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CITY BREAK PARYŻ · RZYM · BUDAPESZT · PRAGA

turnusy

PARYŻ

FRANCJA KOD FRA9007
Zapraszamy do romantycznego Paryża – obowiązkowego punktu na
mapie każdego podróżnika. Odkryj najpiękniejsze zakątki francuskiej stolicy kultury, mody i sztuki.
PROGRAM:
1 DZIEŃ: wyjazd z Polski, przejazd
przez Niemcy
2 DZIEŃ: przyjazd do Paryża w godzinach porannych. Zwiedzanie: Wyspa La Cité – katedra Notre Dame,
Saint Chapelle, dzielnica łacińska
– Ogrody i Pałac Luksemburski,
Panteon, Sorbona, spacer ogrodami Tuilieres do Luwru. Przejazd do
hotelu, nocleg.
3 DZIEŃ: śniadanie. Kontynuowanie
zwiedzania: min. Muzeum Perfum,
Opera Garnier, spacer do Placu Vendome. Przejazd na Plac Pigalle, zwiedzanie Bazyliki Sacre Coeur, Plac du
Tertre, czas wolny, Montmartre. Przejazd do hotelu na nocleg.

01.05–05.05.2018

845 zł

30.05–03.06.2018

845 zł

15.08–19.08.2018

845 zł

12.09–16.09.2018

845 zł

10.10–14.10.2018

845 zł

24.10–28.10.2018

795 zł

CENA ZAWIERA:
2 noclegi w hotelu **/***
w okolicach Paryża (pokoje z łazienkami), 2 śniadania, ubezpieczenie T.U. Signal Iduna, przejazd
komfortowym autokarem, opiekę
pilota, realizację programu. Dopłaty obowiązkowe: TFG – 10 zł/
os./pobyt.

śniadanie. Przejazd pod
Łuk Triumfalny, spacer po Champs
Elysees, Pałac Invalidów z grobem
Napoleona, Plac Trocadero i przejście pod Wieżę Eiffela wyjazd na
wieżę, czas wolny. Dla chętnych rejs
po Sekwanie (ok. 15 €). La Défense
– najnowocześniejsza dzielnica Paryża z Grande Arche – Łuk Defense, czas wolny. W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną,
nocny przejazd przez Niemcy.
5 DZIEŃ: przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.
4 DZIEŃ:

PRAGA

CZECHY KOD CZE9007
Zachwycająca architektura Starego
Miasta, majestatyczne Hradczany,
pachnące kawiarnie, malownicza
Wełtawa z licznymi mostami – to
trzeba zobaczyć na własne oczy!
PROGRAM:
1 DZIEŃ: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd do Pragi. Zwiedzanie Starego Miasta – Kościół św.
Mikołaja, Pałac Golz-Kińskych, Gotycki Kościół Marii Panny, Pomnik
Jana Husa, Karolinum. Przejście drogą Królewską pod Bramę Prochową.
Czas wolny. Nocleg.
2 DZIEŃ: śniadanie. Zwiedzanie miasta – Klasztor na Strachowie, Loreta, plac Hradczański – zmiana warty
przed Pałacem Prezydenckim, Katedra św. Wita, Zamek Królewski,
Złota Uliczka, wieża Dalibora, Mała
Strana, ogrody Wallensteina. Kościół
św. Mikołaja, most Karola. Czas wolny. Nocleg.

turnusy
01.05–03.05.2018

499 zł

31.05–02.06.2018

499 zł

15.06–17.06.2018

499 zł

15.08–17.08.2018

499 zł

07.09–09.09.2018

499 zł

28.09–30.09.2018

499 zł

CENA ZAWIERA:
2 noclegi w hotelu **/** w okolicach Pragi (pokoje z łazienkami), 2 śniadania, ubezpieczenie
T.U. Signal Iduna, przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota, realizację programu.

śniadanie. Stare Miasto
– spacer po dzielnicy żydowskiej –
cmentarz, Ratusz i Synagoga. Zwiedzanie Nowego Miasta – Plac Wacława, Muzeum Narodowe, U Fleku.
Dla chętnych rejs statkiem po Wełtawie (ok. 250 koron). Czas wolny.
Wyjazd do Polski.
3 DZIEŃ:

turnusy

RZYM

WŁOCHY KOD ITA1107
Wieczne miasto, kolebka kultury,
które od lat niezmiennie przyciąga
turystów z całego świata.
PROGRAM:
1 DZIEŃ: wyjazd wg rozkładu jazdy.
Przejazd przez Austrię. Nocny przejazd do Rzymu.
2 DZIEŃ: przyjazd do Rzymu. Zwiedzanie: Plac Hiszpański, Schody
Hiszpańskie, Fontanna di Trevi,
Piazza Navona Plac Wenecki, Bazylika św. Jana na Lateranie. Czas
wolny. Przejazd na nocleg w okolice Rzymu.
3 DZIEŃ: śniadanie. Przejazd do Castel Gandolfo. Spacer po miejscowości, przejazd do Rzymu. Koloseum,
Forum Romanum, Kapitol. Czas wolny. Powrót do hotelu, nocleg.

01.05–05.05.2018

849 zł

30.05–03.06.2018

849 zł

15.08–19.08.2018

849 zł

12.09–16.09.2018

849 zł

10.10–14.10.2018

849 zł

24.10–28.10.2018

849 zł

CENA ZAWIERA:
2 noclegi w hotelu **/*** w okolicach Rzymu (pokoje z łazienkami), 2 śniadania, ubezpieczenie
T.U. Signal Iduna, przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota,
realizację programu. Dopłaty obowiązkowe: TFG – 10 zł/os./pobyt.

śniadanie, wykwaterowanie. Watykan. Zwiedzanie Muzeów Watykańskich oraz Kaplicy Sykstyńskiej. Bazylika Św. Piotra i Groty
Watykańskie. Bazylika św. Pawła za
Murami z przepięknym dziedzińcem.
Czas wolny. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
5 DZIEŃ: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
4 DZIEŃ:

BUDAPESZT
WĘGRY KOD HUN9008

PROGRAM:
1 DZIEŃ: wyjazd z Polski, przyjazd
do Budapesztu. W programie zwiedzania m.in.: bazylika św. Stefana,
wzgórze Gellerta z piękną panoramą Budapesztu. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie, nocleg.
2 DZIEŃ: śniadanie. Zwiedzamy:
Wzgórze Zamkowe – Zamek Królewski, Baszta Rybacka, kościół Macieja,
Brama Wiedeńska, Plac Bohaterów,
park Varosliget, Vaci Utca. Przejazd
do hotelu, nocleg.
3 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd z Budapesztu.
Po drodze zwiedzanie Szentendre –
„miasta artystów”, Muzeum Marcepanu i Muzeum Miniatur. Przejazd
do Visehrad – ruiny królewskiego

turnusy
01.05–03.05.2018

499 zł

31.05–02.06.2018

499 zł

15.06–17.06.2018

499 zł

15.08–17.08.2018

499 zł

07.09–09.09.2018

499 zł

28.09–30.09.2018

499 zł

CENA ZAWIERA:
2 noclegi w hotelu **/*** (pokoje z łazienkami), 2 śniadania,
ubezpieczenie T.U. Signal Iduna,
przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota, realizację
programu. Dopłaty obowiązkowe:
TFG – 10 zł/os./pobyt.

pałacu i cytadela. Przejazd do Esztergom, krótkie zwiedzanie miasteczka, miejsca koronacji św. Stefana. Wyjazd do Polski.

NAJPIĘKNIEJSZE ZAKĄTKI EUROPY

NAJPIĘKNIEJSZE
ZAKĄTKI EUROPY
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DNI

CHORWACJA, ALBANIA, CZARNOGÓRA,
BOŚNIA I HERCEGOWINA KOD CGA9007

gdzie krajobrazy zapierają
Poznaj prawdziwe Bałkany
ą zmysły. Rozkoszuj się
dech, a smakołyki poruszaj
waj Czarnogórę i Albanię,
pięknem Chorwacji, odkry
i Hercegowiny.
a także poznaj uroki Bośni

w Europie. Opasają one doskonale zachowany kompleks zabudowań
prywatnych i sakralnych ilustrujących bogate dzieje miasta. Przejazd do Orebica, zakwaterowanie
w obiekcie, obiadokolacja, nocleg.
7 DZIEŃ: śniadanie, wypoczynek,
plażowanie, czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.
8 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie. W drodze powrotnej zwiedzamy Medjugorie, Mostar, Kravice.
MEDJUGORJE jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc pielgrzymek całego katolickiego świata. Miejsce cudownych objawień
Matki Boskiej – Gospy i uzdrowień. MOSTAR – miasto położone u podnóża gór Veleż, Hum i Czabulje, w dolinie malowniczej rzeki
Neretwy. Przez wieki Mostar znajdował się na skrzyżowaniu różnych
cywilizacji i każda z nich odcisnęła
na nim swoje piętno. Wodospady
KRAVICA to jedna z wielu wyjątkowych atrakcji przyrodniczych Bośni
i Hercegowiny. Przejazd przez Bośnię
i Hercegowinę, Węgry, Słowację.
9 DZIEŃ: przyjazd w godzinach popołudniowych do Polski.

