, 
wykwaterowanie, czas na zakup 
pamiątek w Istambule. Wyjazd 
ok. 10-11 w kierunku Złotych 
Piasków. Powrót do Złotych Pia-
sków na późną kolację. 
7 DZIEŃ: śniadanie. Wypoczy-
nek, plażowanie. Obiadokolacja. 
Nocleg. Możliwość skorzystania 
z wycieczki fakultatywnej do Nes-
sebaru. 
8 DZIEŃ: śniadanie, wykwate-

PROGRAM rowanie. Przejazd w kierunku 
Rumunii. Zwiedzanie Bukaresztu 
i Branu. Bukareszt- stolica Ru-
munii, nazywany często Paryżem 
Wschodu z uwagi na kosmopo-
lityczną architekturę. Obecnie 
stanowi centrum usługowo-prze-
mysłowe kraju. Bran - niewielka 
miejscowość w centralnej Ru-
munii, leżąca w górzystym tere-
nie pomiędzy dwoma masywa-
mi Karpat Południowych. Tutaj 
znajduje się malowniczy zamek, 
wzniesiony przez królów węgier-
skich w XIV wieku, w którym - wg 
legendy - urzędował książę Wład 
Palownik, będący pierwowzorem 
księcia Drakuli. Nocleg tranzyto-
wy z kolacją w okolicach Braszo-
wa. 
9 DZIEŃ: śniadanie, wykwatero-
wanie. Krótkie zwiedzanie Bra-
szowa. Wyjazd w kierunku Polski.
10 DZIEŃ: Powrót do Katowic w 
godzinach rannych ok. 8.00.

Płatne na miejscu:
· opłata miejscowa 100 euro/os./turnus,
· turecki autokar do zwiedzania Stambułu    
15 euro/os.,
· wiza turecka ok. 35/40 USD (albo ok. 35 
euro);

Cena nie zawiera: 
· biletów wstępu i miejscowych przewod-
ników z wyjątkeim Bukaresztu i Stambułu 
(sugerowane ok. 40-50 euro),
· podatku turystycznego w Turcji

Terminy
24.04 – 03.05.2020
15.05 – 24.05.2020
05.06 – 14.06.2020
24.07 – 02.08.2020
21.08 – 30.08.2020
11.09 – 20.09.2020

Wspaniała okazja, aby zobaczyć 
trzy barwne kraje w czasie jednej 
wycieczki.

Rumunia
Oradea
Alba Iulia
Sibu
Bukareszt
Bran
Braszów

Bułgaria
Warna
Nesseber
Złote Piaski

Turcja
Istambuł

Miejsca
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Chorwacja - Pod Niebem Dalmacji
Chorwacja / Bośnia i Hercegowina
Kompleks wakacyjny Radić
od 1685 PLN od osoby / 10 dni kod oferty: CHO9035

Pokoje 
1 lub 2 os. z możliwością 
2 dostawek 

Wyżywienie 
śniadania i obiadokolacje

Transport
autokar 

1 DZIEŃ: wyjazd z Polski wg roz-
kładu jazdy.
2 DZIEŃ: przyjazd na miejsce 
w godz. popołudniowych, czas 
wolny, ok. godz. 14.00 zajmowa-
nie pokoi, obiadokolacja, nocleg.
3-8 DZIEŃ: plażowanie, wypo-
czynek, realizacja programowych 
wycieczek: Dubrownik - jedno 
z najpiękniejszych miast Chorwa-
cji. To średniowieczne miasto jest 
skarbnicą historii i sztuki. Zosta-
ło wpisane na listę światowego 
dziedzictwa kultury UNESCO, 
jako jedyny w swoim rodzaju za-
chowany w całości historyczny 
kompleks miejski. Medjugorje 

jest jednym z najbardziej znanych 
i najczęściej odwiedzanych miejsc 
docelowych pielgrzymek całego 
katolickiego świata, przyciągają-
cym do tych okolic miliony piel-
grzymów i turystów. Miejsce cu-
downych objawień Matki Boskiej 
- Gospy, a także miejsce cudow-
nych uzdrowień. Mostar - miasto 
położone u podnóża gór Veleż, 
Hum i Czabulje, w dolinie malow-
niczej rzeki Neretwy. Przez wieki 
Mostar znajdował sie na skrzyżo-
waniu różnych cywilizacji i każda 
z nich odcisnęła na nim swoje 
piętno. Wodospady Kravica - 
jedna z wielu wyjątkowych atrak-
cji przyrodniczych Bośni i Herce-

PROGRAM

gowiny. Naturalne wodospady 
Kravica to doskonałe miejsce wy-
poczynku w letnie upały. Objazd 
po półwyspie Pelješac: Loviste 
to romantyczne dalmatyńskie 
miasteczko położone na najda-
lej wysuniętym cyplu półwyspu 
Pelješac ok. 12 km od Orebica. 
Rozciąga się stamtąd przepiękny 
widok na wyspę Korčula i wyspę 
Hvar. Dawniej tereny te zamiesz-
kane były przez latarników, któ-
rzy za pomocą ognisk uprzedzali 
żaglowce o pobliskich skałach. 
Dzięki położeniu w zatoce morze 
jest tu cieplejsze i spokojniejsze 
niż w innych rejonach półwyspu. 
Warto spróbować niezwykłych 
lokalnych migdałów oraz chle-
ba świętojańskiego i suszonych 
w dalmatyńskim słońcu fig, z któ-
rych uprawy słynie cała okolica. 
Na tym terenie znajduje się rów-
nież wiele pięknych jaskiń i natu-
ralnych plaż. 
9 DZIEŃ: śniadanie, opuszczenie 
pokoi (do godz. 9.00), czas wol-
ny, wyjazd w drogę powrotną 
w godzinach popołudniowych.
10 DZIEŃ: przyjazd do Polski 
w godzinach południowych.

