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Drodzy Państwo!
Na przestrzeni ponad 24 lat działalności naszej firmy (od 1992 r.) wy-
słaliśmy setki tysięcy turystów na wczasy i wycieczki po całym świe-
cie, nawiązaliśmy przyjaźnie z wieloma stałymi klientami i oferujemy 
sprawdzony produkt turystyczny. Współpracujemy z kilkudziesięcio-
ma renomowanymi agencjami zagranicznymi. Jako organizator tury-
styki posiadamy nieprzerwanie gwarancję ubezpieczeniową, której 
certyfikat jest stale dostępny na naszej stronie internetowej. Od lat 
nieprzerwanie należymy do Polskiej Izby Turystyki, Śląskiej Organi-
zacji Turystycznej oraz Międzynarodowej Organizacji ASTA. Niewąt-
pliwie naszymi atutami jest szeroka gama propozycji wyjazdowych, 
a także zakres usług dodatkowych obejmujący wyjazdy integracyjne, 
szkoleniowe, motywacyjne oraz konferencje. Dla grup oferujemy in-
dywidualne podejście do programu, kalkulacje stworzone pod spe-
cyfikę grupy, a także terminy płatności dostosowane dla klienta np. 
możliwość rozłożenia zapłaty na korzystne raty. Jesteśmy elastyczni 
na wszelkie sugestie grupy.
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CO ŁĄCZY NASZE IMPREZY:
   •   stali, sprawdzeni przewoźnicy
   •   bardzo dobra opieka pilotów i przewodników
   •   duży wybór obiektów noclegowych
   •   bezkonkurencyjne ceny przy wymienionych świadczeniach  

i wysokim standardzie autokarów
   •   wszystkie ceny wycieczek zagranicznych zawierają już ubezpieczenie
   •   brak ukrytych dopłat i sztuczek marketingowych
   •   jednorazowa wpłata 100% przy rezerwacji jest jednoznaczna 

z gwarancją niezmienności ceny

Nasz zespół doświadczonych pracowników chętnie służy pomocą  
w zakresie przygotowania dodatkowych programów.  
Zapytania prosimy wysyłać na adresy mailowe:
anna@europol.com.pl
izabela@europol.com.pl
wiktor@europol.com.pl
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ORGANIZATOR
Biuro Podróży Euro Pol Tour sp. z o.o.
40-160 Katowice, Al. W. Korfantego 79
tel. 32 605 30 97, 32 605 30 90-93
www.europol.com.pl
europol@europol.com.pl

www.facebook.com/EuroPolTour
skype: ept-grupy
gg: 33871039



Czy marzyłeś kiedyś o wejściu do ogromnej kuli i sto-
czeniu się z góry na dół z dużą prędkością? Jeśli tak 
– ZORBING jest dla Ciebie! Zabawa polegająca na sta-
czaniu się np. ze stromego zbocza to wbrew pozorom 
doskonała frajda nie tylko dla dzieci. Zorbing można 
uprawiać również nad brzegiem morza czy jeziora,  
a także urozmaicać slalomami, torami przeszkód, czy 
sztafetą. Choć uważany przez niektórych za sport eks-
tremalny, jest w rzeczywistości bardzo bezpieczny. 
Sferyczna kula (zorb) odporna na ścieranie i uszkodze-
nia mechaniczne, wzmocniona jest mocnym rusztowa-
niem, wyposażona w uprząż z pasami bezpieczeństwa, 
a zanim zostanie dopuszczona do użytkowania, musi 
przejść wiele testów jakości.

A może coś „mokrego”? Jeśli nie straszne Wam są 
spienione fale i wartki nurt rzeki zapraszamy na 
RAFTING – dość ekstremalną formę spływu rzecz-
nego. Myliłby się jednak ktoś kto sądzi że spływ pon-
tonami niewiele się różni od spływu np. kajakiem 
– w przypadku raftingu bierzemy aktywny udział  
w zabawie i to uczestnicy szybko (a przede wszyst-
kim wspólnie) decydują o najważniejszych aspek-
tach tej specyficznej formy podróży. 

Nie musisz już zaciągać się do wojska, by poczuć się jak prawdziwy 
żołnierz. Weź udział w strzelaninie „na farbę”! PAINTBALL – bo tak 
nazywa się popularna na całym świecie gra zespołowa – polega na 
strzelaniu do przeciwnika kulkami z farbą. Paintball to bezpieczna 
gra – każdy uczestnik wyposażony jest w odpowiedni kombine-
zon oraz kask chroniący twarz i głowę. Zabawę można rozegrać wg 
różnych scenariuszy – niektóre z nich pozwalają doskonalić pracę  
w zespole, a każdy z nich z pewnością dostarczy wszystkim (ko-
bietom również!) niezapomnianych wrażeń.

Chcesz się poczuć jak pilot F-16? A może po prostu chcesz 
dostać „kręćka w głowie”? Tak czy inaczej, wejdź do ŻYRO-
SKOPU i przejdź test, jakiemu poddawani są szkolący się 
piloci. Żyroskop to urządzenie składające się z trzech obrę-
czy, obracane we wszystkich kierunkach, w środku którego 
umieszczony jest fotel. Osoba siedząca w środku poddawana 
jest tym samym przeciążeniom, jakim poddawani są piloci 
myśliwców. Doskonałe urządzenie na imprezy integracyjne. 

ŚCIANKA WSPINACZKOWA jest wyzwaniem dla 
żądnych przygód śmiałków, gwarancją doskona-
łej zabawy oraz wielkich emocji. Każdy uczestnik 
będzie miał okazję wykazać się, pokonać własne 
słabości, a po zdobyciu szczytu – poczuć się jak 
prawdziwy zdobywca. Wszystko to pod nadzo-
rem wykwalifikowanego instruktora. 

Fanom szybkości proponujemy przejazdy 
QUADAMI. Wyprawa czterokołowcami po 
bezdrożach to niesamowita przygoda, któ-
ra z pewnością dostarczy wszystkim uczest-
nikom zabawy niezapomnianych wrażeń,  
a dźwięk i moc silników bez wątpienia 
podniesie każdemu poziom adrenaliny we 
krwi.

Dodatkowej dawki adrenaliny dostarczy 
także zjazd TYROLKĄ. W pełni asekuro-
wany i bezpieczny szybki przejazd po linie 
z punktu A do punktu B, wysoko nad zie-
mią, pomiędzy drzewami, skałami lub nad 
rzekami pozwoli każdemu uczestnikowi 
zabawy przełamać się i pokonać dotych-
czasowe lęki. 