Turnusy
PROGRAM:
1 DZIEŃ: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy.
2 DZIEŃ: przyjazd do Sarajewa. Krótkie zwiedzanie miasta – bałkańskiej
Jerozolimy. Spacer po zabytkowym
centrum miasta. Prawosławne cerkwie, katolickie kościoły, żydowskie
synagogi oraz islamskie meczety.
Przejazd do Czarnogóry. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: śniadanie. Przejazd nad
Zatokę Kotorską – największy i najgłębszy fiord południowej Europy.
Wizyta w KOTORZE. Spacer urokliwymi uliczkami oraz zwiedzanie Katedry św. Trifona. Przejazd do BUDVY gdzie zwiedzamy pozostałości
starożytnych budowli i średniowiecznych kaplic, Starówkę, katedrę św.
Jana. Przejazd do punktu widokowego, skąd znakomicie widać malowniczą wysepkę SVETI STEFAN, na
której piętrzą się kamienne domki –
hotele, a całość wyspy otaczają mury
obronne z XV-XVI wieku. Obecnie
znajduje się tam ekskluzywny kompleks wypoczynkowy często odwiedzany przez sławnych gości. Powrót
do obiektu, obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ: śniadanie. Przejazd do
VIRPAZAR i rejs statkiem. Podczas
rejsu przewidziane są dwie 15 minutowe przerwy na kąpiel w Jeziorze
Szkoderskim. Następnie zwiedzanie
Parku Narodowego Jeziora Szkoderskiego z przewodnikiem. Lunch
w regionalnej tawernie. Przejazd do

Starego Baru – muzeum średniowiecznego grodu położonego na
wzgórzu. Ruiny Starego Baru to
dziesiątki budowli zarówno lepiej
zachowanych jak i tych bardzo zaniedbanych. Bramy, kościoły, wieża
zegarowa, pałac biskupów, dawne
łaźnie tureckie, budynki administracji, prochownia, ruiny akweduktu
czy amfiteatr, stare drzewko oliwne
w Mirovica, które trwa tu od ponad
2000 lat. Powrót do obiektu, obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ: śniadanie. Przejazd do
ULCINJ. To miasto najdalej wysunięte na południe Czarnogóry. Spacer nadmorskim deptakiem. Udajemy się w kierunku SZKODRY, a po
drodze zwiedzamy Zamek Rozafa.
Szkodra – „Ziemia Orłów”, drugie
co do wielkości miasto w Albanii.

Mimo, że nie znajduje się już dłużej za „żelazną kurtyną” to specyficzny język, tradycja, kultura i historia, wolny rozwój społeczny oraz
trudny dostęp czynią to miejsce ciekawym oraz wartym odwiedzenia.
Oprócz wizyty w centrum miasta
turyści będą mieli okazję zobaczyć
stare miasto Szkodry, kościół i meczet. Powrót do obiektu, obiadokolacja, nocleg.
6 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do DUBROWNIKA
– jednego z najpiękniejszych miast
Chorwacji. Średniowieczna skarbnica historii i sztuki wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Słynne dubrownickie
obronne mury miejskie, po których można spacerować, są najlepiej zachowanym ufortyfikowaniem

cena

za osobę

28.04–06.05.2018

1265 zł

26.05–03.06.2018

1265 zł

14.06–22.06.2018

1265 zł

12.09–20.09.2018

1265 zł

21.09–29.09.2018

1265 zł

CENA ZAWIERA:
xx 4 noclegi w kompleksie
wakacyjnym w Czarnogórze,
2 noclegi w kompleksie
wakacyjnym w Orebicu.
Pokoje z łazienkami,
xx 6 śniadań, 6 obiadokolacji,
xx przejazd komfortowym
autokarem,
xx opiekę pilota,
xx ubezpieczenie T.U. Signal Iduna,
xx realizację programu.
DOPŁATY OBOWIĄZKOWE:
xx opłata klimatyczna 30 zł/
osoba/turnus,
xx Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny – 10 zł/os./
pobyt,
xx bilety wstępu ok. 30 €
(w tym rejs statkiem
po J. Szkoderskim,
wstęp do Starego Baru).
CENA NIE ZAWIERA:
xx świadczeń nie zawartych
w programie,
xx biletów wstępu do
zwiedzanych obiektów.
Program ma charakter ramowy
i może ulec zmianie.
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HOLA ESPAÑA! HISZPANIA I FRANCJA
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HOLA ESPAÑA!
HISZPANIA I FRANCJA

DNI
KOD HIS5000

Barcelona

Wycieczka po Katalonii
połączona z wypoczynkiem
cer
na Costa Brava, a także spa
.
yżu
Par
z
ora
po Avignon

PROGRAM:
1 DZIEŃ: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy.
2 DZIEŃ: przejazd przez Niemcy,
Francję. Nocleg tranzytowy.
3 DZIEŃ: śniadanie. Zwiedzanie
AVIGNON, gdzie możemy między
innymi podziwiać słynny most (Pont
Saint-Bénézet), który do dziś jest inspiracją dla wielu artystów oraz XIV
wieczny Palais des Papes (Pałac Papieski), siedzibę papieży, a także XII
i XIV wieczne mury obronne. Przejazd na Costa Brava. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

Montserrat

położonym miejscem na równinie
katalońskiej.
GIRONA I FIGUERES. Jedna
z najlepiej zachowanych średniowiecznych starówek w Hiszpanii znajduje
się właśnie w Gironie. Atrakcją miasta są również jego mury, których powstanie datowane jest na I wiek p.n.e.,
a także katedra, która za czasów Maurów pełniła funkcję meczetu. Uroku
miastu dodają kolorowe domy, które cieszą oko rozciągając się nad rzeką Onyar. Polecamy również udać się
na Pont de les Peixateries Velles zbudowany m.in. przez Gustawa Eiffela
i odwiedzić jedną z najlepiej zachowanych dzielnic Żydowskich w Europie.
Museum Dalí w Figueres jest miejscem, które powoduje, że niespełna
30 tysięczne miasteczko jest obowiązkowym punktem na trasie zwiedzania
Katalonii. Poza nim możemy tu podziwiać mury XVII-wiecznego Castell de
Sant Fernand oraz Muzeum Zabawek
gdzie znajduje się około 3000 eksponatów z całej Katalonii
8 DZIEŃ: śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w kierunku Polski. Nocleg tranzytowy w okolicach Paryża.
9 DZIEŃ: śniadanie. Spacer ulicami
Paryża. W godzinach wieczornych
wyjazd w drogę powrotną do Polski. W zawiązku z faktem, że jest
to jeden dzień w Paryżu, program
nie przewiduje czasu na zwiedzanie
wnętrz obiektów, muzeów itd. Wyjazd w drogę powrotną.
10 DZIEŃ: przyjazd do Polski.

Turnusy

wypoczynek na Costa
Brava w Hotelu **/***. W trakcie pobytu realizacja 3 wycieczek:
BARCELONA – stolica Katalonii
i zdecydowanie jedno z najpiękniejszych miast Europy gdzie na każdym
4–7 DZIEŃ:

kroku możemy spotkać zabytki architektury. Urokliwe Las Ramblas
i Plac Kataloński, jedyny w swoim rodzaju Park Guell, zjawiskowa
Sagrada Familia, przypominający
o potędze Barcelony Port Vell i Kolumna Krzysztofa Kolumba, Dom
Mili, Pałac Muzyki Katalońskiej, Pałac Narodowy i „Font Màgica” (wieczorny pokaz nie jest przewidziany
w programie) oraz siedziba „Dumy
Katalonii” – „Camp Nou” – Stadion
FC Barcelony.
MONTSERRAT – klasztor Benedyktyński malowniczo wkomponowany we wzniesienie o wysokości 1236 m jest corocznie celem
odwiedzin tysięcy turystów z całego świata. Klasztor wybudowano
po tym jak znaleziono tam figurkę
Matki Boskiej z Dzieciątkiem („La
Moreneta” – „Czarnulki”), która
wg legendy została przywieziona do Hiszpanii przez Św. Piotra.
Ze szczytu można podziwiać całą
Katalonię gdyż góra jest najwyżej

27.04–06.05.2018

1590 zł

25.05–03.06.2018

1650 zł

CENA ZAWIERA:
xx 2 noclegi tranzytowe,
xx 5 noclegów w hotelu **/***
na Costa Brava,
xx opiekę pilota,
xx 7 śniadań, 5 obiadokolacji,
xx realizację programu,
xx przejazd komfortowym
autokarem,
xx ubezpieczenie T.U. Signal Iduna.
DOPŁATY OBOWIĄZKOWE:
xx taksa klimatyczna – ok.
0,50 €/1 os./1 dzień,
do 16 lat – gratis,
xx opłata miejscowa –
100 zł/os./turnus,
xx Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny –
wg 10 zł/os./pobyt.
CENA NIE ZAWIERA:
xx świadczeń nie zawartych
w programie – biletów wstępu
do zwiedzanych obiektów.
Program ma charakter ramowy
i może ulec zmianie.