Wycieczka w niezwykle dogodny 
sposób łączy wypoczynek w Orebiću 
- malowniczej, przepięknie położonej 
miejscowości, naprzeciw wyspy Korć-
ula ze zwiedzaniem najpiękniejszych 
miejsc w okolicy i nie tylko.

Płatne na miejscu:
· opłata miejscowa: 50 euro/os./turnus 
(dziecko 3-12 lat/25 euro, dziecko do 3 lat/
gratis);
· bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
oraz opłata miejscowych przewodników ok. 
20 euro; 

Cena nie zawiera: 
· napojów do obiadokolacji.

Terminy
05.06 – 14.06.2020
12.06 – 21.06.2020
19.06 – 28.06.2020
26.06 – 05.07.2020
03.07 – 12.07.2020
10.07 – 19.07.2020
17.07 – 26.07.2020
24.07 – 02.08.2020
31.07 – 09.08.2020
07.08 – 16.08.2020
14.08 – 23.08.2020
21.08 – 30.08.2020
28.08 – 06.09.2020
04.09 – 13.09.2020
11.09 – 20.09.2020
18.09 – 27.09.2020

Chorwacja
Orebić Perna
Dubrovnik
Pelješac

Miejsca

Bośnia i Hercegowina
Medjugorje
Mostar
Wodospady Kravica
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Chorwacja - Urocze Zakątki
Istria / Kvarner
Hotel *** 
od 1385 PLN od osoby / 10 dni kod oferty: CHO5000B

Pokoje
1 lub 2 os. z możliwością
2 dostawek

Wyżywienie 
All inclusive light

Transport
autokar 

1 DZIEŃ: wyjazd z Polski wg roz-
kładu jazdy.
2 DZIEŃ: przyjazd na miejsce 
w godzinach porannych, czas 
wolny, zakwaterowanie ok. godz. 
15.00.
3-8 DZIEŃ: plażowanie, wypo-
czynek, realizacja wycieczek:
Pula - to jedno z najładniejszych 
miast turystycznych w Chorwa-
cji. Jest ona znana jest przede 
wszystkim z amfiteatru rzym-
skiego z I wieku, który został 
zbudowany z inicjatywy cesa-
rza Wespazjana. Rovinj - mia-
sto i port leżący na zachodnim 
wybrzeżu Istrii, na południe od 
Zatoki Limskiej. W tym mieście 
zobaczymy historyczne zabytki 
z czasów iliryjskich, rzymskich 
i wenecjańskich. Porec – najwięk-
szy ośrodek turystyczny na Istrii. 
Miasto z portem leży pomiędzy 
zatoką Lima a doliną rzeki Mirna. 
Głównymi zabytkami architektu-
ry jest bazylika Św. Eurfrazjana, 
kompleks wybudowany na pod-
stawach Rzymian w 6. stuleciu. 
W roku 1997 stała się zabytkiem 
UNESCO. Wycieczka na Wyspę 
Krk – największą wyspą zato-
ki Kvaner i bez wątpienia jedną 
z ciekawszych. Co roku przyciąga 

amatorów sportów wodnych oraz 
kąpieli. Tą największą adriatycką 
wyspę z lądem łączy most. Tu-
rystyka na wyspie Krk przeplata 
się z nadmorskim czarem nie-
wielkich miejscowości takich jak: 
Krk, Omišalj, Malinska, Vrbnik czy 
Baška. Miasteczko Vrbnik – po-
łożonye jest na klifie z którego 
można podziwiać piękne widoki 
na katedry, wąskie, kręte uliczki, 
ruiny wież i winnice z których jest 
wytwarzane jedno z najsłynniej-
szych win Vrbnička žlahtina. Za-
toka Soline – jedna z najbardziej 
znanych i popularnych plaż w ca-
łej Chorwacji z powodu zalega-
jącego na niej błota. Wiele osób 
przybywa na tą plaże aby zażyć 
„kąpieli błotnych” które mają 

PROGRAM

właściwości lecznicze. Wycieczka 
do Parku Narodowego Jezio-
ra Plitwickie. Jego największą 
atrakcją jest 16 jezior krasowych 
połączonych ze sobą licznymi wo-
dospadami. 
9 DZIEŃ: opuszczenie pokoi, 
czas wolny. W godzinach popołu-
dniowo – wieczornych (ok. 18.00-
19.00) wyjazd w drogę powrotną 
do kraju.
10 DZIEŃ: przyjazd do Polski 
w godzinach rannych (Katowice - 
plan. ok. 8.00).
Płatne na miejscu:
· bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
parków ok. 35 euro/os.;
· taksa klimatyczna ok. 11 euro/os., do 12 
lat - gratis;

Płatne przy rezerwacji:
· opłata miejscowa 100 zł/tydz./ os.

Urocze zakątki Chorwacji. Zwiedzi-
my najpiękniejsze miasteczka Istrii, 
zobaczymy cud natury, który stano-
wią prawdziwą ucztę dla oczu.