Dość popularnym pojęciem jest ostatni-
mi czasy termin TEAM BUILDING. Są to 
różnego rodzaju gry zespołowe i zabawy 
sprawnościowe, w których biorą udział 
grupy osób pozwalającę przede wszyst-
kim wzmocnić i utrwalić umiejętność 
współpracy w zespole. Często nie chodzi 
o rywalizację samą w sobie, a o zmuszenie 
osób w danej grupie do współpracy – suk-
ces przyjdzie wtedy, gdy każdy członek 
grupy w pełni zaangażuje się w działania. 
Dodatkową zaletą tego typu konkurencji 
jest fakt, iż wesołe i luźne w formie zabawy 
pozwalają na polepszenie kontaktów po-
między uczestnikami zabaw.

ZORBING • PAINTBALL • RAFTING • ŚCIANKA  W
SPINACZKOW

A • QUADY
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1 dzień: wyjazd w godzinach porannych. Przejazd 
do Krosna. Zwiedzanie starego miasta, ruin murów 
obronnych, gotyckiego kościoła franciszkanów. Na-
stępnie przejazd do Sanoka – zwiedzanie zamku wraz 
z Muzeum Ziemi Sanockiej,  posiadającym zbiór ok. 
600 ikon oraz Muzeum Budownictwa Ludowego – 
największego skansenu w Polsce – prezentującego 
budownictwo ludowe Bojków i Łemków. Przejazd do 
obiektu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień:  śniadanie. Wycieczka górska na Połoninę 
Wetlińską. Proponowana trasa: start na przełęczy 
Wyżniej, podejście do schroniska „Chatka Puchatka”, 
spacer grzbietem połoniny, Przełęcz Orłowicza, zejście 
do Wetliny. Powrót do obiektu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Ko-
mańczy, zwiedzanie klasztoru Nazaretanek –  miejsca 
internowania kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prze-
jazd do miejscowości Iwonicz Zdrój i Rymanów Zdrój: 
zespół uzdrowisk.  Przejazd do Bóbrki  – zwiedzanie 
Skansenu Przemysłu Naftowego – pierwszej na świe-
cie kopalni ropy naftowej. Powrót  w godzinach wie-
czornych.

Kod: POL5110Bieszczady  

1 dzień: wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do 
Zakopanego, zwiedzanie: Muzeum Tatrzańskie, stary 
cmentarz na Pęksowym Brzyzku, willa Koliba, willa 
Atma, Sanktuarium na Krzeptówkach, spacer po słyn-
nych Krupówkach. Przejazd do obiektu, zakwaterowa-
nie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie. Wycieczka piesza do Morskiego 
Oka. W drodze powrotnej zwiedzanie drewnianej ka-
plicy w stylu zakopiańskim w Jaszczurówce.  Powrót 
do obiektu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wjazd na Guba-
łówkę, spacer oraz zjazd kolejką do Zakopanego. Prze-
jazd do basenów termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej 
lub Szaflarach. Powrót  w godzinach wieczornych.

Kod: POL5108Zakopane 

Cena przy 45 os. płatnych: od 329 zł/ os. 
Cena przy 20 os. płatnych: od 389 zł/ os.

Cena przy 45 os. płatnych: od 359 zł/ os. 
Cena przy 20 os. płatnych: od 429 zł/ os.

Świadczenia zawarte w cenie: 2 noclegi • przejazd 
nowoczesnym autokarem (wyjazd z Katowic) • wyży-
wienie 2 x dziennie (zgodnie z programem) • opieka 
pilota wycieczek • realizacja programu. Cena nie za-
wiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów • 
biletów na baseny termalne • rejsu łodzią. 

Cena przy 45 os. płatnych: od 349 zł/ os. 
Cena przy 20 os. płatnych: od 429 zł/ os.

1 dzień: wyjazd w godzinach porannych. Przejazd 
do Kłodzka, zwiedzanie: Twierdza Kłodzka. Przejazd 
do Dusznik Zdroju, zwiedzanie parku zdrojowego  
z Dworkiem Chopina, pijalni wód zdrojowych oraz 
Muzeum Papiernictwa. Przejazd do obiektu, zakwate-
rowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie. Przejazd do Skalnego Miasta, gdzie 
natura wyżłobiła w piaskowcach bajeczne kształty. Fa-
kultatywnie możliwy rejs łodzią. Zwiedzanie Zamku 
w Nachodzie z dziedzińcami i ogrodami zamkowymi. 
Powrót do obiektu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd do Kudo-
wy Zdroju i zwiedzanie parku zdrojowego, wizyta  
w Kaplicy Czaszek w Czermnej. Przejazd do Wambie-
rzyc z późnobarokową bazyliką wzorowaną na koście-
le Salomona w Jerozolimie. Zwiedzanie Jaskini Niedź-
wiedziej w Kletnie. Powrót w godzinach wieczornych.  

Kod: POL5109Kotlina Kłodzka
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Cena przy 45 os. płatnych: od 389 zł/ os. 
Cena przy 20 os. płatnych: od 469 zł/ os.

1 dzień: wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do  
Muzeum Powstania Warszawskiego i na cmentarz Po-
wązkowski, który zajmuje 44 ha. Tutaj chowano sław-
ne postacie z życia kultury, sztuki i literatury. Cmentarz 
Powązkowski jest skarbnicą rzeźby i małej architektury. 
Przejazd do obiektu, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.
2 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Warszawy: Starówka – 
Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta, Rynek Starego 
Miasta z pomnikiem Syrenki, Barbakan, mury obronne, 
podziemia katedry św. Jana Chrzciciela, grobowce kate-
dry, Grób Nieznanego Żołnierza. Czas wolny. Powrót do 
obiektu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Trakt Królewski - 
Krakowskie Przedmieście (Kościół św. Anny, Pałac Prezy-
dencki, Hotel Bristol, Kościół Wizytek, Kościół św. Krzyża, 
Uniwersytet Warszawski), Nowy Świat, Aleje Ujazdow-
skie. Czas wolny. Przejazd autokarem trasą: Ambasada, 
Sejm, Senat. Powrót  w godzinach wieczornych.  

Kod: POL5101 Warszawa

Cena przy 45 os. płatnych: od 359 zł/ os. 
Cena przy 20 os. płatnych: od 429 zł/ os.