LAZUROWE WYBRZEŻE FRANCJA
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LAZUROWE WYBRZEŻE
FRANCJA

DNI

KOD FRA9000

PROGRAM:
1 DZIEŃ: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez
Niemcy i Francję.
2 DZIEŃ: zwiedzanie MONACO:
Oceanarium, pałac książęcy, katedra. Zwiedzanie MONTE CARLO:
czas wolny na filiżankę kawy w Café
de Paris, najbardziej znanym miejscu spotkań w Księstwie położonym
w sercu Monte Carlo, tuż przy najsławniejszej budowli miasta – wspaniałym Grand Casino. Przejazd na
zakwaterowanie, nocleg.
3 DZIEŃ: śniadanie. przejazd do
GRASSE – „miasta perfum”, położonego wśród kwiatów. Zapachy
uzyskiwane w lokalnych perfumeriach eksportowane są na cały świat.
Setki ton kwiatów każdego roku są
tu zamieniane w wonne olejki. Wizyta w wytwórni perfum. Przejazd
do CANNES – najsławniejszego
miasta Riwiery Francuskiej. Zwiedzanie miasta: historyczna dzielnica
Le Suquet, promenada La Croisette, Pałac Festiwalowy i słynny chodnik z odciskami dłoni gwiazd, stary
port. Przejazd do ANTIBES – wysokiej klasy letniska z surowym starym miastem, portem i długą plażą.
Zwiedzanie Starego Miasta. Powrót
do hotelu, nocleg.
4 DZIEŃ: wczesne śniadanie. przejazd do MARSYLII – największego
portu Francji i jednego z jej najstarszych miast. Zwiedzanie: Phare
de Sante Marie, latarnia morska,
port, Katedra Najświętszej Marii
Panny, pałac Longchamp. Następnie przejazd do SAINT TROPEZ –
jednego z najbardziej znanych i eleganckich kąpielisk, odwiedzanego
przez gwiazdy filmowe, modelki

piękniejszych regionów
Zwiedzanie jednego z naj
ego przede wszystkim
Riwiery Francuskiej słynąc
dy morskiej oraz
z lazurowego odcienia wo
trzecią powierzchni
plaż zajmujących aż jedną
Riwiery Francuskiej!
ieczne miasteczka
Alpy Nadmorskie, średniow
i, zabytkowe wille,
z wąskimi i krętymi ulicam
majestatyczne zamki.
czy
pola lawendy, wąwozy
ocznie w ten region
To wszystko sprawia, że cor
ów turystów z całego
przyjeżdża około 10 milion
m, palmami, pysznym
świata, by cieszyć się słońce
sokim poziomie.
jedzeniem, rozrywką na wy
i artystów. Spacer po miasteczku,
pobyt na plaży (1–2 godz. w miarę
możliwości czasowych). Powrót do
hotelu, nocleg.
5 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie. przejazd do NICEI, kurortu

turystycznego o światowej sławie,
który położony jest nad malowniczą, błękitną Zatoką Aniołów. Spacer po centrum: Promenada Anglików biegnąca wzdłuż brzegu morza;
spacer po niezwykle pięknym starym

Monaco
mieście z wąskimi uliczkami i malowniczymi fasadami domów w stylu włoskim, Wzgórze Zamkowe. Wyjazd w godzinach wieczornych.
6 DZIEŃ: powrót do Polski w godzinach popołudniowych.

Turnusy
999 zł

28.04–03.05.2018
26.05–31.05.2018

999 zł

23.06–28.06.2018

1059 zł

11.08–16.08.2018

1139 zł

08.09–13.09.2018

999 zł

06.10–11.10.2018

949 zł

CENA ZAWIERA:
xx 3 noclegi w hotelu typu
Premierre Classe,
xx 3 śniadania,
xx realizację programu,
xx przejazd komfortowym
autokarem,
xx ubezpieczenie T.U. Signal
Iduna,
xx opiekę pilota.
DOPŁATY OBOWIĄZKOWE:
xx opłata administracyjna:
70 €/osoba,
xx Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny –
10 zł/os./pobyt.
CENA NIE ZAWIERA:
xx biletów wstępu,
xx świadczeń nie zawartych
w programie.
Program ma charakter ramowy
i może ulec zmianie.

5

6

AMSTERDAM I TULIPANY HOLANDIA / SKANDYNAWSKA PRZYGODA DANIA + SZWECJA

AMSTERDAM
I TULIPANY
HOLANDIA

4

KOD HOL1000

DNI

i Amsterdamu
Spacer urokliwymi ulicam
niż mieszkańców
gdzie rowerów jest więcej
zym wiosennym
oraz wizyta w najpiękniejs
roku podziwiają
ogrodzie świata, który co
raszamy na
turyści z całego świata. Zap
.
weekend o zapachu wiosny

PROGRAM:
1 DZIEŃ: wyjazd z Polski w godzinach wieczornych. Przejazd przez
Polskę, Niemcy do Holandii.
2 DZIEŃ: przyjazd do jednego z najpiękniejszych miast Holandii. Sieć
kanałów dzieli to miasto na liczne
wyspy dzięki czemu AMSTERDAM
zasłużył na przydomek „Wenecji Północy”. To miasto niespodzianek,
które nigdy nie śpi. Jego centralne
miejsce to Plac Dam, przy którym
znajdują się m. in. Pałac Królewski i Nieuwe Kerk, w którym odbywają się koronacje i śluby rodziny
królewskiej, rynek kwiatów, gdzie
niezależnie od pory roku, można
kupić cebulki tulipanów i hiacyntów. Dalej, w miarę zainteresowań
– Muzeum Królewskie lub Muzeum
Van Gogha. Polecamy także wizytę
w Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud. Dla odważnych krótki spacer po „czerwonej dzielnicy”.
Przejazd do hotelu. Nocleg.
3 DZIEŃ: śniadanie. Przejazd do
ogrodów KEUKENHOF gdzie na
powierzchni 32 ha można podziwiać ponad 7 milionów kwitnących tulipanów, żonkili, hiacyntów
oraz innych roślin cebulkowych.
Park tętni życiem i oszałamia zapachami kwiatów. Atrakcją Keukenhof są też zmieniające się niemal
co tydzień wystawy kwiatów w pawilonach: Oranje Nassau, Willem
Alexander czy Beatrix. Czas wolny.

Turnusy

CENA ZAWIERA:
xx 1 nocleg w hotelu **/***
w Holandii. Pokoje
z łazienkami,
xx wyżywienie: 1 śniadanie,
xx przejazd komfortowym
autokarem,
xx taksę klimatyczną,
xx opiekę pilota,
xx ubezpieczenie T.U. Signal
Iduna,
xx realizację programu.
DOPŁATY OBLIGATORYJNE:
xx opłata miejscowa 35 €/osoba,
xx Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny – 10 zł/os./
pobyt.
CENA NIE ZAWIERA:
xx świadczeń nie zawartych
w programie,
xx biletów wstępu do
zwiedzanych obiektów.
Program ma charakter ramowy
i może ulec zmianie.

Wyjazd w kierunku Polski w godzinach wieczornych.
4 DZIEŃ: powrót do Polski.

SKANDYNAWSKA PRZYGODA
DANIA + SZWECJA

699 zł

27.04–30.04.2018

5

DNI

KOD DEN6000
Turnusy

PROGRAM
1 DZIEŃ: wyjazd z Polski w godzinach wieczornych, przejazd nocny
przez Niemcy.
2 DZIEŃ: przejazd do Rostocka, przeprawa promowa do Danii, przejazd
do KOPENHAGI. Zwiedzanie miasta m.in. pomnik Kopenhaskiej Syrenki, Cytadela, fontanna Bogini
Gefion, zmiana warty przy Pałacu
Królewskim Amalienborg, CHRISTIANBORG, Katedra, Nyhavn.
Możliwość wejścia do Muzeum Figur Woskowych lub Muzeum Narodowego, Ogrody Tivoli. Wolne
miasto CHRISTIANIA. Spacer deptakiem Stroget – najdłuższą promenadą handlową północnej Europy.
Możliwy godzinny rejs statkiem po
kanałach miasta. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg
3 DZIEŃ: śniadanie. Przejazd do
MALMÖ przez Öresundsbron

(8-kilometrowy most łączący Danię ze Szwecją) zwiedzanie; stare
miasto – Stortorget – rynek, pomnik Karola X na koniu, renesansowy ratusz (Rådhus), zbudowany
z czerwonego kamienia budynek
Apotek Lejonet, gotycki kościół św.
Piotra (St Petri Kyrka), otoczony terenami zielonymi i podwójna linią
fos zamek Malmöhus. Przejazd do
HELSINGBORG, przeprawa promowa do Helsingør – Zamek Hamleta –
Kronborg. Przejazd wybrzeżem nad
cieśniną Sund do Kopenhagi. Obszar
ten nazwany jest „Duńską Riwierą”

ze względu na swój malowniczy krajobraz, a także domy i wille najbogatszych Duńczyków, które majestatycznie zwrócone są w stronę morza.
Powrót do hotelu, nocleg.
4 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd do ROSKILDE – pierwszej stolicy Królestwa Danii: gotycka katedra Domkirke – Sarkofagi
Monarchów Duńskich i spacer po
starym mieście. Wyjazd do Polski
w godzinach wieczornych. Przejazd
na przeprawę promową.
5 DZIEŃ: przyjazd do Polski w godzinach porannych.