Terminy
24.04 – 05.05.2020
01.05 – 10.05.2020
08.05 – 17.05.2020
15.05 – 24.05.2020
05.06 – 14.06.2020
12.06 – 21.06.2020
04.09 – 13.09.2020
11.09 – 20.09.2020
18.09 – 27.09.2020
25.09 – 04.10.2020

Miejsca

Chorwacja
Pula
Rovinj
Porec
Krk
Vbrnik
Jeziora Plitwickie
Zatoka Soline
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Włochy - Rzymskie Wakacje 
Włochy / San Marino / Watykan 
Hotel Continental ***
od 1685 PLN od osoby / 10 dni kod oferty: ITA9060B

Pokoje 
1 lub 2 os.
z możliwością dostawki

Wyżywienie 
śniadania i obiadokolacje

Transport
autokar 

1 DZIEŃ: Wyjazd z Polski zgod-
nie z rozkładem jazdy.
2 DZIEŃ: Przyjazd na miejsce 
w godzinach południowych (ok. 

godz. 11:00), czas wolny, zakwa-
terowanie.
3 DZIEŃ: 1-2 godzinny spacer ze 
zwiedzaniem po starym mieście 
w Pesaro, które pełne jest sta-
rożytnych wspomnień wyrytych 
na murach zabytków. Po space-
rze czas wolny.
4 DZIEŃ: Wycieczka do San Ma-
rino, jednego z najmniejszych 
państw Europy, którego histo-
ryczne centrum wraz z Monte 
Titano zostało wpisane na listę 
światowego dziedzictwa UNE-
SCO. 
5 DZIEŃ: Czas na plażowanie, 
wypoczynek, spacery.
6 DZIEŃ: Całodniowa wycieczka 
do stolicy i największego miasta 
Włoch - Rzymu ( wyjazd z hote-
lu wcześnie rano, ok. godz. 4:00, 
śniadanie-suchy prowiant z hote-
lu). Udział w środowej audiencji 
na Placu św. Piotra. Zwiedza-
nie Bazyliki św. Piotra, Mostu 
św. Anioła, punkt widokowy 
na Forum Romanum -najstarsze-
go placu miejskiego w Rzymie, 
który był głównym ośrodkiem 
towarzyskim starożytnego Rzy-
mu i miejscem, gdzie odbywały 
się najważniejsze uroczystości 
publiczne. W Rzymie zobaczy-
my także: Schody Hiszpańskie 
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- znajdujące się przy Placu Hisz-
pańskim, prowadzące do XVI 
– wiecznego kościoła Trinita dei 
Monti. Fontanna di Trevi - jedna 
z najbardziej znanych we Wło-
szech oraz na całym świecie. Ko-
loseum - symbol Rzymu, miejsce 
gdzie odbywały się walki gladia-
torów, oraz gdzie wystawiano 
sztuki i urządzano igrzyska. Łuk 
Triumfalny Konstantyna Wiel-
kiego, Wzgorze Pallatyńskie - 
jedno z siedmiu wzgórz Rzymu, 
uważane za miejsce najstarszej 
osady rzymskiej. Przewidujemy 
czas na swobodne zwiedzanie, 
bez przewodnika. Powrót do ho-
telu około godziny 23.00 - w ho-
telu będzie czekać kolacja na zim-
no. W przypadku nieobecności 
Papieża lub gdy będzie odwołana 
audiencja, w zastępstwie zwie-
dzimy Bazylikę św. Jana na La-
teranie - najważniejszą katolic-
ką świątynię na świecie, Matkę 
i Głowę Wszystkich Kościołów 
Miasta i Świata.

Płatne na miejscu:
· bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
oraz opłata miejscowych przewodników ok. 
40 - 50 euro; 
· opłata miejscowa: 85 euro/os./turnus, 
dziecko 1-12 lat jako trzecia osoba w pokoju; 
· 55 euro (obejmuje opłatę klimatyczną, inne 
opłaty administracyjne, podatki, przewodni-
ka miejscowego w Rzymie, opłaty wjazdowe 
do zwiedzanych miast, parkingi itp.);

Wybierz się z nami w cudowną 
podróż i spędź niezapomniane 
Rzymskie Wakacje.

7 DZIEŃ: Czas na plażowanie, 
wypoczynek, spacery.
8 DZIEŃ: Wycieczka do Asy-
żu -miasta wpisanego na listę 
światowego dziedzictwa UNE-
SCO, znanego najbardziej jako 
miejsce narodzin św. Franciszka, 
gdzie zobaczymy: bazylikę św. 
Franciszka, kościół św. Klary 
– pierwszej klaryski, gdzie w oł-
tarzu głównym umieszczony jest 
bizantyjski krzyż, z którego Chry-
stus miał przemówić do św. Fran-
ciszka, Stare Miasto. Następnie 
udamy się do Loretto - zwanego 
„włoską Częstochową”. Znajduje 
się tu sanktuarium z Santa Casa 
tzw. Świętym Domkiem i figurką 
Czarnej Madonny, miejsce od-
wiedzane jest przez pielgrzymów 
od siedmiuset lat.
9 DZIEŃ: Po śniadaniu wyjazd 
w godzinach popołudniowych 
(ok.14:00-16:00) do Polski.
10 DZIEŃ: Przyjazd do Polski 
w godzinach porannych (ok. 
godz. 8:00).

Włochy
Pesaro
Rzym
Asyż
Loretto

San Marino

Watykan

Miejsca

Terminy
24.04 – 03.05.2020
05.06 – 14.06.2020
12.06 – 21.06.2020
19.06 – 28.06.2020
26.06 – 05.07.2020
03.07 – 12.07.2020
10.07 – 19.07.2020
17.07 – 26.07.2020
24.07 – 02.08.2020
31.07 – 09.08.2020
07.08 – 16.08.2020
14.08 – 23.08.2020
21.08 – 30.08.2020
28.08 – 06.09.2020
04.09 – 13.09.2020
11.09 – 20.09.2020
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Włochy - Diamenty Toskanii
Toskania  
Hotele *** 
od 1385 PLN od osoby / 7 dni kod oferty:  ITA5650