1 dzień: wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do  
Kazimierza Dolnego, zwiedzanie: Rynek, renesansowe 
kamienice, Mały Rynek, Góra Trzech Krzyży, Zamek  
i Baszta, Kościół Farny, Kościół i Klasztor Franciszka-
nów, spacer wąwozami na Albrechtówkę i do Mięć-
mierza. Przejazd do obiektu, zakwaterowanie, obiado-
kolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie. Przejazd do Nałęczowa znanego 
przede wszystkim z zabytkowej zabudowy willowej, to 
właśnie tutaj tworzyli tacy artyści jak: Zofia Nałkowska, 
Stanisław Witkiewicz, Henryk Sienkiewicz. Warto odwie-
dzić Stare Łazienki w Parku Zdrojowym, Budynek Szkoły 
Rzemiosła Artystycznego, Pałac Małachowskich. Powrót 
do obiektu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do 
Sandomierza. Zwiedzanie miasta: „Śladami Ojca Mate-
usza” Rynek, uliczki Starego Miasta, gotycka Katedra, 
Collegium Gostomianum, Dom Długosza i Zamek Kró-
lewski. Przejście podziemną trasą turystyczną (słynne 
lochy z XV, XVI w.), wejście na Bramę Opatowską. Czas 
wolny. Powrót w godzinach wieczornych. 

Kod: POL5102 Kazimierz Dolny

Cena przy 45 os. płatnych: od 239 zł/ os. 
Cena przy 20 os. płatnych: od 309 zł/ os.

1 dzień: wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do 
Wrocławia, zwiedzanie: Rynek Starego Miasta ze wspa-
niałą średniowieczną budowlą – Ratuszem, gmach Uni-
wersytetu Wrocławskiego z jednym z najpiękniejszych 
świeckich barokowych wnętrz w Polsce – Aulą Leopoldi-
na z I poł  XVIII ozdobionej m. in. popiersiami Habsbur-
gów, Katedry św. Jana Chrzciciela z 1241 roku – pierwszej 
całkowicie gotyckiej budowli w Polsce, w tym interesu-
jącej kaplicy Mariackiej z sarkofagiem biskupa wrocław-
skiego – Przecława. Przejazd do obiektu, zakwaterowa-
nie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do cen-
trum. Seans w Panoramie Racławickiej – jedna z najwięk-
szych atrakcji Wrocławia (dzieło grupy malarzy na czele 
z Wojciechem Kossakiem przedstawiające bitwę pod 
Racławicami stoczoną z Rosjanami 4 kwietnia 1794 roku 
przez wojska polskie dowodzone przez T. Kościuszkę). 
Czas wolny. Przejazd do oryginalnego ogrodu japońskie-
go z 1913 r. oraz do Hali Stulecia wpisanej na listę UNE-
SCO. Powrót  w godzinach wieczornych. 

Kod: POL5114 Wrocław

Świadczenia zawarte w cenie: 1 lub 2 noclegi (w za-
leżności od wybranego wariantu) • przejazd nowocze-
snym autokarem (wyjazd z Katowic) • wyżywienie 2 x 
dziennie (zgodnie z programem) • opieka pilota wycie-
czek • realizacja programu. Cena nie zawiera: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów. 
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1 dzień: wyjazd w godzinach porannych. Przyjazd do 
Pragi. Spacer dzielnicą żydowską Józefów (cmentarz, 
ratusz, synagogi). Przejazd do centrum. Czas wolny. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.
2 dzień: śniadanie. Dalszy ciąg zwiedzania miasta 
obejmuje m.in.: zamek na Hradczanach, katedra  
św. Wita – siedziba arcybiskupów praskich, bazyli-
ka św. Jerzego – jedna z najstarszych zachowanych 
budowli sakralnych w mieście, słynna Złota Uliczka, 
klasztor na Strachovie, Mała Strana – zabytkowa dziel-
nica z pałacem i przepięknymi ogrodami Valdsteina, 
wyspa Kampa – „Praska Wenecja”. Czas wolny. Powrót 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Dalszy ciąg 
zwiedzania miasta m.in.:  Rynek Staromiejski, ratusz 
ze słynnym zegarem Orloj, pomnik Jana Husa, kościół  
św. Mikołaja, rokokowy Pałac Goltz-Kinskych, Most Ka-
rola. Czas wolny. Powrót w godzinach nocnych.

Kod: CZE5001Praga 

Cena przy 45 os. płatnych: od 459 zł/ os. 
Cena przy 20 os. płatnych: od 589 zł/ os.

1 dzień: wyjazd w godzinach porannych.  Przejazd do Brna. Zwiedzanie miasta, w programie m.in.: 
Stare Miasto z 2 rynkami - Zelný Trh i Náměstí Svobody, twierdza Špilberk, romańska katedra św. Piotra 
i Pawła górująca nad miastem. Przejazd do browaru Starobrno, gdzie historia piwowarstwa rozpoczyna 
się już od 1243 roku. Przejazd do Czeskich Budziejowic, gdzie największą atrakcją turystyczną jest Stare 
Miasto z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym, słynące również z piwa Budweiser - 
zwiedzanie browaru.  Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Pilzna. Wyprawa do  Browaru Pilzner Urquell.  Zwie-
dzanie warzelni oraz  muzeum w dwupiętrowych, historycznych piwnicach browaru, a także degusta-
cja  niepasteryzowanego piwa. Następnie zwiedzanie  historycznych podziemi miasta Pilzna, na które 
składa się labirynt tuneli, piwnic i studni, które były budowane pod miastem od XIV wieku. Rynek – 
Katedra św. Bartłomieja,  Wielka Synagoga.  Przejazd do hotelu w okolicy Pragi, zakwaterowanie, obia-
dokolacja, nocleg
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Spacer po stolicy: Plac Hradczański, Zamek Praski, katedra św. 
Wita – siedziba arcybiskupów praskich. Wizyta w najstarszej średniowiecznej karczmie w Pradze  
”U krale Brabantskeho”, w której cofniemy się o kilka stuleci. Proponujemy degustację piwa oraz de-
gustację specjałów pieczonych na wolnym ogniu, jedzone w średniowieczny sposób. Następnie ka-
mienny Most Karola, Rynek Staromiejski z Ratuszem i Zegarem Orloj, który zdobią ruchome figurki. 
Wizyta w gospodzie „ U zlateho Tygra”,  którą odwiedził  min. Bill Clinton. Tutaj  można dostać „pivni  syr” 
rozrabiany z masłem, posiekaną cebulką, musztardą i koniecznie - odrobiną świeżego pilznera z kufla. 
Wyjazd w godzinach popołudniowo-wieczornych. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych. 

Kod: CZE5005Szlakiem Złotego Trunku  

Cena przy 45 os. płatnych: od 589 zł/ os. 
Cena przy 20 os. płatnych: od 749 zł/ os.

Świadczenia zawarte w cenie: 2 noclegi • 
przejazd nowoczesnym autokarem (wyjazd  
z Katowic) • wyżywienie 2 x dziennie (zgodnie 
z programem) • opieka pilota wycieczek • reali-
zacja programu • ubezpieczenie KL, NNW, OC, 
bagaż (wg Warunków Uczestnictwa). CZE5005: 
zwiedzanie browarów Budweiser, Pilzner oraz 
Starobrno wraz z degustacją 1 piwa • degustację  
1 piwa w 2 gospodach w Pradze. Cena nie za-
wiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiek-
tów •  przekąsek w gospodach. 
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Cena przy 45 os. płatnych: od 539 zł/ os. 
Cena przy 20 os. płatnych: od 689 zł/ os.

