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DZIEŃ I Godz. 22.35 wylot samolotu z lotniska Berlin Tegel. Zbiórka 
na lotnisku 2 godziny przed odlotem.

DZIEŃ II Przylot do Tel Avivu o godz. 03.35 czasu lokalnego. Przejazd 
do hotelu w Betlejem. Zakwaterowanie. Późne śniadanie. Zwiedza-
nie: Bazylika Narodzenia, kościół św. Katarzyny, z którego transmito-
wana jest coroczna pasterka bożonarodzeniowa. Czas wolny na po-
znanie muzułmańskiej części m.in. bazaru owocowo – warzywnego. 
Przejazd do Hebronu, najstarszego miasta świata, miejsca spoczynku 
Abrahama, Sary, Izaaka, Jakuba i Lei. Zobaczymy starotestamento-
wą pieczarę Makpela, nad którą zbudowany jest meczet podzielony 
obecnie miedzy Izraelem i Jordanią. W drodze powrotnej możliwość 
zakupu w miejscowej manufakturze kamionek zdobionych kolorową 
mozaiką hebrońską. Przejazd do Muzeum Holokaustu Yad Vaschem, 
gdzie zobaczymy Aleję Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, Mu-
zeum Dzieci oraz główne zbiory. Powrót do hotelu. Obiadokolacja 
i nocleg.

DZIEŃ III Śniadanie. Transfer autokarowy przez Pustynię Judzką i Pu-
stynię Negev wzdłuż wybrzeża Morza Martwego do jedynego izra-
elskiego kurortu położonego nad Zatoką Akabańską, nazywanego 
małym Las Vegas – Ejlat. Zapoznanie się z topografią miasta, a na-
stępnie zakwaterowanie w hotelu. Czas na plażowanie i zakupy (Ejlat 
jest strefą wolnocłową) lub zwiedzanie oceanarium. Obiadokolacja 
i nocleg.

DZIEŃ IV Śniadanie. Czas wolny na plażowanie. Dla chętnych fakul-
tatywna wycieczka do Petry (Jordania) - koszt ok. 150 USD. Obiado-
kolacja i nocleg.

DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd w kierun-
ku Morza Martwego do miejscowości wypoczynkowej Ein Bokek. 
Morze Martwe jest wyjątkowym miejscem, będącym cudem natu-
ry ze względu na największą depresję na świecie oraz największe 
zasolenie wody. Podziwiać będziemy wykwity solne o rozmaitych 
kształtach, a także pływać w wodzie, na której nasze ciała utrzymają 
się bez umiejętności pływania. Krótki wypoczynek. Jadąc wzdłuż wy-
brzeża Morza Martwego natrafimy na starotestamentową Sodomę 

i Gomorę, obelisk symbolizujący postać Idith – żonę Lota zamienioną 
w słup soli, Masadę – twierdzę Heroda, Qumran – miejsce życia Es-
seńczyków. Odwiedzimy jerycho – jedno z  najstarszych miast świa-
ta związane swoją historią z Jozuem, Herodem Wielkim, Kleopatrą, 
Jezusem, Zacheuszem. Przyjazd do jerozolimy. Zakwaterowanie, 
obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ VI Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie zaczniemy od Góry Oliw-
nej, gdzie zobaczymy kościół Pater Noster z tablicami z tekstem 
pierwszej modlitwy „Ojcze nasz”, wypisanym w różnych językach, 
Kościół Dominus Flevit, Bazylikę Grobu Pańskiego z Ogrodem Oliw-
nym. Chwila na kontemplację na najstarszym na świecie cmentarzu 
żydowskim. Następnie przejście przez Bramę św. Szczepana do wnę-
trza starego miasta. Zwiedzanie: fragmenty Drogi Krzyżowej, Bazyli-
ka Grobu Pańskiego, Ściana Płaczu. Czas wolny. Przejazd do hotelu 
w Betlejem, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ VII Śniadanie. Przejazd w kierunku Tel Avivu. Objazd miasta. 
Następnie zwiedzanie miasta jaffo. Czas wolny na zakupy na pchlim 
targu, a później czas wolny na wypoczynek na plaży w centrum Tel 
Aviviu. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ VIII Wykwaterowanie z hotelu ok. godz. 01.00. Transfer na lot-
nisko w Tel Avivie. Godz. 04.50 odlot samolotu, przylot do Berlina na 
lotnisko Tegel o godz. 08.05.