27.04–01.05.2018

1095 zł

30.05–03.06.2018

1095 zł

15.08–19.08.2018

1095 zł

12.09–16.09.2018

1095 zł

10.10–14.10.2018

1095 zł

24.10–28.10.2018

1095 zł

CENA ZAWIERA:
xx 2 noclegi w hotelu **/***
w okolicach Kopenhagi.
Pokoje z łazienkami,
xx 2 śniadania,
xx przejazd komfortowym
autokarem,
xx opiekę pilota,
xx ubezpieczenie T.U. Signal Iduna,
xx realizację programu.
DOPŁATY OBOWIĄZKOWE:
xx Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10 zł/os./pobyt,
xx opłata za prom z Rostock –
25 €/1 os.
Program ma charakter ramowy
i może ulec zmianie.

ISTRIA TOUR CHORWACJA / WĘGIERSKA MAJÓWKA HARKANY

ISTRIA TOUR
CHORWACJA

PROGRAM:
1 DZIEŃ: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy.
2 DZIEŃ: przejazd w kierunku Chorwacji. Po drodze krótkie zwiedzanie ZAGRZEBIA – jednej z najmłodszych stolic na kontynencie.
Plac św. Marka niegdyś pełniący
funkcję handlową, dziś polityczne
centrum Chorwacji z kościołem św.
Marka. Na najdłuższej ulicy Ilica
znajdziemy mnóstwo sklepów i kawiarni, w których możemy usiąść

7

DNI

KOD CHO7017

i obserwować jak żyją Chorwaci.
Dalszy przejazd w kierunku Istrii.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
3 DZIEŃ: śniadanie. Wycieczka, podczas której zwiedzamy perły Istrii:
Pulę, Rovinj, Poreć, Opatije. PULA
– to jedno z najładniejszych miast
turystycznych w Chorwacji. Jest ona
znana przede wszystkim z amfiteatru rzymskiego z I wieku, gdzie
przed ponad dwudziestotysięczną widownią walczyli gladiatorzy.

W ROVINJ zobaczymy historyczne
zabytki z czasów iliryjskich, rzymskich i wenecjańskich. Warto zwiedzić kościół św. Eufemii, z którego wieży dzwonniczej rozpościera
się niezapomniany widok na całe
miasto. Główną atrakcją Poreća
jest bazylika Św. Eurazja, a z kolei
w OPATIJI warto zobaczyć: Park św.
Jakuba, Dziewczynę z Gołębiem –
obecnie symbol miasta i przejść się
aleją Lungmore. Powrót do hotelu,
obiadokolacja i nocleg.
4 DZIEŃ: śniadanie, czas wolny na
wypoczynek i plażowanie. Obiadokolacja i nocleg.
5 DZIEŃ: śniadanie. Przejazd do
Parku Narodowego JEZIOR PLITWICKICH. Spacer po jednym
z najpiękniejszych chorwackich
parków z dziesiątkami kaskad wodnych i jaskiń. Powrót do hotelu na
obiadokolację i nocleg.
6 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd w kierunku Słowenii.
Zwiedzanie JASKINI POSTOJNA,
mającej blisko 20 km podziemnych
sal i korytarzy. Jest to największa
i najczęściej odwiedzana w Europie
jaskinia typu „klasyczny kras”. Cały
szlak turystyczny ma długość około 5,5 kilometra. Większość tej trasy pokonuje się jadąc kolejką elektryczną. Przejazd w kierunku Polski.
7 DZIEŃ: przyjazd do Polski w godzinach rannych.

WĘGIERSKA MAJÓWKA
HARKANY

KOD HUN9010

PROGRAM:
1 DZIEŃ: wyjazd z Polski w godzinach porannych. Przejazd w kierunku Węgier.
Po drodze wizyta w BRATYSŁAWIE.
Spacer po mieście, m.in.: Zamek
w Bratysławie, Brama Michalska,
Stary Ratusz, Fotanna Maxymiliana, Rynek Główny, Plac Prymasowski i Stary Ratusz w Bratysławie,
Stare Miasto, Kościół Trynitarzy, Kościół św. Stefana, Pałac Prezydencki,
Wzgórze Slavín.
Przejazd do Harkan. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.
2–4 DZIEŃ: pobyt w Harkanach, wypoczynek, realizacja programowych
wycieczek:
Wycieczka do Pecs, Kaposvar
oraz Szigetvár. PÉCS to największe
miasto południowo-zachodnich Węgier. Najstarsze zabytki pochodzą
z okresu Cesarstwa, które wpisane
zostały na listę dziedzictwa UNESCO. KAPOSVÁR to położone nad

5

DNI

Turnusy
30.04–06.05.2018

1 095 zł

29.05–04.06.2018

1 115 zł

CENA ZAWIERA:
xx 4 noclegi w kompleksie
Marina&Primorka lub hotelu
Adriatic (w zależności od
terminu),
xx wyżywienie: 4 śniadania,
4 obiadokolacje,
xx przejazd komfortowym
autokarem,
xx opiekę pilota,
xx ubezpieczenie T.U. Signal
Iduna,
xx realizację programu.
DOPŁATY OBOWIĄZKOWE:
xx opłata miejscowa – 100 zł/
os./turnus,
xx Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny – 10 zł/os./
pobyt.
CENA NIE ZAWIERA
xx biletów wstępu do
zwiedzanych obiektów,
xx napojów do obiadokolacji,
xx świadczeń nie zawartych
w programie.
Program ma charakter ramowy
i może ulec zmianie.

Śniadanie, wykwaterowanie. Po drodze spacer po
BUDAPESZCIE: Plac Bohaterów
– największy i najważniejszy plac
w stolicy, park Varosliget – chętnie
odwiedzany przez mieszkańców,
następnie spacer głównym deptakiem miasta – Vaci Utca. Powrót
do Polski.
5 DZIEŃ:

Turnusy
28.04–02.05.2018

Źródła termalne –
wspaniały pomysł na
y.
relaks w weekend majow
rzeką Kapos pośród malowniczych
pagórków Zselic. Według miejscowych legend, miasto podobnie jak
Rzym założone zostało na siedmiu
wzgórzach. SZIGETVÁR. jednym
z jego ciekawszych zabytków jest
średniowieczny zamek obronny.
Jego początki sięgają prawdopodobnie XV wieku, kiedy to powstała tu pierwsza kamienna twierdza.

Wycieczka autokarowa do Mohacz i Szeged. MOHACZ miasto
położone nad Dunajem. Jest to
jedno z najstarszych węgierskich
miast. Tutaj została słynna Bitwa
pod Mohaczem, w której to wojska węgierskie dowodzone przez
króla Ludwika II zostały doszczętnie rozbite przez armię osmańską
prowadzoną przez sułtana Sulejmana I. SZEGED: znane węgierskie
zabytkowe miasto. Ważniejsze zabytki: kościół Wotywny, Plac Katedralny, Ratusz Miejski, Uniwersytet
Muzeum F. Móry.

1150 zł

CENA ZAWIERA:
xx 4 noclegi – Hotel Platan***,
xx 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
xx przejazd komfortowym
autokarem,
xx opiekę pilota,
xx realizację programu,
xx ubezpieczenie T.U. Signal
Iduna.
CENA NIE ZAWIERA:
xx świadczeń nie zawartych
w ofercie,
xx biletów wstępu do
zwiedzanych obiektów.
Program ma charakter ramowy
i może ulec zmianie.

7

8

DOOKOŁA CHORWACJI CHORWACJA

DOOKOŁA CHORWACJI
CHORWACJA

KOD CHO7700

8

DNI

bardziej
Zabierzemy Państwa w naj
i. Odkryjemy
acj
orw
Ch
i
malownicze zakątk
one przez
przyrodnicze perełki stworz
miasteczka,
kne
pię
z
ora
same siły natury
Dziedzictwa
prosto z Listy Światowego
go UNESCO.
Kulturowego i Przyrodnicze
wyjazd z Polski w godzinach wieczornych przejazd przez Słowację, Węgry do Chorwacji.
2 DZIEŃ: przejazd przez Chorwację w kierunku Parku Narodowego
w PLITWICACH – kompleks jezior
oraz wodospadów wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO
(pobyt ok. 3 h). Spacer po jednym
z najpiękniejszych chorwackich parków z dziesiątkami kaskad, jaskiń
i jeziorem Kozjak. Przejazd do hotelu
w okolicy Trogiru, zakwaterowanie
w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: śniadanie. Wyjazd do
SIBENIKA, metropolii wczesnosłowiańskiej, w której dosłownie czuje się oddech minionych wieków –
najwspanialszy zabytek miasta to
katedra Sv. Jakova, najważniejsza
renesansowa budowla w Chorwacji. Natura obdarzyła miasto bogactwem wysp i wysepek skąpanych
w błękitnym morzu. Park Narodowy na rzece KRKA – kilkanaście
spiętrzeń na rzece tworzy malownicze wodospady – jedna z większych
1 DZIEŃ:

dziedzictwo zapierające dech w piersiach. Antyczny pałac Dioklecjana
wciąż zadziwiający swoim pięknem,
stare miasto, ratusz miejski z XV w.,
malowniczy port. Wzgórze Marjan
– najpopularniejsze splickie miejsce spacerów. Przejazd na zakwaterowanie w Neum. Obiadokolacja, nocleg.
6 DZIEŃ: śniadanie, wyjazd w kierunku „Perły Chorwacji” – DUBROWNIKA. Historia miasta sięga
VII wieku, kiedy to Słowianie założyli
osadę o nazwie Dubrava. Do licznych zabytków należą: studnia Onofrio, Muzeum Miejskie, Pałac Rektorów, klasztor Franciszkanów, klasztor
Dominikanów oraz twierdze, baszty
i wieże zegarowe. Jednak największą popularnością cieszą się mury
obronne, którymi jak promenadą
można obejść całe miasto. Powrót
do Neum, obiadokolacja, nocleg.
7 DZIEŃ: wczesne śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do ZAGRZEBIA.
Krótkie zwiedzanie stolicy Chorwacji ok. 2 godziny. Plac św. Marka
niegdyś pełniący funkcję handlową, dziś polityczne centrum Chorwacji z kościołem św. Marka. Wyjazd
w kierunku Polski.
8 DZIEŃ: powrót do Polski.