1 dzień: wyjazd w godzinach porannych. Przejazd po 
regionie tokajskim. O wspaniałym smaku tutejszych 
win decydują łagodny i ciepły klimat oraz urodzajne 
wulkaniczne gleby. Wina tokajskie należą do najbardziej 
znanych win węgierskich. Ze względu na walory przy-
rodnicze, architektoniczne i kulturalne oraz miejscowe 
tradycje winiarskie, w 2002 r. UNESCO umieściło tokajski 
region winiarski na liście dziedzictwa światowego. Degu-
stacja wina w typowej piwniczce. Przejazd do słynnych 
term w jaskiniach w Miszkolcu – Tapolca. Pobyt 2-godzin-
ny.  Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg. 
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Ege-
ru. Zwiedzanie: Zamek Warowny, Plac Dobo, Bazylika, 
barokowy Kościół Minorytów, turecki minaret. Przejazd 
do Doliny Pięknej Pani, gdzie atrakcją są liczne piwnicz-
ki winne z cygańską muzyką i typowymi węgierskimi 
zakąskami. Degustacja wina. Czas wolny. Przejazd na za-
kwaterowanie do hotelu w Budapeszcie, obiadokolacja,  
nocleg. 
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie Bu-
dapesztu obejmuje m.in.: Wzgórze Zamkowe, Zamek 
Królewski, Baszta Rybacka, kościół św. Macieja, Brama 
Wiedeńska, neorenesansowa bazylika św. Stefana, Plac 
Bohaterów – największy i najważniejszy plac w stolicy 
park Varosliget – chętnie odwiedzany przez mieszkań-
ców, ulica Vaci Utca – główny deptak miasta, Parlament 
(z zewnątrz), bazylika św. Stefana. Czas wolny. Powrót  
w godzinach nocnych.  

Tokaj + Eger + Budapeszt

Kod: HUN5004 „Szlakiem winnym”

Świadczenia zawarte w cenie: 2 noclegi, przejazd 
nowoczesnym autokarem (wyjazd z Katowic), wyży-
wienie 2 x dziennie (zgodnie z programem), opieka pi-
lota wycieczek, realizacja programu, degustacja wina 
wg programu, ubezpieczenie KL, NNW, OC, bagaż (wg 
Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów na termy.

Kod: AUS5001 Wiedeń + Grinzig

Cena przy 45 os. płatnych: od 589 zł/ os. 
Cena przy 20 os. płatnych: od 709 zł/ os.

1 dzień: wyjazd w godzinach porannych. Przyjazd do 
Wiednia. W programie zwiedzania: panorama Wiednia 
ze wzgórza Kahlenberg, kościół św. Józefa z kaplicą 
Sobieskiego. Przejazd na Prater – słynne wesołe mia-
steczko, możliwość przejażdżki Diabelskim Młynem. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.
2 dzień: śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta obejmu-
je: Ringstrasse, Operę, Hofburg – zimową rezydencję 
cesarską, Teatr Dworski, Ratusz, następnie spacer po 
Starym Mieście, w programie zwiedzania m.in.: ulica 
Graben, katedra św. Stefana. Czas wolny. Przejazd do 
III dzielnicy, gdzie znajduje się Hundertwasserhaus. 
Przejazd do wioski winiarzy Grinzig, mieszczącej się 
pod Wiedniem. Degustacja wina w typowej austriac-
kiej restauracji heuriger. Powrót do hotelu, obiadoko-
lacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do 
Schoenbrunn, letniej rezydencji cesarzy. Zwiedzanie 
pałacu wraz z ogrodami, Palmiarnią, Fontanną Neptu-
na, Gloriettą. Wyjazd z Wiednia w godzinach popołu-
dniowych. Powrót w godzinach nocnych.



BRATYSŁAW
A • „NAD W

ĘGIERSKIM MORZEM” BUDAPESZT + BALATON 
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1 dzień: wyjazd w godzinach porannych. Przyjazd do 
Bratysławy, zwiedzanie: Rynek na Starym Mieście, Bra-
ma Michalska, ulica Michalska i Venturska – najstarsze 
ulice miasta, Pałac Prymasowski, Synagoga, Pałac Pre-
zydencki, Letni Pałac Biskupi, Kościół Franciszkański, 
Teatr Narodowy, Plac Hviezdosława. Przejazd do hote-
lu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do 
Zamku w Bratysławie, przejście pod katedrę św. Mar-
cina, kościół św. Elżbiety. Czas wolny. Powrót w godzi-
nach późnowieczornych.

Kod: SKA5000 Bratysława

Cena przy 45 os. płatnych: od 319 zł/ os. 
Cena przy 20 os. płatnych: od 439 zł/ os.

1 dzień: wyjazd w godzinach porannych.  Przejazd przez Czechy i Słowację. Przejazd do hotelu Ezust-
part w miejscowości Siofok, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie. Przejazd do Veszprem – jednego z najstarszych miast węgierskich. Następnie wi-
zyta w Herend. Dla chętnych zwiedzanie fabryki porcelany, jednej z największych na świecie, znanej  
z eleganckich i luksusowych wyrobów. Przejazd do Tihany z piękną panoramą na jezioro Balaton.  
Ze stożków Pola Gejzerowego, nazywanego „Złotym Domem” roztacza się widok na Jezioro Wewnętrz-
ne (Belsö-tó) i Jezioro Zewnętrzne (Külsö-tó) zwane węgierskim morzem. Przepłynięcie promem  
z Tihany do Szantod. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Przejazd do Budapesztu, zwiedzanie: Wzgórze Zamkowe – Zamek Królewski, Baszta 
Rybacka, kościół Macieja, Brama Wiedeńska, Plac Bohaterów – największy i najważniejszy plac w sto-
licy, park Varosliget – chętnie odwiedzany przez mieszkańców, następnie spacer głównym deptakiem 
miasta – Vaci Utca. Dla chętnych wizyta w Szechenyi Thermal Bath (za opłatą) – jednym z największych 
kompleksów spa w Europie, którego historia sięga 1913 r. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Heviz. Sławę przyniosło Heviz drugie pod względem 
wielkości jezioro termalne na świecie. Bogata w siarkę i kwas węglowy tafla jeziora pokryta jest czer-
wonymi indyjskimi liliami wodnymi. Pobyt nad jeziorem termalnym (ok. 3 h). Uwaga – bilet wstępu 
płatny na miejscu: ok. 2400 HUF / ok. 8 EUR. Następnie przejazd do Keszthely, które nazywane jest 
nieoficjalną stolicą jeziora Balaton. Symbolem Keszthely jest pałac należący kiedyś do węgierskich  
Radziwiłłów – rodu Festeticsów. Na koniec wizyta w Badacsony, które jest znanym regionem pro-
dukcji wina, zwłaszcza wina Olaszrizling („Riesling włoski”) o zapachu gorzkich migdałów. Przyjazd  
do Polski w godzinach nocnych.