Pokoje
1 lub 2 os. z możliwością
dostawki

Wyżywienie 
śniadania i obiadokolacje

Transport
autokar 

1 DZIEŃ: wyjazd z Polski wg roz-
kładu jazdy.
2 DZIEŃ: W godzinach porannych 
przyjazd na przedmieścia Floren-
cji - serca Toskanii, kolebki rene-
sansu. Przejazd kolejką na trasie 
Di Sesto Fiorentina - Florencja. 
Zwiedzanie: kościoła Santa Croce 
z nagrobkami słynnych miesz-
kańców, m.in. Michała Anioła 
i Galileusza, a także symboliczny 
nagrobek Dante Alighieri, Piazza 
del Duomo z katedrą Santa Maria 

del Fiore, 85-metrowej dzwon-
nicy projektu Giotta, Baptyste-
rium, Palazzo Pitti, Ponte Vecchio 
- stary most złotników, Palazzo 
Vecchio, Dom Dantego. Powrót 
kolejką do Di S. Fiorentina i wy-
jazd autokarem do Montecatini 
Terme. Obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd 
do Lukki. Zwiedzanie: spacer 
najbogatszą ulicą Lukki do Pia-
zza dell’Amfiteatro - gdzie znaj-
duje się krąg średniowiecznych 
budowli, których fundamenty 
stanowią łuki rzymskiego amfi-
teatru, mury obronne, katedra 
San Martino, romańska Bazylika 
San Frediano. Następnie przejazd 
autokarem do Pizy. Zwiedzanie: 
Campo dei Miracoli (Pola Cudów) 
z Krzywą Wieżą, katedrą, bapty-
sterium i dzwonnicą oraz na Pia-
zza dei Cavalieri - główny plac 
średniowiecznej Pizy. Powrót 
do Montecatini i wjazd kolejką 
na Montecatini Alto. Obiadokola-
cja, nocleg.
4 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd 
do San Gimignano – „średnio-
wiecznego Manhattanu”. Praw-
dopodobnie w mieście było 70 
wież, ale do czasów obecnych 
zachowało się jedynie 13. Przej-
ście na Piazza del Duomo z XII-
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-wieczną kolegiatą Najświętszej 
Marii Panny, obok znajduje się 
Palazzo del Popolo – stary ratusz 
z najwyższą 54 metrową wieżą 
Torre Grossa. Przejazd do Mon-
teriggioni – wioski – twierdzy. 
Monterigioni otaczają potężne 
8-metrowe mury i strzeliste wie-
że, które słyną głównie z opowie-
ści Dantego. Przejazd do słynnej 
Volterry - zwiedzanie. Obiadoko-
lacja, nocleg.
5 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do 
Sieny. Zwiedzanie m.in. Palazzo 
Publico, Kościoła św. Dominika 
z relikwiami św. Katarzyny, Pia-
zza del Campo, Katedry. Spacer 
widokowymi wzgórzami Chian-

To wyprawa do Toskanii – przepięk-
nej, słonecznej krainy w środkowej 
części Włoch, gdzie w równym stop-
niu oczaruje nas wspaniała przyro-
da, jak i przeurocze zabytki będące 
świadectwem bogatej historii.

Terminy
25.04 – 01.05.2020
16.05 – 22.05.2020
06.06 – 12.06.2020
26.06 – 05.07.2020
05.09 – 11.09.2020
19.09 – 25.09.2020
26.09 – 02.10.2020

Miejsca

Włochy
Florencja
Montecatini Terme
Lukka
Piza
San Gimignano
Monteriggioni
Volterra
Siena
Bolonia
Ferrara

Płatne na miejscu:
· bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
parków ok. 35 euro/os.;
· opłata klimatyczna - ok. 8 Euro/pobyt
· opłata miejscowa: 85 euro/osoba dorosła/
turnus, 50 euro/dziecko do 12 lat/turnus - 
płatne u pilota.

Cena nie zawiera: 
· napojów do obiadokolacji.

ti. Wizyta w winiarni połączona 
z degustacją regionalnych win. 
Obiadokolacja, nocleg.
6 DZIEŃ: Śniadanie. Wyjazd 
w drogę powrotną do Polski. 
Po drodze zwiedzamy stare mias-
to w Bolonii i oglądamy kompl-
eks zamkowo - pałacowy w Fer-
rarze.
7 DZIEŃ: przyjazd w godzinach 
porannych do Katowic.
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Włochy - Szmaragdowa Liguria 
Liguria
Hotel ***
od 1385 PLN od osoby / 7 dni kod oferty: ITA5670

Pokoje 
1 lub 2 os. z możliwością 
2 dostawek

Wyżywienie 
śniadania i obiadokolacje

Transport
autokar 

1 DZIEŃ: Wyjazd z Polski zgod-
nie z rozkładem jazdy.
2 DZIEŃ: W godzinach rannych 
przyjazd na przedmieścia Genui. 
Zwiedzanie Genui: Piazza Ferrari 
Katedra San Lorenzo, Pallazzo 
Reale, Palazzo Rosso oraz dru-
ga co do wielkości w Europie, 
zbudowana w 1128 r na 40-me-
trowej skale latarnia morska. 
Oglądamy także historyczną i uni-
kalną ulicę Via Garibaldi oraz port. 
Obiadokolacja, nocleg.