IZRAEL JORDANIA

ARABIA SAUDYJSKA

EGIPT

Hebron

Jerozolima

Petra

Ejlat

Tel Aviv

Betlejem

Ein Bokek

Jerycho
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CENA: 4 350 PLN

TErMINY:
01.05 – 08.05.2015

CENA ZAWIErA:
• przelot samolotem linii Air Berlin 
   na trasie Berlin – Tel Aviv – Berlin
• autokar na trasie zwiedzania
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• 7 noclegów w hotelach *** i ****
• wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji
   (napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR), 
   NW (15 000 PLN), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota i lokalnego przewodnika
• bagaż podrózny 23 kg + 8 kg 
   bagażu podręcznego

uWAGA!      
• Wycieczka do Petry ok. 150 USD
• Obligatoryjne zwyczajowe napiwki 
   ok. 50 USD
• Dopłata do pokoju 1 os. – 690 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 127 PLN
• Istnieje możliwość transferu 
   ze Szczecina na lotnisko w Berlinie 
   – cena w obie strony 140 PLN
• Pilot nie oprowadza po muzeach
• Kolejność zwiedzania i godziny 
   lotów mogą ulec zmianie
• Wymagany paszport ważny min. 
   6 miesięcy od daty powrotu do Polski

Odkryjmy izrael



DZIEŃ I Wylot z Berlina, zbiórka na lotnisku 2 godziny przed odlo-
tem. Przelot do Maroka. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Kola-
cja w Marakeszu na Placu Cudów Jemaa el Fna, gdzie o zachodzie 
słońca rozpoczyna się największy spektakl uliczny na świecie. Można 
tu zobaczyć zaklinaczy węży, tancerzy, akrobatów, muzyków, miej-
scowych znachorów, a wszystko to wśród egzotycznych dźwięków, 
rytmów i zapachów. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd busem do Beni Mellal. Po drodze 
zwiedzanie wodospadu Ouzoud oraz tamy Bin el Ouidane, lunch. 
Przejazd trasą widokową do Beni Mellal. Wodospad Ouzud ma 110 
m wysokości, kilka kaskad spadających na skalne tarasy. Czerwone 
skały i zielona roślinność – drzewa oliwne, figowe i migdałowe oraz 
oleandry stanowią piękne, kontrastowe tło dla biało – niebieskiej 
wody, rozbryzgującej się na miliony kropli. Kolacja i nocleg w ho-
telu.

DZIEŃ III Po śniadaniu przejazd doliną Ziz do Erfoud, wspaniałą tra-
są widokową przez przełomy rzeki Ziz. Przejedziemy przez ciągnącą 
się kilometrami palmową dolinę w kierunku Erfoudu. Jesień to czas 
zbioru daktyli w Maroku, a Erfoud to daktylowa stolica. Owoce daktyli 
mają kolor żółty, brązowy a jeszcze inne czerwony. Lunch. Po drodze 
zwiedzanie starych kasb i Oazy Ziz. Kolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wizyta w muzeum skamielin i minerałów. Tu 
poznamy tajniki pozyskiwania, czyszczenia i odróżniania minerałów 
prawdziwych od fałszywych. Po lunchu znajdziemy się w świecie, 
gdzie rytm życia wyznaczają wschody i zachody słońca. Nasza trasa 
prowadzi w kierunku miejscowości Merzouga…a dalej już tylko pu-
stynny piach. Przesiądziemy się na wielbłądy i po godzinie dotrzemy 
do miejsca naszego biwaku. Wydmy dochodzą tu do 250 metrów 
wysokości, a gwiazdy świecą tu jaśniej. Kolacja i nocleg w namiotach 
w obozowisku Nomadów na pustyni.