Kod: HUN5003„Nad węgierskim morzem” Budapeszt + Balaton

Cena przy 45 os. płatnych: od 575 zł/ os. 
Cena przy 20 os. płatnych: od 739 zł/ os.

Świadczenia zawarte w cenie: 1 lub 3 noc-
legi (w zależności od wybranego wariantu) • 
przejazd nowoczesnym autokarem (wyjazd 
z Katowic) • wyżywienie 2 x dziennie (zgod-
nie z programem) • opieka pilota wycieczek 
• realizacja programu • ubezpieczenie KL, 
NNW, OC, bagaż (wg Warunków Uczestnic-
twa). Cena nie zawiera: biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów • biletów na baseny 
termalne. 



BERLIN + TROPIKALNA W
YSPA • DREZNO
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Cena przy 45 os. płatnych: od 599 zł/ os. 
Cena przy 20 os. płatnych: od 779 zł/ os.

1 dzień: wyjazd w godzinach wczesno-porannych. Przy-
jazd do Berlina, zwiedzanie: Charlottenburg barokowa 
rezydencja królów pruskich, Brama Brandenburska –
jeden z charakterystycznych punktów miasta, Gmach 
Reichstagu siedziba parlamentu z udostępnioną dla 
turystów szklaną kopułą, aleja Unter den Linden – histo-
rycznie główna ulica miasta. Czas na zakupy. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie. Przejazd do centrum, zwiedzanie: 
Wyspa Muzeów uważana za jeden z najważniejszych 
zespołów muzealnych na świecie, Muzeum Pergamonu 
z kolekcją sztuki starożytnej, Katedra Berlińska, Alexan-
derplatz z wieżą telewizyjną. Przejazd do Poczdamu, 
zwiedzanie: kompleks pałacowy Sanssouci z oranżerią, 
Nowym Pałacem, ogrodem. Czas wolny. Powrót do ho-
telu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Wyspy 
Tropikalnej mieszczącej się pod Berlinem. To miejsce 
przyciąga piaszczystą plażą, największym lasem tropi-
kalnym pod zadaszeniem oraz lazurową wodą. Stwarza 
klimat prawdziwego tropiku w środku Europy. Powrót na 
miejsce zbiórki w godzinach nocnych.

Kod: DEU5001 Berlin + Tropikalna Wyspa

Kod: DEU5003 

Cena przy 45 os. płatnych: od 415 zł/ os. 
Cena przy 20 os. płatnych: od 539 zł/ os.

1 dzień: wyjazd w godzinach porannych. Przyjazd do 
Drezna, spacer po Starówce: Zwinger - architektoniczny 
klejnot Drezna. W skład kompleksu wchodzą: Galeria Ma-
larska Dawnych Mistrzów, Nymphenbad z kaskadami, 
brama Kronentor ze swoimi Galeriami, następnie Opera 
Sempera na Placu Teatralnym, Zamek, w którym znaj-
dują się następujące muzea: Skarbiec - Grünes Gewölbe 
(zielone sklepienie) - uważane za najbogatszy zbiór klej-
notów. Czas wolny. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do cen-
trum, zwiedzanie Muzeum Kraszewskiego – upamiętnia-
jące jedną z najbardziej znaczących osobistości Polski –  
Józefa Ignacego Kraszewskiego. Dalsze zwiedzanie 
miasta obejmuje: Frauenkirche – luterańskiej budowli  
należącej do jedynych w swoim rodzaju dokonań budow-
lanych w Europie, następnie Kościół Hofkirche - największy 
kościół katolicki w Dreźnie. Czas wolny. Objazd autokarem 
po mieście - zwiedzanie okolic Drezna, dzielnic z piękny-
mi pałacami na wzgórzach. Powrót na miejsce zbiórki  
w godzinach późno wieczornych.

Drezno

Świadczenia zawarte w cenie: 1 lub 2 noclegi 
(w zależności od wybranego wariantu) • przejazd 
nowoczesnym autokarem (wyjazd z Katowic) • 
wyżywienie 2 x dziennie (zgodnie z programem) 
• opieka pilota wycieczek • realizacja programu • 
ubezpieczenie KL, NNW, OC, bagaż (wg Warun-
ków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów.  



PARYŻ • RZYM
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1 dzień: wyjazd w godzinach porannych. Przejazd przez Czechy, Austrię, Wło-
chy. 
2 dzień: przyjazd do Rzymu. Poruszanie się po mieście komunikacją miejską.  
Zwiedzanie Rzymu - Koloseum, Forum Romanum, Panteonu, Plac Hiszpański 
ze słynnymi schodami, Fontanna di Trevi, malownicza Piazza Navona. Przejazd 
do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Poruszanie się komunikacją miejską. Dalszy ciąg zwiedza-
nia Rzymu, m.in.: Term Karakali, Ust Prawdy, Placu Weneckiego, Kapitolu, Pala-
tynu, Bazyliki San Giovanni na Lateranie. Czas wolny. Powrót do hotelu,  nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Poruszanie się komunikacją miejską. 
Przejazd do Watykanu, najmniejszego pod względu powierzchni państwa 
świata. Zwiedzanie m.in.  Muzeum Watykańskiego, kaplicy Sykstyńskiej zdo-
bionej przepięknymi freskami Michała Anioła (na potwierdzenie), Bazyliki św. 
Piotra. Czas wolny. W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną. 
5 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

Kod: ITA5001Rzym

Cena przy 45 os. płatnych: od 745 zł/ os. 
Cena przy 20 os. płatnych: od 990 zł/ os.
Samolotem od 1999 zł/ os.

Świadczenia zawarte w cenie: 2 noclegi (w okolicy miasta ok. 
30-50 km) • przejazd nowoczesnym autokarem (wyjazd z Katowic) 
• wyżywienie: śniadania (zgodnie z programem) • opieka pilota 
wycieczek • ubezpieczenie KL, NNW, OC, bagaż (wg Warunków 
Uczestnictwa) • realizacja programu. Cena nie zawiera: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów • biletów na komunikację miej-
ską. 