3 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do 
San Remo. Zwiedzanie miasta: 
Casino San Remo z ogrodem 
na dachu i operą, Katedra San 
Siro, Porte di Santo Stefano, 
Sanktuarium Madonna della Co-
sta na wzgórzu Pigna, Willa Al-
freda Nobla, główny deptak San 
Remo - Via Matteotti. Przejazd 
do słynnych kurortów włoskiej 
Riwiery Kwiatów Diano Marina 
i San Bartolomeo. Obiadokolacja, 
nocleg.
4 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do 
Cinque Terre. Zwiedzanie. Ze 
względu na swoje piękno i cha-
rakterystyczną zabudowę Mon-
terozzo, Vernazza, Riomaggio-
re, Corniglia i Manarola zostały 
wpisane na listę światowego 
dziedzictwa kulturowego i przy-
rodniczego UNESCO. Kolorowe, 
charakterystyczne domki nad 
morskimi urwiskami, zatoczki, 
plaże, groty, a to wszystko od 
góry otoczone zielonymi tarasami 
drzew oliwnych i winorośli - tak 
właśnie wyglądają budzące za-
chwyt Cinque Terre. Powrót do 
hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ: Śniadanie. Przejazd do 
Porto Fino i Rapallo. Zwiedzanie. 
Porto Fino to przeuroczy kurort 
Ligurii uważany za jedno najbar-
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dziej ekskluzywnych miejsc wy-
poczynku w Europie i na świecie. 
Jest dla wielu symbolem luksusu. 
Po przyjeździe do Rapallo oglą-
damy Castello sul Mare, gdzie 
początek bierze nadmorska ulica 
Lungomare Vittorio Veneto i pro-
menada. Obiadokolacja, nocleg.
6 DZIEŃ: Śniadanie. Wyjazd 
w drogę powrotną do Polski. 
Po drodze zwiedzamy stare mia-
sto w Piacenzy założone 222 
r.p.n.e. a w nim Katedrę św. 
Justyny z Padwy ze słynnymi 
freskami Caracacciego i Procac-
ciniego, Bazylikę św. Antoniego. 
Przejazd do Cremony i zwiedza-
nie m.in muzeum instrumentów 
strunowych autorstwa m.in. An-
tonio Stradivariusa.

Terminy
25.04 – 01.05.2020
16.05 – 22.05.2020
06.06 – 12.06.2020
05.09 – 11.09.2020
19.09 – 25.09.2020
26.09 – 02.10.2020

Wybierzemy się na Ligurię – do jedne-
go z najmniejszych regionów Włoch, 
ale zaskakującego swą różnorod-
nością, do przepięknej krainy, gdzie 
zieleń gajów cytrusowych i oliwnych, 
winnic zlewa się z błękitem nieba, 
a góry skąpane są w szmaragdowym 
morzu, na słynną Riwierę Włoską.

Włochy
Genua
San Remo
Cinque Terre
Porto Fino
Piacenza
Cremona

Miejsca

Płatne na miejscu:
· opłata miejscowa: 70 euro/os./turnus 
(dziecko do 12 lat/40 euro);
· bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
oraz opłata miejscowych przewodników ok. 
35 euro; 
· opłata klimatyczna - ok. 8 euro/pobyt

Cena nie zawiera: 
· napojów do obiadokolacji.



Costa Brava WYCIECZKI OBJAZDOWE

www.europol.com.pl 43

Francja i Hiszpania - E Viva Espana!
Francja / Hiszpania
Hotel **/*** 
od 1665 PLN od osoby / 12 dni kod oferty: HIS6000

Pokoje
1 lub 2 os. z możliwością
dostawki

Wyżywienie 
śniadania i obiadokolacje

Transport
autokar 

1 DZIEŃ: Wyjazd z Polski wg roz-
kładu jazdy.
2 DZIEŃ: Przejazd przez Niemcy, 
Francję. Nocleg tranzytowy.
3 DZIEŃ: Śniadanie. Zwiedza-
nie Avignon, które urzeknie nas 
swymi zabytkami. Zobaczymy: 
Pont Saint-Bénézet, Palais des 
Papes - XIV-wieczny Pałac Pa-
pieski, katedrę Notre Dame 
des Doms, Ogrody des Doms, 
Ratusz, XII i XIV wieczne mury 

obronne. Przyjazd na Costa Bra-
va w godzinach popołudniowych.                           
Zakwaterowanie. Obiadokolacja. 
Nocleg. 
4-9 DZIEŃ:  Wypoczynek na Co-
sta Brava w Hotelu . W trakcie 
pobytu realizacja 3 wycieczek. 
Barcelona - Stolica Katalonii, 
zdecydowanie jedno z najpięk-
niejszych miast Europy, gdzie 
na każdym kroku możemy spo-
tkać zabytki architektury. W pro-
gramie: Las Ramblas, Plac Hisz-
pański, Magiczne Fontanny, 
Wzgórze Montjuic, Sagrada Fa-
milia, Port Vell, Kolumna Krzysz-
tofa Kolumba, Casa Mila, Casa 
Batlo, Plac Kataloński, siedziba 
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„Dumy Katalonii” - Camp Nou 
- Stadion FC Barcelony (chętni 
mogą wejść na płytę i do mu-
zeum, wstęp ok. 26 euro). Mont-
serrat - Klasztor Benedyktyński 
malowniczo usytuowany na ok. 
1000 metrze góry o wysokości 
1236 m, położony ok. 40 km od 
Barcelony, cel odwiedzin tysięcy 
turystów z całego świata. Giro-
na - jedna z najlepiej zachowa-
nych średniowiecznych starówek 
w Hiszpanii. Figueres - Museum 
Dalí w Figueres jest miejscem, 
które powoduje, że niespełna 30 
tysięczne miasteczko jest obo-
wiązkowym punktem na trasie 
zwiedzania Katalonii.

Płatne na miejscu:
· taksa klimatyczna ok. 1 euro/os./1 dzień, do 
16 lat - gratis;
· opłata miejscowa (płatna u pilota) - 50 euro 
/os./turnus;

Cena nie zawiera:
· napojów do obiadokolacji,
· metra w Paryżu,
· biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.
Aby zrealizować program podstawowy, su-
gerowana kwota to ok. 70€.

Terminy
23.04 – 04.05.2020
30.04 – 11.05.2020
04.06 – 15.06.2020
25.06 – 06.07.2020
09.07 – 20.07.2020
13.08 – 24.08.2020
03.09 – 14.09.2020
17.09 – 28.09.2020

Proponujemy błogi wypoczynek 
na Costa Brava – zwanej Dzikim 
Wybrzeżem, z możliwością skorzy-
stania z uroków tego co oferują nad-
morskie kurorty, a przy okazji zwie-
dzenia okolicy.