Turnusy
27.04–04.05.2018

atrakcji krajobrazowych w Chorwacji. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ: śniadanie. Czas wolny. Dla
chętnych, fakultatywnie przejazd
do SEGET DONJI – rejs statkiem
(cena ok. 28 €/osoba). Podczas rejsu można podziwiać niezwykłe krajobrazy linii brzegowej, malownicze

widoki pobliskich wysp oraz degustować typowo chorwacki alkohol –
rakiję. Odpoczynek na wyspie z przepiękną plażą i kryształowo czystym
morzem. Można tu nurkować lub
odpocząć rozkoszując się urokami
natury. W drodze powrotnej na statku zostanie podany obiad przygotowany przez załogę: smażona ryba
i sałatka oraz wino i soki. Powrót
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie TROGIRU będącym prawdziwym muzeum dziedzictwa średniowiecznego. Historia
tego miasteczka sięga czasów antycznych. UNESCO w roku 1997r.
umieścił Trogir w rejestrze światowego dziedzictwa zabytkowego.
Zwiedzanie starówki, m. in. Ratusz
z XIV i XV w. i katedra Św. Wawrzyńca. Przejazd do SPLITU liczącego
sobie aż 1700 lat! Rzymski cesarz
Dioklecjan stąd właśnie panował
nad światem, zostawiając po sobie

1259 zł

CENA ZAWIERA:
xx 3 noclegi w hotelu
**/*** w okolicy Trogiru/
Splitu, 2 noclegi w hotelu
*** w Neum (Bośnia –
Hercegowina). Pokoje
z łazienkami,
xx wyżywienie: 5 śniadań,
5 obiadokolacji,
xx przejazd komfortowym
autokarem,
xx opiekę pilota,
xx opiekę przewodnika podczas
zwiedzania: Dubrownika (2h),
przewodnika w Splicie (1h),
xx realizację programu,
xx ubezpieczenie T.U. Signal
Iduna.
DOPŁATY OBOWIĄZKOWE:
xx opłata miejscowa 100 zł/
turnus/osoba,
xx Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny –
10 zł os./pobyt.
CENA NIE ZAWIERA:
xx biletów wstępu do
zwiedzanych obiektów,
xx świadczeń nie zawartych
w programie.
Program ma charakter ramowy
i może ulec zmianie.

ALBANIA I MACEDONIA PIĘKNA I NIEZNANA

PIĘKNA I NIEZNANA

ZWI

KOD ALB8005

8

DNI

EP T

ALBANIA I MACEDONIA

Z AJ Z
ED

eł –
podróż do bałkańskich per
Zapraszamy w fascynującą
ej
o barwnej kulturze i bogat
Albanii i Macedonii, krajów
y od Albanii, która kusi
historii. Podróż rozpoczynam
doskonałą
dziewiczą przyrodą oraz
wspaniałymi zabytkami,
kultury
onia, kraj dla miłośników
tradycyjną kuchnią. Maced
iego,
y ślady imperium otomańsk
ludowej, gdzie znajdziem
i oraz Orientu.
bizantyjskiego, starożytnośc
Turnusy

PROGRAM:
1 DZIEŃ: wyjazd z Polski w godzinach wczesno-porannych
2 DZIEŃ: przyjazd do Albanii
w godz. popołudniowych, czas wolny, zajmowanie pokoi, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: śniadanie, Wycieczka do
TIRANY – stolicy Albanii, miejsca
wielokulturowego, gdzie przenikają się wpływy różnych religii. Zwiedzanie placu Skender Beu, pomnika
Matki Teresy oraz drewnianej części
miasta otwartej ponownie w 2013
roku. Plac Skanderbega, a przy nim
opera, Muzeum Narodowe, budynki ministerialne oraz zabytkowy meczet Ethem Beja oraz krótki spacer
po historycznym centrum DURRES.
Powrót do hotelu, obiadokolacja,
nocleg.
4 DZIEŃ: śniadanie, Wycieczka:
LEZHA – Kruja. Miasto Leż – najważniejsze średniowieczne miasto
Albanii. Przejazd do katedry, w której pochowany jest albański bohater –Skanderbeg. KRUJA, pierwsza
historyczna stolica Albanii potocznie nazywana również albańskim
Krakowem. Miasto położone jest
amfiteatralnie na zboczu masywu
górskiego o tej samej nazwie. Warto odwiedzić rekonstrukcję zamku,
wyraźnie górującą nad miastem.
Powrót do hotelu, obiadokolacja,
nocleg.
5 DZIEŃ: śniadanie. Wycieczka do
ARDENICY i Berat. W Ardenicy
mieści się jeden z najważniejszych
monastyrów w Albanii ze znakomicie zachowanymi freskami. Przejazd

do malowniczego BERATU, starożytnego miasta – muzeum, zabytku
wpisanego na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ze
względu na charakterystyczne usytuowanie na stoku wzgórza zwane
również „miastem tysiąca okien”.
Zwiedzanie: średniowieczne centrum miasta, Meczet zwany „ołowianym”, Meczet Kawalerów. Powrót
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
6 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do miejscowości
OCHRYDA – liczne wczesnochrześcijańskie zabytki zapewniły jej miejsce na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miejscowość Ochryda
położona jest na jednym końcu jeziora i pełna jest wąskich uliczek

oraz przykładów wspaniałej macedońskiej architektury. Jest tu 40 kościołów, a w większości z nich można podziwiać piękne freski i ikony.
Przejazd do SKOPJE, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
7 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie. Krótkie zwiedzanie stolicy Macedonii. Miasto, które jest podzielone przez rzekę Vardar na dwie części
(nowoczesną z pasażami handlowymi oraz część muzułmańską, wciąż
bardzo orientalną). Zwiedzanie kamiennego mostu na rzece Vardar,
Twierdza, Carsija – muzułmańska
część miasta. Wyjazd w drogę powrotną.
8 DZIEŃ: przyjazd do Polski w godzinach nocnych/wczesno porannych.

28.04–05.05.2018

1239 zł

26.05–02.06.2018

1239 zł

20.06–27.06.2018

1239 zł

25.08–01.09.2018

1239 zł

15.09–22.09.2018

1239 zł

13.10–20.10.2018

1239 zł

CENA ZAWIERA:
xx 5 noclegów w hotelu
***/****. Pokoje z łazienkami,
xx 5 śniadań, 5 obiadokolacji,
xx przejazd komfortowym
autokarem,
xx opiekę pilota,
xx ubezpieczenie T.U. Signal
Iduna.
DOPŁATY OBOWIĄZKOWE:
xx opłata miejscowa 100 zł/
osoba/turnus,
xx Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny – 10 zł/os./pobyt.
CENA NIE ZAWIERA:
xx biletów wstępu do
zwiedzanych obiektów,
xx świadczeń nie zawartych
w ofercie,
xx napojów do obiadokolacji.
Program ma charakter ramowy
i może ulec zmianie.
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ORIENTALNY MISZ MASZ BUŁGARIA, RUMUNIA I TURCJA

ORIENTALNY MISZ MASZ
BUŁGARIA, RUMUNIA I TURCJA

KOD BUL5005

9

DNI

Zwiedzanie stolicy oraz
najważniejszych miast
Siedmiogrodu połączone
znej
z wypoczynkiem w słonec
nej
jed
w
Bułgarii oraz wizyta
ch
ący
suj
z najbardziej intere
ą
światowych metropolii jak
jest Istambuł.
PROGRAM:
1 DZIEŃ: wyjazd z Polski w godzinach wieczornych. Przejazd w kierunku Rumunii i Bułgarii.
2 DZIEŃ: przyjazd do ORADEA
i krótki spacer po Starym Mieście.
Następnie przyjazd w okolice Alba
Iulia. Zakwaterowanie i obiadokolacja. Wieczorny spacer po ALBA
IULIA – dawnej stolicy Siedmiogrodu (Transylwanii), które stanowi
prawdziwą gratkę dla amatorów historii, a szczególnie dla miłośników
dawnych twierdz. Miasto znane jest
również z produkcji doskonałych win.
3 DZIEŃ: wczesne śniadanie. Przejazd do Złotych Piasków. Po drodze spacer po SIBIU. W XIV wieku miasto to było ważnym centrum
handlu europejskiego, a także skrzyżowaniem szlaków pocztowych biegnących na wschód do Turcji, Persji
i Chin. W mieście znajdziemy takie
zabytki jak: starówka z Dużym i Małym Rynkiem, magistrat, Stary Ratusz, muzeum księcia Brukenthala
i schody Fingerling, plac Huet, Prawosławna Cerkiew Metropolitalna
św. Trójcy. Przejazd do Złotych Piasków. Zakwaterowanie, późna obiadokolacja, nocleg.