1 dzień: wyjazd w godzinach południowych. Przejazd przez Polskę, Niemcy, 
Francję. 
2 dzień: przyjazd do Paryża w godzinach porannych. Poruszanie się po mieście 
komunikacją miejską. Zwiedzanie centrum historycznego Paryża: Wyspa La Cité 
– z katedrą Notre Dame – niepowtarzalnym zabytkiem sztuki sakralnej z XIII w.  
i Saint Chapelle, dzielnica łacińska – Ogrody i Pałac Luksemburski, Panteon – 
miejsce spoczynku Marii i Piotra Curie oraz zasłużonych dla Francji, Sorbona, 
spacer przez ogrody Tuilieres do Luwru – niegdyś pałacu królewskiego, a obec-
nie jedno z najsłynniejszych muzeów sztuki. Przejazd do hotelu, zakwaterowa-
nie, nocleg.
3 dzień: śniadanie. Poruszanie się komunikacją miejską. Kontynuowanie zwie-
dzania Paryża, m.in.: Muzeum Perfum, Opera Garnier, spacer do Placu Vendome. 
Przejazd na Plac Pigalle, zwiedzanie Bazyliki Sacre Coeur, Plac du Tertre, czas  
wolny, wieczorny spacer malowniczymi uliczkami wzgórza Montmartre, podzi-
wianie panoramy miasta. Powrót do hotelu,  nocleg.
4 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Poruszanie się komunikacją miejską. Prze-
jazd pod Łuk Triumfalny, spacer po Champs Elysees (Pola Elizejskie) reprezen-
tacyjnej paryskiej alei, Pałac Inwalidów z grobem Napoleona, Plac Trocadero  
i przejście pod Wieżę Eiffela, wjazd na wieżę, czas wolny. Przejazd do La Défen-
se – najnowocześniejszej dzielnicy Paryża z Grande Arche – Łuk Defense,  
czas wolny. W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną.
5 dzień: przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

Kod: FRA5000Paryż

Cena przy 45 os. płatnych: od 759 zł/ os. 
Cena przy 20 os. płatnych: od 999 zł/ os.
Samolotem od 1999 zł/ os.



W
ILNO • DANIA + SZW

ECJA
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Cena przy 45 os. płatnych: od 549 zł/ os. 
Cena przy 20 os. płatnych: od 709 zł/ os.

1 dzień: wyjazd w godzinach wczesno-porannych.  Przekroczenie granicy polsko-li-
tewskiej. Przyjazd do Wilna. Spacer po Starówce Wileńskiej, przejazd do Cmentarza na 
Rossie. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Wilna z przewodnikiem, m.in. Ostra Brama wraz  
z Klasztorem, Stare Miasto, Ratusz na Wileńskim Rynku, Bazylika św. Piotra i Pawła,  
Kościół św. Ducha, Kościół św. Anny, Uniwersytet Wileński, Muzeum Adama  
Mickiewicza, Cerkiew Świętej Trójcy. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Trok, zwiedzanie Zamku Wiel-
kich Książąt Litewskich, Świątynia Kenesa, spacer ulicą Karaimską. Wyjazd powrotny  
do Polski w godzinach wieczornych. Przekroczenie granicy litewsko-polskiej.
4 dzień: Powrót na miejsce zbiórki w godzinach porannych.

Kod: LIT5000 Wilno

Kod: DEN5000 

Cena przy 45 os. płatnych: od 989 zł/ os. 
Cena przy 20 os. płatnych: od 1329 zł/ os.

1 dzień: wyjazd w godzinach wieczornych, przejazd nocny przez Niemcy.
2 dzień: przejazd do Rostocka, przeprawa promowa do Danii, przejazd do Ko-
penhagi. Zwiedzanie miasta m.in. pomnik Kopenhaskiej Syrenki, Cytadela (bez-
płatnie), fontanna Bogini Gefion, zmiana warty przy Pałacu Królewskim Ama-
lienborg, Christianborg, Katedra, Nyhavn. Możliwość wejścia do Muzeum Figur 
Woskowych lub Muzeum Narodowe, Ogrody Tivoli. Wolne miasto Christiania.  
Spacer deptakiem Stroget – najdłuższą promenadą handlową północnej Europy.  
Możliwy godzinny rejs statkiem po  kanałach miasta. Przejazd do hotelu, zakwatero-
wanie, obiadokolacja, 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 kamie-
nia budynek Apotek Lejonet, gotycki kościół św. Piotra (St Petri Kyrka), otoczony  
terenami zielonymi i podwójna linią fos zamek Malmöhus. Przejazd do Hel-
singborg, 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 wil-
le najbogatszych Duńczyków, które majestatycznie zwrócone są w stronę morza.  
Powrót do hotelu, obiadokolacja, 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.

Dania + Szwecja

Świadczenia zawarte w cenie: 2 noclegi • przejazd 
nowoczesnym autokarem (wyjazd z Katowic) • wyży-
wienie 2 x dziennie (zgodnie z programem) • opieka 
pilota wycieczek • realizacja programu • ubezpieczenie 
KL, NNW, OC, bagaż (wg Warunków Uczestnictwa). 
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów.



W
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Świadczenia zawarte w cenie: 7 noclegów w apartamentach (Bibione lub Caorle Lido Altanea) • przejazd 
nowoczesnym autokarem (wyjazd z Katowic) • opieka pilota wycieczek • realizacja programu • ubezpiecze-
nie KL, NNW, OC • bagaż (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów • opłaty klimatycznej płatnej na miejscu (0,5 € / os. dzień) • opłaty za prąd, gaz, ciepłą i zimną 
wodę – ok. 10 € / os • biletu na rejs tramwajem wodnym do Wenecji ok. 15 €/os. 