10 DZIEŃ: Śniadanie. Wykwa-
terowanie. Wyjazd w kierunku 
Polski. Zakwaterowanie - nocleg 
tranzytowy w okolicach Paryża. 
11 DZIEŃ: Śniadanie. Zwiedza-
nie Paryża - będzie to forma 
spaceru po mieście, w czasie któ-
rego pokażemy Państwu główne 
atrakcje miasta, wizytówki Pary-
ża. Czas nie pozwoli nam jednak 
na zwiedzanie wnętrz obiektów 
i muzeów. W programie: Dziel-
nica Łacińska, Wyspa La Cité, 
Ratusz Miejski i plac przed ra-
tuszem, Centrum Pompidou, Les 
Halles, Rejs statkiem po Sekwa-
nie, Montmartre, Plac de l’Eto-
ile z Łukiem Triumfalnym, Pola 
Elizejskie. W godzinach wieczor-
nych wyjazd w drogę powrotną 
do Polski.
12 DZIEŃ: Przyjazd do Polski 
w godzinach popołudniowych 
(ok. godz. 17.00).

Hiszpania
Barcelona
Montserrat
Girona
Figueres

Miejsca

Francja
Avignon
Paryż
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Francja - Lazurowe Wybrzeże 
Monaco / Francja
Hotele **/***
od 1290 PLN od osoby / 6 dni kod oferty: FRA9000

Pokoje
1 lub 2 os. z możliwością
dostawki

Wyżywienie 
śniadania

Transport
autokar 

1 DZIEŃ: wyjazd z miejsca zbiór-
ki wg rozkładu jazdy. Nocny prze-
jazd przez Niemcy, Francję.
2 DZIEŃ: przyjazd do Francji 
i zwiedzanie Monaco - najmniej-
sze po Watykanie niezależne 
państwo świata, pełne luksusu, 
drogich samochodów i jachtów. 
W czasie spaceru zobaczymy 
główne atrakcje: Stare Miasto - 
położone na wzgórzu otoczonym 
z trzech stron wodami Morza 
Śródziemnego. Pałac Książęcy 
- mieszka w nim książę Mona-
ko Albert II Grimaldi z rodziną. 
Tu do śmierci żyła też sławna 
Grace Kelly. Katedra w Mona-
co - znana również jako Katedra 
św. Mikołaja. Miejsce pochówku 
wielu członków rodu Grimaldich, 

w tym Grace Kelly i Rainier III. 
Ogrody św. Marcina - prześlicz-
ne ogrody porastające strome 
zbocza Monaco.  Port jachtowy 
- najbardziej znany na świecie, 
kompleks portów i przystani, 
którego najbogatszą częścią jest 
Port Herkulesa. Monte Carlo - 
najsławniejsza dzielnica Mona-
co z najsłynniejszym kasynem 
na świecie - Grand Casino, czas 
wolny na filiżankę kawy w Café 
de Paris - najbardziej znanym 
miejscu spotkań w Księstwie. 
Następnie przejazd na zakwate-
rowanie, nocleg.
3 DZIEŃ: śniadanie. Zwiedzanie:
Grasse lub Eze – odwiedzimy 
wytwórnię perfum w jednym 
z „miasta perfum”, gdzie w lokal-

PROGRAM

nych perfumeriach uzyskiwane 
są zapachy eksportowane na cały 
świat. Cannes - najsławniejsze 
miasto Riwiery Francuskiej. Zo-
baczymy historyczną dzielnicę 
Le Suquet, La Croisette - słyn-
ną promenadę biegnącą wzdłuż 
plaży, Pałac Festiwalowy - gdzie 
odbywa się coroczny festiwal 
filmowy, Aleję Gwiazd - słynny 
chodnik z odciskami dłoni gwiazd 
oraz malowniczy stary port. Anti-
bes - wysokiej klasy letnisko z su-
rowym starym miastem, portem 
i długą plażą. W mieście znajduje 
się również Muzeum Picassa, 
który przez kilka miesięcy miesz-
kał i tworzył w budynku obecne-
go muzeum, a wyjeżdżając zosta-
wił wiele swoich dzieł. Powrót do 
hotelu na nocleg.
4 DZIEŃ: wczesne śniadanie. 
Tego dnia zwiedzimy: Marsylię- 
największy port Francji i jedno 
z najstarszych miast tego kraju. 
Saint Tropez - jedno z najbardziej 
znanych i eleganckich kąpielisk, 
odwiedzane przez gwiazdy filmo-
we, modelki i artystów. Po space-
rze, wrócimy do hotelu na nocleg.
5 DZIEŃ: po śniadaniu wykwate-
rujemy się z hotelu i pojedziemy 
do Nicei - kurortu turystycznego 
o światowej sławie, który położo-
ny jest nad malowniczą, błękitną 
Zatoką Aniołów. Postój autokaru 
w Nicei 9 h przed wyjazdem do 
Polski. Wyjazd w godzinach wie-
czornych.
6 DZIEŃ: powrót do Polski w go-
dzinach popołudniowych.

Płatne na miejscu:
· obowiązkowa opłata administracyjna płatna 
w autokarze pilotowi: 70 euro/os.
· bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
(około 40-50 euro).

Terminy
27.04 – 02.05.2020
11.05 – 16.05.2020
08.06 – 13.06.2020
24.08 – 29.08.2020
14.09 – 19.09.2020
12.10 – 17.10.2020

Tutaj zachwyca wszystko – alpejskie 
krajobrazy, skaliste urwiska, piękne 
plaże, luksusowe wille i jachty, pysz-
na kuchnia oraz doskonała pogoda, 
bo słońce świeci ponad 300 dni w roku. 