śniadanie. Wypoczynek,
plażowanie. Obiadokolacja. Nocleg.
8 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd w kierunku Rumunii.
Zwiedzanie Bukaresztu i Branu.
BUKARESZT nazywany często Paryżem Wschodu z uwagi
na kosmopolityczną architekturę.
W mieście pozostało sporo zabytków i atrakcji, nierzadko ukrytych
wśród socrealistycznej zabudowy lat
powojennych, np. Łuk Triumfalny,
cerkiew Cretulescu, Pałac Parlamentu, Ateneum Rumuńskie – siedziba
Filharmonii, Plac Rewolucji.
BRAN to niewielka miejscowość
w centralnej Rumunii, leżąca w górzystym terenie pomiędzy dwoma
masywami Karpat Południowych.
Tutaj znajduje się malowniczy zamek z XIV wieku, w którym – wg
legendy – urzędował książę Wład
Palownik, będący pierwowzorem
księcia Drakuli. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
9 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie. Krótkie zwiedzanie trójkątnego
rynku Braszowa oraz napisu w stylu
hollywoodzkim na zboczu wzgórza.
Wyjazd w kierunku Polski. Powrót
do kraju w godzinach nocnych.
7 DZIEŃ:

Turnusy

śniadanie. Do wyboru:
wycieczka Warna i Monastyr Aładża lub plażowanie. WARNA to
największe miasto bułgarskiego
wybrzeża i letnia stolica Bułgarii.
Miasto nowoczesne, ale i pełne zabytków z parkiem morskim i licznymi muzeami. Na obrzeżach miasta
znajduje się także mauzoleum polsko-węgierskiego króla Władysława
Warneńczyka, który poległ pod Warną, w roku 1444 w bitwie z Turkami,
a także Kamienny Las. W centrum
warto odwiedzić cerkiew katedralną Najświętszej Marii Panny, a na
zakupy udać się do Grand Mall
Varna. AŁADŻA usytuowana jest
nieco ponad 2 km od Złotych Piasków, znajduje się średniowieczny
skarb – monaster skalny. Pierwsze
ślady bytności w tej okolicy pochodzą z IV w. n.e. Powrót do hotelu,
obiadokolacja.
4 DZIEŃ:

ISTAMBUŁ – największe
i najludniejsze miasto Turcji. Jest jednocześnie jedną z najbardziej interesujących światowych metropolii,
choćby z uwagi na fakt, że leży na
dwóch kontynentach. Dawniej należał do najbogatszych miast na świecie. To właśnie tutaj krzyżowały się
szlaki handlowe prowadzące przez
Azję i Afrykę do Europy. Dlatego
też, z uwagi na tak bogatą historię miasta, w Istambule znajdziemy
mnóstwo interesujących miejsc i zabytków, m.in.: Hagia Sophia, Pałac
Topkapi, Hipodrom, Błękitny Meczet czy zabytkowe dzielnice wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Obiadokolacja, nocleg.
6 DZIEŃ: wczesne śniadanie, wykwaterowanie, czas na zakup pamiątek
w Istambule. Wyjazd ok. 10–11
w kierunku Złotych Piasków. Kolacja. Nocleg
5 DZIEŃ:

28.04–06.05.2018

1390 zł

26.05–03.06.2018

1440 zł

09.06–17.06.2018

1440 zł

08.09–16.09.2018

1440 zł

22.09–30.09.2018

1390 zł

CENA ZAWIERA:
xx 8 noclegów (2 × Rumunia,
4 × Bułgaria, 2 × Turcja).
Pokoje z łazienkami,
xx wyżywienie wg programu,
xx przejazd komfortowym
autokarem,
xx opiekę pilota,
xx ubezpieczenie T.U. Signal
Iduna,
xx wyżywienie (zgodnie
z programem),
xx realizację programu.
DOPŁATY OBOWIĄZKOWE:
xx opłata miejscowa 100 zł/
turnus/1 osoba,
xx Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny – 10 zł/os./pobyt,
xx wiza turecka: ok. 20-30 USD
lub ok. 15-25 €.
CENA NIE ZAWIERA:
xx świadczeń nie zawartych
w programie,
xx biletów wstępu do
zwiedzanych obiektów.
Program ma charakter ramowy
i może ulec zmianie.

PRIMĂVARĂ! MAJÓWKA PO RUMUŃSKU

6

PRIMĂVARĂ!
MAJÓWKA
PO RUMUŃSKU
PROGRAM:
1 DZIEŃ: wyjazd z Polski w godzinach wieczornych.
2 DZIEŃ: przejazd do MARAMURESZ – najbardziej malowniczego
regionu Rumunii, będącego zarazem jej skarbem. Postój w okolicy
wesołego cmentarza w miejscowości SĂPÂNŢA. Jest to jedna z najbardziej znanych atrakcji Rumunii,
rozsławiona z powodu wyjątkowych
kolorowych nagrobków. Płaskorzeźby i ironiczne wierszyki przedstawiają sceny z życia pochowanych tam
osób lub sposób w jaki odeszły
z tego świata. Przejazd do kopalni
soli w TURDZIE. Prowadzi do niej
długi na ok. 1 km chodnik Franciszka Józefa. Wrażenie robi ogromna
sala, gdzie mieści się m.in. diabelski
młyn, plac zabaw dla dzieci i amfiteatr. W kopalni jest możliwość wypożyczenia łódki i popływania po
podziemnym jeziorze. Do zwiedzania kopalni przyda się ciepłe ubranie, ponieważ temperatura wynosi
tam ok.12°C. Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do ALBA IULIA. Zwiedzanie dawnej stolicy Siedmiogrodu. Alba Iulia to miasto twierdza
opasane murami obronnymi chroniącymi takie zabytki jak min. katedra rzymskokatolicka p.w. św. Michała z grobowcem księcia Jana
Hunyady i królowej Izabelli Jagiellonki oraz cerkiew koronacyjną
królów Rumunii. Następnie przejazd do SIBIU. Jest to niewątpliwie jedno z najpiękniejszych miast
nie tylko Transylwanii, ale także całej Rumunii. Spacer Dużym i Małym Rynkiem daje możliwość podziwiania wielu zabytków Sibiu m.in.

DNI

KOD RUM8000

lone połoniny
Tajemnicza Rumunia to zie
piękne zamki oraz
ie,
rsk
gó
y
i wspaniałe szczyt
kraj ten to przede
urokliwe Starówki. Jednak
arci ludzie, a także
wszystkim serdeczni i otw
wości tradycji.
przyciągająca wielokulturo
nianą wycieczkę po
Zapraszamy na niezapom
Rumunii.
wciąż jeszcze nieodkrytej

takich jak: magistrat, Stary Ratusz,
most Kłamców, schody Fingerling,
plac Hueţ wraz z urokliwą zabudową Starego Miasta zwanego także
czerwonym. Przejazd na zakwaterowanie w okolicy Braszowa. Obiadokolacja. Nocleg.
4 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do BRASZOWA.
Spacer po mieście zwanym przez
Polaków rumuńskim Krakowem.
Zwiedzanie Czarnego Kościoła wraz
z zabytkowym trójkątnym rynkiem,
cerkiew św. Mikołaja, mury miejskie kościół św. Bartłomieja. Polecamy spróbować tu pieczonych
jabłek, które wg wielu osób to właśnie w Braszowie pachną wyjątkowo i smakują najlepiej. Kolejnym
przystankiem jest Zamek Drakuli w BRAN. Zwiedzanie XIVwiecznego Białego Zamku osławionego
w powieści pisarza Brama Stocker’a.

Przejazd do SINAIA – zwiedzanie
pałacu Peles, urokliwej letniej rezydencji niegdysiejszych władców.
Przejazd na zakwaterowanie w okolicy Bukaresztu. Obiadokolacja. Nocleg.
5 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie. Spacer po pełnym kontrastów BUKARESZCIE. Większość
interesujących obiektów skupia się
w centralnej części stolicy. Piękno
zabytkowych secesyjnych pałacyków i modernistycznych kamienic
przeplata się tu z architekturą socrealistyczną. Do ciekawszych świątyń można zaliczyć Biserica şi Palatul Patriarhiei (katedra prawosławna
i Pałac Patriarchy) Ponadto w programie m.in.: Łuk Triumfalny oraz
jedna z ciekawostek – Casa Poporului (Dom Ludu) – obecny gmach
parlamentu, zbudowany za czasów
Ceausescu. Gmach ten jest drugim
pod względem powierzchni, zaraz po
waszyngtońskim Pentagonie, budynkiem na świecie. W godzinach wieczornych wyjazd w kierunku Polski.
6 DZIEŃ: przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

Turnusy
27.04–02.05.2018

995 zł

07.09–12.09.2018

995 zł

CENA ZAWIERA:
xx 3 noclegi w hotelach **/***.
Pokoje z łazienkami,
xx 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
xx przejazd komfortowym
autokarem,
xx opiekę pilota,
xx ubezpieczenie T.U. Signal Iduna,
xx realizację programu.
DOPŁATY OBOWIĄZKOWE:
xx Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny – 10 zł/os./
pobyt,
xx taksa klimatyczna.
CENA NIE ZAWIERA:
xx napojów do obiadokolacji,
xx świadczeń nie zawartych
w programie,
xx biletów wstępu do
zwiedzanych obiektów
(ok. 30 €).
Program ma charakter ramowy
i może ulec zmianie.