1 dzień: wyjazd w godzinach wieczornych. Przejazd przez Czechy, Austrię, Włochy.
2 dzień: przyjazd do Bibione lub Caorle Lido Altanea w godzinach przedpołudniowych, czas wolny, 
zakwaterowanie od godz. 16.00 w apartamentach, nocleg,
3 dzień: wyjazd autokarem na Starówkę w Caorle – z zabytkowymi, wąskimi uliczkami i ładną szeroką 
plażą, czas wolny, nocleg, 
4 dzień: wyjazd autokarem do Padwy i Wenecji: Padwa – zwiedzanie m. in. bazyliki św. Antoniego,  
Uniwersytetu, Starego Miasta oraz Prato della Valle – największego śródmiejskiego placu we Włoszech, 
Wenecja – przyjazd na parking, przepłynięcie tramwajem wodnym/statkiem, dalsze zwiedzanie (spacer) 
Placu św. Marka – jednego z najpiękniejszych placów w Europie wraz z Bazyliką św. Marka – katolickiego 
kościoła zbudowanego w stylu bizantyjskim, Pałacu Dożów (z zewnątrz) – siedziby wybieralnych wład-
ców weneckich – Dożów,  Mostu Rialto – największego mostu w Wenecji oraz Kanału Grande – najpięk-
niejszej drogi wodnej na  świecie. Powrót do apartamentów na nocleg.
5-6 dzień: czas wolny – realizacja własnego programu, nocleg,
7 dzień: wycieczka autokarowa do Werony oraz Gardalandu: Werona – zwiedzanie Areny (rzymskiego 
amfiteatru z I w n.e), balkonu Julii Capuletti znanego z dramatu Szekspira „Romeo i Julia”, gotyckiego 
zamku i grobów Scaligierich – rodu władającego Weroną w XIV w oraz Starego Miasta z pomnikiem 
Dantego.  Gardaland – największy park rozrywki w północnych Włoszech. Powrót na nocleg.
8 dzień: wycieczka autokarowa do Aquilei (zwiedzanie bazyliki z jedyną w swoim rodzaju antyczną, 
podłogową mozaiką, spacer Via Sacra – ścieżka biegnąca wzdłuż pozostałości portu rzecznego oraz 
murów obronnych), Zamku Miramare, Portogruaro (miasto kultury i sztuki z zabytkową Starówką).  
Powrót na nocleg.
9 dzień: opuszczenie apartamentów, zdanie kluczy do godz. 9.00, wyjazd do Polski, przejazd przez  
Austrię, krótki spacer po Wiedniu, przejazd przez Czechy.
10 dzień: przyjazd w godzinach nocnych. 

Kod: ITA5002Wenecja – zwiedzanie + wypoczynek 

Cena przy 45 os. płatnych: od 750 zł/ os. 



„E VIVA ESPANA” – HISZPANIA + FRANCJA
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Cena przy 45 os. płatnych: od 1715 zł/ os. 

1 dzień: wyjazd z Polski.
2 dzień: przejazd przez Niemcy, Francję. Nocleg tranzytowy.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. 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. Przyjazd na Costa Brava  
w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
4-9 dzień: wypoczynek na Costa Brava w hotelu **/***
W trakcie pobytu realizacja 3 wycieczek:
Barcelona (opis miejscowości)
„To miasto ma czarodziejską moc. Zanim się człowiek obejrzy, wejdzie mu pod skórę i skradnie duszę”  
(„Cień wiatru”, Carlos Ruiz Zafón). Stolica Katalonii, zdecydowanie jedno z najpiękniejszych miast Europy, 
gdzie na każdym kroku możemy spotkać zabytki architektury. Urokliwe Las Ramblas, jedyny w swoim 
rodzaju Park Guell, zjawiskowa Sagrada Familia, Plac Kataloński przy La Rambla oraz siedziba „Dumy 
Katalonii” –  „Camp Nou” – Stadion FC Barcelony.
Montserrat (opis miejscowości)
Klasztor Benedyktyński malowniczo usytuowany na ok. 1000 metrze góry o wysokości 1236 m. Klasztor 
położony około 40 km od Barcelony jest corocznie celem odwiedzin tysięcy turystów z całego świa-
ta. Klasztor wybudowano po tym jak znaleziono figurkę Matki Boskiej z Dzieciątkiem („La Moreneta” 
– „Czarnulki”), która wg legendy została przywieziona do Hiszpanii przez św. Piotra. 
Girona oraz Figueres (opis miejscowości)
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. Będąc w Gironie należy również zwrócić uwagę na jedną  
z największych i najlepiej zachowanych dzielnic żydowskich w Europie. Muzeum Dalí w Figueres jest 
miejscem, które powoduje, że niespełna 30-tysięczne miasteczko jest obowiązkowym punktem na tra-
sie zwiedzania Katalonii.
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w kierunku Polski, nocleg tranzytowy w okolicach Paryża.
11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Krótki spacer ulicami Paryża, zwiedzanie obiektów z zewnątrz.  
W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną do Polski.
12 dzień: przyjazd do Polski.

Kod: HIS6000„E viva Espana” – Hiszpania + Francja

Świadczenia zawarte w cenie: 7 noclegów w hotelu **/*** na Costa Brava • 2 noclegi tranzytowe we 
Francji • 9 śniadań • 7 obiadokolacji • przejazd nowoczesnym autokarem (wyjazd z Katowic) • opieka pilota 
• realizacja programu • ubezpieczenie KL, NNW, OC, bagaż (wg Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawie-
ra: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów • biletów na komunikację miejską. 



„Z W
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Kod: BUL5000„Z wizytą u Drakuli, Sułtanów i Winiarzy” 
1 dzień: wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w okolice Alba Iulia (Weissenburg). Zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie dawnej stolicy Siedmiogrodu Alba Iulia. 
W programie: Twierdza Alba Karolina z katedrą rzymskokatolicką p.w. św. Michała z grobowcem księcia 
Jana Hunyady i królowej Izabelli Jagiellonki oraz cerkwi koronacyjnej królów Rumunii, Uniwersytet oraz 
renesansowe pałace Miclosza i Apora. Następnie przejazd do Sibiu (Hermannstadt). Zwiedzanie zabyt-
ków, w programie m. in.: starówka z Dużym i Małym Rynkiem, magistrat, Stary Ratusz, most Kłamców, 
muzeum księcia Brukenthala i schody Fingerling, plac Hueţ, kościół ewangelicki, Prawosławna Cerkiew 
Metropolitalna Św. Trójcy, wraz z urokliwą zabudową Starego Miasta (zwanego czerwonym miastem). 
Przejazd do Branu – zwiedzanie XIV w. Białego Zamku zwanego również potocznie zamkiem Drakuli. 
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd w kierunku Bułgarii. Po drodze wizyta na zamku królów 
rumuńskich Peles. Przejazd na zakwaterowanie w hotelu w Złotych Piaskach, obiadokolacja, nocleg. 
4 dzień: śniadanie. Przejazd do Warny. Warna – to największe miasto wybrzeża i letnia stolica Bułga-
rii. Miasto nowoczesne, ale i pełne zabytków, z pięknym parkiem morskim, licznymi muzeami. Tutaj na 
obrzeżach miasta znajduje się także mauzoleum polsko-węgierskiego króla Władysława Warneńczyka, 
który poległ pod Warną, w roku 1444 w bitwie z Turkami. W programie wycieczki zwiedzanie położone-
go nieopodal Złotych Piasków XIV-wiecznego, wykutego  w skale klasztoru Aładża Monastyr. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
5 dzień: śniadanie, wyjazd do Istambułu. Przyjazd na miejsce w godzinach  popołudniowo-wieczor-
nych. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Nocleg. 
6 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Istambułu (dawnego Konstantynopola) – stolica Cesarstwa Bizantyj-
skiego, a potem Imperium Osmańskiego. Miasto położone na dwóch kontynentach – europejskim  
i azjatyckim, po obu stronach cieśniny Bosfor, z licznymi zabytkami, które świadczą o bogatej historii 
oraz twórczej koegzystencji wielu kultur i religii. Wyjazd w drogę powrotną do Złotych Piasków. Powrót 
do hotelu, późna obiadokolacja, nocleg.
7 dzień: śniadanie. Przejazd do Bałczyka – to malownicza miejscowość położona nad morzem, oto-
czona wapiennymi skałami, z przepięknym ogrodem botanicznym oraz dawną letnią rezydencją ru-
muńskiej królowej Marii. Ogród w Bałczyku jest drugim co do wielkości w Europie! Urzeka pięknem  
i bogactwem roślinności. Przejazd do Kaliakry – skalisty przylądek wychodzący daleko w morze, malow-
niczy rezerwat przyrody i dawna twierdza. Z miejscem tym związanych jest wiele legend – o czterdzie-
stu dziewczynach, które związały się warkoczami i rzuciły w morze, by nie popaść do niewoli tureckiej,  
a nawet o Świętym Mikołaju. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd w kierunku Polski. 
9 dzień: powrót w godzinach porannych 