Francja
Grasse / Eze
Cannes
Antibes
Marsylia
Sain Tropez
Nicea

Miejsca

Monaco
Monte Carlo
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Miejsca

Węgry
Balatonfured
Veszprem
Siófok
Szantod
Tihany
Budapeszt
Kaszthely
Badacsony

Węgry - U Bratanków
Węgry
Hunguest Hotel Panoráma 
od 1880 PLN od osoby / 8 dni kod oferty: HUN6000D

Pokoje
2 os.

Wyżywienie 
śniadania i obiadokolacje

Transport
autokar 

1 DZIEŃ: wyjazd z Polski wg roz-
kładu jazdy. Przejazd przez Cze-
chy i Słowację. Przyjazd do hote-
lu w godzinach popołudniowych 
(ok. 16.00), zajmowanie pokoi, 
obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ: śniadanie, wypoczynek, 
obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: śniadanie, realizacja 
programowych wycieczek: Bala-
tonfured - miejsce, gdzie w XVII 
w. zapoczątkowana została tra-
dycja kąpieli nad Balatonem.Ve-
szprem - jedno z najstarszych 
miast węgierskich. Siófok - ko-
lorowe miasteczko, letnia stolica 
i największe miasto na południo-
wym brzegu Balatonu. Przepły-
nięcie promem z Szantod do 
Tihany, gdzie ze stożków Pola 

Gejzerowego, nazywanego „Zło-
tym Domem” roztacza się widok 
na Jezioro Wewnętrzne i Jezioro 
Zewnętrzne zwane węgierskim 
morzem. Powrót do hotelu. Obia-
dokolacja. Nocleg.
4 DZIEŃ: śniadanie, wypoczynek, 
obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ: śniadanie, wycieczka 
do Budapesztu: Wzgórze Zam-
kowe - w całości zapisane na listę 
światowego dziedzictwa UNE-
SCO.Zamek Królewski, Baszta 
Rybacka, kościół Macieja, Brama 
Wiedeńska, Plac Bohaterów, park 
Varosliget, spacer głównym dep-
takiem miasta - Vaci Utca.
Dla chętnych wizyta w Szechenyi 
Thermal Bath - jednym z najwięk-
szych kompleksów spa w Euro-
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pie, którego historia sięga 1913 
r. Woda w basenach pochodzi 
ze źródła św. Stefana. Zawiera 
wapń, magnez, hydro-węglan, 
siarczan sodu, ze znaczną zawar-
tością fluoru i kwasu metaboro-
wego. Powrót do hotelu. Obiado-
kolacja. Nocleg.
6 DZIEŃ: śniadanie, wypoczynek, 
obiadokolacja, nocleg.
7 DZIEŃ: śniadanie, realiza-
cja programowych wycieczek: 
Keszthely - tutaj bije serce Ba-
latonu. Jest to miasto muzeów. 
Symbolem Keszthely jest pałac 
należący kiedyś do węgierskich 
Radziwiłłów - rodu Festeticsów. 
Badacsony - położone u stóp 
góry o tej samej nazwie, na pół-
nocnym brzegu Balatonu, region 

Płatne na miejscu:
· taksa klimatyczna ok. 600 forintów/os./
dzień (ok. 14 euro/os./tydzień);

Cena nie zawiera:
· napojów do obiadokolacji,
· biletu wstępu na kąpielisko w Heviz,
· biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 
(opcjonalnie - ok. 20-30 euro).

To doskonała okazja, aby wypo-
cząć, zaczerpnąć sił i skorzystać 
z leczniczych kąpieli termalnych 
w pięknym, modnym uzdrowisku, 
a zarazem wyjątkowa okazja, aby 
odkryć uroki Węgier.

Terminy
27.06 – 04.07.2020
22.08 – 29.08.2020

znany z produkcji wina, zwłasz-
cza wina Olaszrizling („Riesling 
włoski”) o zapachu gorzkich mi-
gdałów. Wyjazd w drogę powrot-
ną do hotelu. Powrót do hotelu. 
Obiadokolacja. Nocleg.
8 DZIEŃ: śniadanie, opuszczenie 
pokoi (do godz. 9.00), czas wol-
ny, wyjazd w drogę powrotną 
w godzinach popołudniowych 
(ok. 16.30). Przyjazd do Polski 
w godzinach nocnych.
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Uwaga!
Zawarte w  katalogu informacje do-
tyczące imprez turystycznych Biura 
Podróży Euro Pol Tour Sp. z o. o. 
nie stanowią oferty w rozumieniu 
art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz są 
zaproszeniem do zawarcia umowy, 
o którym mowa w art. 71 Kodeksu 
Cywilnego.

Standardowy formularz informacyjny do umów
o udział w imprezie turystycznej
Zaoferowane Państwu usług 
turystycznych stanowi imprezę 
turystyczną w rozumieniu dyrekt-
ywy (UE) 2015/2302. W związ-
ku z powyższym będą Państ-
wu przysługiwały wszystkie 
prawa UE mające zastosowanie 
do imprez turystycznych. Biuro 
Podróży EURO POL TOUR (EPT) 
będzie ponosiło pełną odpow-
iedzialność za należytą realizację 
całości imprezy turystycznej.

Ponadto zgodnie z wymogami 
prawa, Biuro Podróży EURO POL 
TOUR (EPT) posiada zabezpiec-
zenie w celu zapewnienia zwrotu
Państwu wpłat i, jeżeli transport 
jest elementem imprezy tury-
stycznej, zapewnienia Państwu 
powrotu do kraju w przypadku, 
gdyby Biuro Podróży EURO POL 
TOUR (EPT) stało się niewypła-
calne.

Najważniejsze prawa zgodnie       
z dyrektywą (UE) 2015/2302
• Przed zawarciem umowy o ud-

ział w imprezie turystycznej 
podróżni otrzymają wszystkie 
niezbędne informacje na tem-
at imprezy    turystycznej.