11

12

WŁOSKA KLASYKA

WŁOSKA KLASYKA

10

DNI

KOD ITA4100

Włoska Pigułka dla tych,
którzy cenią zabytki Italii
i chcą podczas jednego
wyjazdu zobaczyć wiele
atrakcji tego pięknego kraju.

PROGRAM:
1 DZIEŃ: wyjazd z Polski w godzinach wieczornych. Przejazd przez
Czechy i Austrię.
2 DZIEŃ: w godzinach porannych
przyjazd na Punta Sabbioni skąd
odpływają statki do WENECJI. Po
około 45 minutowym rejsie dopływamy do Wenecji w okolice jednej
z głównych atrakcji – Placu św. Marka. Stąd też udajemy się na spacer
z przewodnikiem po zakamarkach
„Miasta na Wodzie”. W programie
zwiedzania min: ociekająca złotem
Bazylika Św. Marka, Palazzo Ducale będący niegdyś siedzibą władców i rządu Wenecji, Wieża Dzwonnicza, ze szczytu której rozpościera
się panorama na miasto i lagunę.
Niepowtarzalny Most Rialto nad Canal Grande. Czas wolny na zakup
pamiątek. Przejazd do obiektu na
zakwaterowanie, nocleg.
3 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do PIZY – jednego z najbardziej rozpoznawalnych
miejsc we Włoszech. Podziwiać
tu można m.in. piękną starówkę

położoną nad rzeką Arno, słynną
Krzywą Wierzę, Campo dei Miracoli
(czyli Pola Cudów) z katedrą o przepięknej fasadzie, Baptysterium. Przejazd na zakwaterowanie. Nocleg.
4 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do FLORENCJI przez
wielu nazywanej najpiękniejszym
miastem Włoch co jest nie lada
tytułem, wśród tylu znakomitych
pretendentów do tego miana. Florencja – włoska perełka, przepełniona duchem Renesansu, stolica

Toskanii. Miasto oferuje tak wiele
atrakcji i niesamowitych widoków,
że trudno wyselekcjonować najważniejsze elementy zwiedzania. Katedra Santa Maria del Fiore, Dzwonnica Giotta, Kościół św. Krzyża, Plac
Ratuszowy, malowniczy Most Złotników oraz najstarszy budynek miasta
czyli Baptysterium, do którego prowadzą Rajskie Wrota to tylko część
tego co proponuje to piękne miasto.
Przejazd na zakwaterowanie, nocleg.
5 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do WATYKANU. To
najmniejsze państwo świata pod
względem powierzchni jak i liczby
mieszkańców. Watykan to miasto-państwo, enklawa na terytorium
Włoch i siedziba najwyższych władz
Kościoła katolickiego, gdzie rezyduje papież. Jednak to również wiele
bezcennych zabytków o nieocenionej wartości historycznej i kulturowej. Zwiedzamy Muzea Watykańskie,
Bazylikę św. Piotra. Możliwa wizyta
przy grobie św. Jana Pawła II. Przejazd na zakwaterowanie. Nocleg.
6 DZIEŃ: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Wiecznego Miasta.

RZYM – „stolica świata” i największe
miasto Włoch. Niegdysiejsza stolica
Imperium budzi podziw i zdumienie
turystów tłumnie przybywających tu
z całego świata. Nie ma na świecie
drugiego takiego miasta dorównującego mu bogactwem architektonicznym, artystycznym i historycznym. Zwiedzamy m.in.: Koloseum,
Forum Romanum – najstarszy plac
miejski, Kapitol, Plac Wenecki, Panteon, Plac Hiszpański wraz z fontanną Barcaccia i słynnymi Schodami
Hiszpańskimi, Fontanna di Trevi,
malownicza Piazza Navona. Przejazd do hotelu, nocleg.
7 DZIEŃ: śniadanie. Przejazd do
POMPEI – antycznego miasta zniszczonego podczas ogromnej erupcji
Wezuwiusza w 79 r. Popiół wulkaniczny, który zasypał miasto utrwalił budowle oraz ludzi zaskoczonych
katastrofą. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
8 DZIEŃ: śniadanie. Fakultatywnie
(odpłatnie –12 €/os.) rejs na wyspę
CAPRI, jedną z najdroższych i najładniejszych wysp Europy gdzie swoje wakacje spędzają „sławni i bogaci”. Wjazd kolejką szynową na ok.
400 m n.p.m. do centrum. Przejazd
w okolice Rzymu, zakwaterowanie
w hotelu i nocleg.
9 DZIEŃ: wczesne śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i przejazd
do ASYŻU – miasta św. Franciszka. Krótkie zwiedzanie Bazyliki św.
Franciszka: kościół dolny z grobowcem świętego oraz górny z pięknymi
freskami Giotta. Spacer po średniowiecznych, pełnych uroku uliczkach
miasta. Wyjazd w kierunku Polski.
10 DZIEŃ: przyjazd do Polski.

Turnusy
27.04–06.05.2018

1549 zł

25.05–03.06.2018

1549 zł

07.09–16.09.2018

1549 zł

CENA ZAWIERA:
xx 7 noclegów w hotelach
**/***. Pokoje z łazienkami,
xx 7 śniadań,
xx przejazd komfortowym
autokarem,
xx ubezpieczenie T.U. Signal Iduna,
xx opiekę pilota.
DOPŁATY OBOWIĄZKOWE:
xx 100 €/os. – realizacja programu,
xx Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny – 10 zł/os.
CENA NIE ZAWIERA:
xx świadczeń nie zawartych
w ofercie,
xx biletów wstępów do
zwiedzanych obiektów (około
150–170 €).
Program ma charakter ramowy
i może ulec zmianie.

WAKACYJNY RAJ BIBIONE / WAKACYJNA SIELANKA CAORLE LIDO ALTANEA

WAKACYJNY RAJ
– BIBIONE

KOD ITA1000

PROGRAM:
1 DZIEŃ: wyjazd z Polski w godzinach wieczornych.
2 DZIEŃ: przyjazd do Włoch w godzinach porannych. Zakwaterowanie
od godziny 16.00.
3–8 DZIEŃ: wypoczynek, plażowanie. Dla chętnych udział w wycieczkach fakultatywnych (pakiet
2 wycieczek: 150 zł + 16 €, ceny
obowiązują przy wykupieniu wycieczek jeszcze przed wyjazdem):
WENECJA + PADWA
Grzechem byłoby być w Bibione
lub Caorle i nie zobaczyć tego miasta na wodzie. W pogodne dni Wenecja kolorowana jest promieniami
słońca, a bogato zdobione zabytkowe budynki i kanały, po których
pływają niezliczone ilości gondoli,
tworzą obraz, który na zawsze pozostaje w sercu. Urocza Padwa zarażająca spokojem i natchnieniem. Plac
Prato della Valle, na którym dumnie stoją Stefan Batory i Jan III Sobieski, osławiony Uniwersytet w Padwie gdzie kształcili się min.: Jan
Kochanowski i Mikołaj Kopernik, to
tylko mała część tego co miasto proponuje zwiedzającym.
WERONA + JEZIORO GARDA –
SIRMIONE
Werona to nie tylko Romeo i Julia, to przede wszystkim piękne Stare
Miasto z wąskimi uliczkami, zabytkowymi budowlami i malowniczymi mostami. Zamek Castelvcchio,
Teatro Romano di Verona, Piazza

10

DNI

Leniuchowanie nad włoskim Adriatykiem
w rozsądnej cenie. Majówka w Bibione lub Caorle
Lido Altanea z możliwością zwiedzenia Wenecji,
Werony, Padwy i Sirmione.

WAKACYJNA SIELANKA
– CAORLE LIDO ALTANEA
delle Erbe. Sirmione to ekskluzywny kurort nad bajkowym Jeziorem
Garda. Do zabytkowej części miasta,
oddzielonego fosą od reszty kurortu,
wchodzi się przez bramę zamku Scaligierich, a tam czeka na nas prawdziwy gąszcz urokliwych zaułków
i wąskich uliczek tchnących historią. Samo Jezioro Garda jest warte
podziwiania, ale Sirmione jest zdecydowanie jego perłą.
9 DZIEŃ: wykwaterowanie do godziny 09.00. Wyjazd w drogę powrotną w godzinach wieczornych
(wg rozkładu jazdy)
10 DZIEŃ: przyjazd do Polski.
APARTAMENTY:
Zakwaterowanie w apartamentach
z aneksem kuchennym.
WAKACYJNY RAJ – apartamenty
Sporting w miejcowosći Bibione
Lido del Sole
WAKACYJNA SIELANKA – apartamenty La Quercia, Le Farnie lub
Giardini di Altea w miejscowości
Caorle Lido Altanea

SPORTING – Bibione

LE FARNIE – Caorle

Lido del Sole

Lido Altanea

Turnusy

KOD ITA2000

C/6

C/5

C/4

B/3

A/2

dla 6 os.

dla 5 os.

dla 4 os.

dla 3 os.

dla 2 os.