Cena przy 45 os. płatnych: od 1375 zł/ os. 

Świadczenia zawarte w cenie: 7 noclegów • przejazd no-
woczesnym autokarem (wyjazd z Katowic) • wyżywienie 2 x 
dziennie (zgodnie z programem) • opieka pilota wycieczek • 
realizacja programu • ubezpieczenie KL, NNW, OC, bagaż (wg 
Warunków Uczestnictwa). Cena nie zawiera: biletów wstępu 
do zwiedzanych obiektów • wizy tureckiej.
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1 dzień: spotkanie na lotnisku w Katowicach lub w Warszawie z pilotem. Przylot na lotnisko Prestwick, 
przejazd do Glasgow, panoramiczny objazd miasta. Przejazd na północ wzdłuż malowniczego jeziora 
Loch Lomond, będącego wizytówką Szkocji. Zwiedzanie Inveraray Castle. Zamek ten od wielu wieków 
jest siedzibą potężnego klanu Campbellów. Następnie przejazd przez majestatyczną dolinę Glencoe. 
Obiadokolacja. Nocleg w hotelu w okolicach Fort William/Oban. 
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Na dobry początek dnia podziwianie najwyższego szczytu Wiel-
kiej Brytanii Ben Navis, a następnie  przejazd wzdłuż jeziora Loch Lochy i Loch Ness, w którym ukrywa się 
tajemniczy potwór lub jak kto woli sympatyczna Nessi. Zwiedzanie ruin zamku Urquhart Castle. Możliwy 
rejs stateczkiem po Loch Ness do  Inverness – głównego miasta północnej Szkocji. Przejazd na południe 
wzdłuż obrzeży największego parku narodowego Wielkiej Brytanii Cairngorms oraz przez malownicze 
góry Grampian.  Zwiedzanie Blair Castle – zamku będącego siedzibą księcia Atholl, arystokraty mające-
go niezwykły przywilej posiadania jedynej prywatnej armii w Europie – Atholl Highlanders.  Następnie 
wizyta w Blair Atholl Whisky Distillery, aby poznać tajniki produkcji wspaniałej single malt whisky, degu-
stacja. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu w okolicach Perth.
3 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd na wschód do Forfar, zwiedzanie malowniczego zamku 
Glamis Castle, w którym wychowywała się Królowa Elżbieta i w którym urodziła się Księżniczka Mał-
gorzata. Jest to zamek ściśle związany z rodziną królewską, jednak do rodziny nie należy. Przyjazd do 
St. Andrews, spacer po mieście, zapoznanie się z najstarszym polem golfowym Old Course. Po drodze 
zwiedzanie Falkland Palace – ulubionego pałacu rodziny Stewardów. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu 
w okolicach Edynburga. 
4 dzień: śniadanie. Przejazd do Edynburga, miasta wzniesionego na stokach wygasłych wulkanów  
i skalistych zboczach, o którym  Robert Louis Stevenson stwierdził: „Żadne otoczenie nie byłoby bardziej 
odpowiednie dla głowy królestwa i żadne nie wydaje się stosowniejsze dla szlachetnych celów.” Zwie-
dzanie m.in. Edinburgh Castle, imponującej twierdzy zbudowanej na szczycie górującego nad miastem 
wygasłego wulkanu, spacer średniowieczną główną ulica starego miasta – Royal Mile aż do Holyro-
odhouse Palace – pałacu, w którym kiedyś mieszkała Maria Stuart, a obecnie rezyduje Królowa Elżbieta 
II podczas pobytów w Edynburgu. W miarę możliwości czasowych wizyta na królewskim jachcie Royal 
Yacht Britannia, na pokładzie którego pływali możni tego świata. Obiadokolacja. Powrót do hotelu,  
nocleg.
5 dzień: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Falkirk zwiedzanie ukończonej w 2002 r. obrotowej 
windy dla statków Falkirk Wheel, pokonującej kilkunastometrową różnicę poziomów wody pomię-
dzy Union Canal i Forth & Clyde Canal. Przejazd do Stirling, zwiedzanie Stirling Castle – największego  
i jednego z najważniejszych szkockich zamków, ze względu na swoje strategiczne położenie, odgry-
wającego znaczącą rolą podczas walk o niepodległość. Tu rozgrywały się dramatyczne wydarzenia, 
będące częścią historii Szkocji – zabójstwa, zdrady ale też koronacja Marii Stuart. Następnie przejazd 
do Glasgow, czas wolny na zwiedzanie tego największego miasta Szkocji, będącego najwspanialszym  
w Wielkiej Brytanii przykładem miasta w stylu wiktoriańskim. Glasgow słynie ze światowej klasy muze-
ów, niezwykłej współczesnej architektury oraz doskonałych pubów. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu  
w okolicach Glasgow
6 dzień: Transfer na lotnisko w Prestwick. Wylot do Polski.

Kod: SCO5000„W krainie zamków, whisky i golfa” 

Cena przy 20 os. płatnych: od 4559 zł/ os. 

Świadczenia zawarte w cenie: 5 noclegów • przelot samolotem • transfery autokarem podczas reali-
zacji programu w Szkocji • wyżywienie 2 x dziennie (zgodnie z programem) • opieka pilota wycieczek •  
degustacja whisky • realizacja programu • ubezpieczenie KL, NNW, OC • bagaż (wg Warunków Uczestnic-
twa). Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.
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