• Zawsze co najmniej jeden 
przedsiębiorca ponosi odpow-
iedzialność za należyte wyko-
nanie wszystkich usług tury-
stycznych objętych umową.

• Podróżni otrzymają awary-
jny numer telefonu lub dane 
punktu kontaktowego, dzięki 
którym mogą skontaktować 
się z organizatorem turystyki 
lub agentem turystycznym.

• Podróżni mogą przenieść 
imprezę turystyczną na inną 
osobę, powiadamiając o tym 
w rozsądnym terminie, z zas-
trzeżeniem ewentualnych do-
datkowych kosztów.

• Cena imprezy turystycznej 
może zostać podwyższo-
na jedynie wtedy, gdy wz-
rosną określone koszty 
(na przykład koszty paliwa) 
i zostało to wyraźnie przewid-
ziane w umowie; w żadnym 
przypadku podwyżka ceny nie 
może nastąpić później niż 20 
dni przed rozpoczęciem im-
prezy turystycznej. Jeżeli pod-
wyżka ceny przekracza 8% 
ceny imprezy turystycznej, 
podróżny może rozwiązać 
umowę.

Jeżeli organizator turystyki zas-
trzega sobie prawo do pod-
wyższenia ceny, podróżny ma 
prawo do obniżki ceny, jeżeli ob-
niżyły się odpowiednie koszty.
• Podróżni mogą rozwiązać 

umowę bez ponoszenia jakie-
jkolwiek opłaty za rozwiąza-
nie i uzyskać pełen zwrot 
wszelkich wpłat, jeżeli jeden 
z istotnych elementów im-
prezy turystycznej, inny niż 
cena, zmieni się w znaczący 
sposób. Jeżeli przedsiębiorca 
odpowiedzialny za imprezę tu-
rystyczną odwoła ją przed jej 
rozpoczęciem, podróżni mają 
prawo do zwrotu wpłat oraz 
w stosownych przypadkach 
do rekompensaty.

• W wyjątkowych okolicznoś-

ciach – na przykład jeżeli 
w docelowym miejscu po-
dróży występują poważne 
problemy z bezpieczeństwem, 
które mogą wpłynąć na im-
prezę turystyczną – podróżni 
mogą, przed rozpoczęciem 
imprezy turystycznej, ro-
związać umowę bez ponosze-
nia jakiejkolwiek opłaty za ro-
związanie.

• Ponadto podróżni mogą 
w każdym momencie przed 
rozpoczęciem imprezy tury-
stycznej rozwiązać umowę 
za odpowiednią i możliwą do 
uzasadnienia opłatą.

• Jeżeli po rozpoczęciu imprezy 
turystycznej jej znaczące el-
ementy nie mogą zostać zre-
alizowane zgodnie z umową, 
będą musiały zostać zapro-
ponowane, bez dodatkowych 
kosztów, odpowiednie alter-
natywne usługi. W przypadku 
gdy usługi nie są świadczone 
zgodnie z umową, co istotnie 
wpływa na realizację imprezy 
turystycznej, a organizator 
turystyki nie zdoła usunąć 
problemu, podróżni mogą ro-
związać umowę bez opłaty 
za rozwiązanie.

• Podróżni są również up-
rawnieni do otrzymania ob-
niżki ceny lub rekompen-
saty za szkodę w przypadku 
niewykonania lub nienależyte-
go wykonania usług tury-
stycznych.

• Organizator turystyki 
musi zapewnić pomoc po-
dróżnemu, który znajdzie się 

w trudnej sytuacji.
• W przypadku gdy organ-

izator turystyki stanie się 
niewypłacalny, wpłaty zos-
taną zwrócone. Jeżeli or-
ganizator turystyki stanie się 
niewypłacalny po rozpoczęciu 
imprezy turystycznej i jeże-
li impreza turystyczna obe-
jmuje transport, zapewniony 
jest powrót podróżnych do 
kraju. Biuro Podróży EURO 
POL TOUR wykupiło w Signal 
Iduna Polska Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A, ul. Przyoko-
powa 31, 01-208 Warszawa, 
tel. 801 120 120, +48 22 50 
56 506, e-mail: info@sig-
nal-iduna.pl, zabezpieczenie 
na wypadek niewypłacalności.
Podróżni mogą kontaktować 
się z tym podmiotem lub, 
w odpowiednich przypad-
kach z właściwym organem, 
beneficjentem polisy ubez-
pieczenia gwarancyjnego 
Marszałkiem woj. śląskiego, 
Urząd Marszałkowski, Ligonia 
46, 40-037 Katowice, tel. 32 
207 88 88, jeżeli z powodu 
niewypłacalności Biura Po-
dróży EURO POL TOUR do-
jdzie do odmowy świadczenia 
usług.

Strona internetowa, na której 
można znaleźć dyrektywę (UE) 
2015/2302: http://www.konsu-
ment.gov.pl/wp-content/up-
loads/werjsa%20polska.pdf

Uwaga!
Warunki uczestnictwa oraz załączni-
ki tj. To należy wiedzieć oraz 
Warunki przejazdu znajdują się 
pod linkiem: www.europol.com.pl/
warunki-uczestnictwa 
Warunki ubezpieczenia znajdą 
Państwo na stronie: www.europol.
com.pl/warunki-ubezpieczenia

2020 

Należymy do/Member of: 

Biuro Podróży  
EURO POL TOUR Sp. z o.o.

al. Wojciecha Korfantego 79/3-5 
40-160 Katowice
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Bezpiecznie przez świat!

www.signal-iduna.plInfolinia +48 22 505 65 08

Ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA
to gwarancja bezpieczeństwa w każdym miejscu na świecie. 
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