27.04–06.05.2018

525 zł

545 zł

565 zł

585 zł

595 zł

31.08–09.09.2018

625 zł

645 zł

665 zł

685 zł

695 zł

07.09–16.09.2018

545 zł

555 zł

565 zł

585 zł

595 zł

14.09–23.09.2018

515 zł

525 zł

535 zł

545 zł

555 zł

21.09–30.09.2018

450 zł

455 zł

465 zł

485 zł

495 zł

CENA ZAWIERA:
xx 7 noclegów w apartamencie,
xx przejazd komfortowym
autokarem,
xx ubezpieczenie T.U. Signal Iduna.
DOPŁATY OBOWIĄZKOWE:
xx opłata klimatyczna wg decyzji
lokalnych władz (ok. 0,6 €/os./
dzień),
xx opłata za prąd, gaz, wodę ok.
40 €/apartament/pobyt,
xx Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny – 10 zł/os./pobyt.

CENA NIE ZAWIERA:
xx wyżywienia,
xx kaucji (zwracana przy
wykwaterowaniu): 100 €/
apartament,
xx sprzątania końcowego –
apartament należy posprzątać
we własnym zakresie lub
zapłacić 50 €/apart.,
xx świadczeń nie zawartych
w ofercie.

LA QUERCIA – Caorle

Lido Altanea

GIARDINI DI ALTEA – Caorle

Lido Altanea
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APARTAMENTY WE WŁOSZECH BIBIONE

APARTAMENTY
WE WŁOSZECH

!

zapytaj
o first minute

Na majówkę (i nie tylko)
zapraszamy do skorzystania
z oferty apartamentów
O
w BIBIONE i CAORLE LID
ia
ALTANEA. Mieszkan
wakacyjne usytuowane
w rezydencjach lub
zabudowie willowej. Każdy
y
z nich posiada wyposażon
ść
aneks kuchenny. Czę
.
obiektów posiada baseny

TIVOLI

KOD ITA0011

Spiaggia / cena od 260 €/apartament/tydzień
Obiekt willowy z basenem kąpielowym dla dorosłych i dzieci, plac
zabaw, parking. Około 500 m od plaży. Apartamenty z łazienką, małym ogródkiem/tarasem, klimatyzacją.

BIBIONE

GIRASOLI

KOD ITA0005

SPORTING

KOD ITA0010

Spiaggia / cena od 260 €/apartament/tydzień

Lido del Sole / cena od 240 €/apartament/tydzień

Dwupoziomowe wille posiadają basen kąpielowy, brodzik dla dzieci,
ogród, plac zabaw, parking. Położone ok. 550 m od plaży. Apartamenty
z klimatyzacją, TV-SAT, sejfem, suszarką, ekspresem do kawy.

Rezydencje z basenem kąpielowym dla dorosłych i dzieci, windą, placem
zabaw, parkingiem. Położony w dużym ogrodzie piniowym. Plaża ok.
400 m. Apartamenty z łazienką, balkonem (część posiada klimatyzację).

LIDO DEL SOLE

PARCO DELLE NAZZIONI

KOD ITA0007

KOD ITA0043

Lido del Sole/ cena od 230 €/apartament/tydzień

Lido del Sole / cena od 370 €/apartament/tydzień

Dwupiętrowe rezydencje z windą oraz dwupoziomowe wille. Kompleks
posiada basen kąpielowy, brodzik dla dzieci, ogród, plac zabaw, parking.
Plaża ok. 500 m. Apartamenty z łazienką, TV-SAT, sejfem, ogródkiem/
tarasem lub balkonem, klimatyzacją.

Nowoczesna, elegancka rezydencja z basenem kąpielowym dla dorosłych
i dzieci. Plaża ok. 350 m, centrum termalne – ok. 400 m. Apartamenty
z mikrofalówką, ekspresem do kawy, klimatyzacją, sejfem, TV-SAT. Jedno
lub dwupoziomowe.

APARTAMENTY WE WŁOSZECH CAORLE LIDO ALTANEA
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CAORLE LIDO ALTANEA

AI PINI

KOD ITA0120

cena od 245 €/apartament/tydzień
Kompleks nowoczesnych apartamentów położony w spokojnej okolicy, oddalony od plaży o zaledwie ok. 200 metrów. Na terenie Ai Pini
znajduje się basen dla dorosłych i dla dzieci, plac zabaw, wspólne
miejsce do grillowania. Do dyspozycji gości jest również restauracja,
pizzeria, pralnia na żetony oraz bezpłatne Wi-Fi przy basenie. Apartamenty wyposażone w TV, klimatyzację, ekspres do kawy, kuchenkę
mikrofalową i suszarkę do włosów, miejsce parkingowe.

CENA ZAWIERA:
xx 7 noclegów w apartamencie,
xx przejazd komfortowym
autokarem,
xx ubezpieczenie T.U. Signal Iduna.

LE FARNIE

KOD ITA0073

cena od 230 € /apartament/ tydzień
Wille i rezydencje z windą, basen kąpielowy dla dorosłych i dzieci, plac
zabaw, ogród. Plaża ok. 600 m od kompleksu. Apartamenty z łazienką,
klimatyzacją, suszarką, TV-SAT, sejfem, balkonem/tarasem, miejscem parkingowym.

GINEPRI

KOD ITA0076

DOPŁATY OBOWIĄZKOWE:
xx opłata klimatyczna wg decyzji
lokalnych władz (ok. 0,6 €/os./
dzień),
xx opłata za prąd, gaz, wodę ok.
40 €/apartament/pobyt,
xx Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny – 10 zł/os./pobyt.

LA QUERCIA

CENA NIE ZAWIERA:
xx wyżywienia,
xx kaucji (zwracanej przy
wykwaterowaniu): 100 €/
apartament,
xx sprzątania końcowego –
apartament należy posprzątać
we własnym zakresie lub
zapłacić 50 €/apart.,
xx świadczeń nie zawartych
w ofercie.

KOD ITA0080

cena od 250 €/apartament/tydzień

cena od 255 €/apartament/tydzień

Nowoczesny kompleks wakacyjny – dwupoziomowe wille oraz rezydencja, basen kąpielowy dla dorosłych i dzieci, taras słoneczny z parasolami
i leżakami, plac zabaw. Plaża znajduje się ok. 600 m od obiektu.
Apartamenty posiadają ekspres do kawy, mikrofalówkę, klimatyzację, sejf,
TV-SAT, miejsce parkingowe.

Kompleks wakacyjny dogodnie usytuowany przy galerii handlowej
„La Quercia”, dwupoziomowe wille oraz rezydencja, basen kąpielowy dla
dorosłych i dzieci (na tarasie, nad pasażem). Plaża – ok. 600 m.
Apartamenty z klimatyzacją, sejfem, TV-SAT, ekspresem do kawy, miejscem parkingowym.
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APARTAMENTY WE WŁOSZECH CAORLE LIDO ALTANEA

CAORLE LIDO ALTANEA

GIARDINI DI ALTEA

KOD ITA0082

cena od 240 €/apartament/tydzień
Obiekt położony w spokojnej okolicy, wśród zieleni, w pobliżu pola
golfowego. Kompleks składający się z trzech bliźniaczych części willowych, każda z własnym, dużym basenem kąpielowym dla dorosłych i dzieci. Na terenie kompleksu – wille i rezydencje z windą,
plac zabaw dla dzieci. Plaża znajduje się ok. 500-800 m od obiektu.
Apartamenty wyposażone w łazienkę, TV-SAT, sejf, klimatyzację, balkon/taras, miejsce parkingowe.

FRASSINELLE

KOD ITA000083

Szczegóły dotyczące powyższych ofert znajdą Państwo
na naszej stronie internetowej www.europol.com.pl

cena od 165 €/apartament/tydzień

Ceny w niniejszym katalogu podane są za osobę/turnus, chyba, że w opisie podajemy inaczej.

Elegancki, nowoczesny kompleks willowy. Usytuowany w spokojnej okolicy, w pobliżu galerii handlowej La Quercia z restauracjami, lodziarnią.
Do dyspozycji turystów pozostaje basen kąpielowy Frassinelle/Roverelle.
Plaża ok. 400 m. Apartamenty wyposażone w ekspres do kawy, mikrofalówkę, klimatyzację, sejf, TV-SAT, taras/balkon, miejsce parkingowe.

Przypominamy, że transport podczas naszych imprez
odbywa się komfortowymi autokarami wyposażonymi
w barek i WC zaś piloci realizujący program są licencjonowani.
Z Warunkami Uczestnictwa oraz Ogólnymi Warunkami
Ubezpieczenia mogą się Państwo zapoznać na naszej
stronie internetowej:
• https://www.europol.com.pl/warunki_uczestnictwa
• https://www.europol.com.pl/warunki_ubezpieczenia

LARICI

KOD ITA0084

cena od 255 €/apartament/tydzień
Nowy kompleks rezydencji i willi, oddany do użytku w 2016 roku. Rezydencje wyposażane są w windę, obiekt dysponuje placem zabaw i grillem
do wspólnego użytku dla wszystkich gości kompleksu. Obiekt posiada
Wi Fi w strefach ogólnodostępnych. Plaża ok. 500 m. Apartamenty wyposażone w mikrofalówkę, klimatyzację, sejf, TV-SAT, taras/balkon, miejsce parkingowe.

Euro Pol Tour – Tour Operator
Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice
www.europol.com.pl
europol@europol.com.pl
+48 32 253 02 07
+48 32 605 30 90