DZIEŃ V Wschód słońca nad wydmami i sesja fotograficzna. Powrót 
na wielbłądach do cywilizacji – prysznic i śniadanie. Przejazd do Er-
foudu i oazy Tinghir – żyznej doliny pełnej gajów palmowych i ber-
beryjskich wiosek. Lunch po drodze. Wieczór z muzyką regionalną. 
Kolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ VI Po śniadaniu wyjazd samochodami terenowymi do prze-
pięknego przełomu Thodry – przyrodniczej osobliwości Maroka (300 
m wysokości i tylko 10 m szerokości). Dalej przejazd górską drogą do 
doliny Dades, zwanej też doliną róż, fig, kazb i dumnych Berberów. 
Wśród gór przystanek na lunch. Zjazd samochodami do Boumalne 
des Dades. Czerwone, jaskrawe formacje skalne, przełomy i egzo-
tyczne nierealne ściany nadają wyjątkowości temu miejscu. Zjedzie-
my drogą Dadès Gorge, jedną z największych atrakcji turystycznych 
Maroka. Następnie przesiądziemy się do busa w kierunku Kelaa 

M’Gouna. Kolacja i nocleg w jednej z okolicznych kasb. Dla chętnych 
wieczór henne.

DZIEŃ VII Po śniadaniu przejazd malowniczą Doliną Róż, wśród kasb, 
do położonego na wysokości 1160 m n.p.m. ouarzazate, stolicy po-
łudniowego Maroka nazywanego „Hollywood Afryki” i dalej do ksaru 
Ait Bin Haddou. Po drodze zwiedzanie Kasby Amerhidil, wytwórni 
kindżałów i noży oraz manufaktury olejków różanych, wód, kremów, 
mydełek. W kwietniu i maju w okolicach Kala M’Gouna kwitną tysią-
ce damasceńskich róż. Kobiety zbierają płatki róż, suszą je, destylują 
i przerabiają na kosmetyki. Lunch. W miarę wolnego czasu możliwość 
zwiedzania w Ouarzazate Studiów Filmowych „Atlas”, których murów 
bronią olbrzymie pseudoegipskie figury (studia rozciągają się na 30 
tys. m² pustynnego pejzażu) lub zwiedzanie Kasby Taurit z XVIII w. 
Kolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ VIII Po śniadaniu zwiedzamy ksar Ait Bin Haddou położony na 
skraju rzecznej doliny. Jest to najpiękniejsza w całym Maroku ufortyfiko-
wana wioska berberyjska w kolorze ochry, wpisana na Listę UNESCO. 
To tu kręcono wiele filmów, m.in. „Gladiatora”, „Lawrence’a z Arabii” 
czy „Klejnot Nilu”. Po lunchu przejazd przez góry Atlasu Wysokiego 
przełęczą Tinzin - Tischka na wysokości ponad 2260 m n.p.m. do 
Czerwonego Miasta – Marakeszu. Dla chętnych wizyta w manufaktu-
rze, produkującej olejek arganowy oraz wyjście do hammamu (kąpiel 
+ masaż). Kolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ IX Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Marakeszu, uznawanego za 
stolicę kulturowo-historyczną Maroka. Miasto dzieli się na dwie części: 
starą medinę i bogatą, nowoczesną metropolię. Najciekawszym miej-
scem jest niewątpliwie plac Jemaa El Fna. Rano słynny plac jest targo-
wiskiem, a popołudniem zmienia się w miejsce czarów i magii. Ma-
rakesz to miasto barw, zapachów oraz smaków, miasto o którym nie 
można zapomnieć! Lunch w ciągu dnia. Wieczorem zapraszamy na 
warsztaty kulinarne – wspólne zakupy, gotowanie i spożywanie potraw 
marokańskich. Kolacja (jako warsztat kulinarny) i nocleg w hotelu.

DZIEŃ X Po śniadaniu czas wolny. Transfer na lotnisko. Przelot do 
Berlina.

MAROKO

ALGIERIA

HISZPANIA

Marakesz

Beni Mellal

Boumalne des Dades

Kelaa M’Gouna
Ait Bin Haddou

Merzouga
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CENA: 4 950 PLN

TErMINY:
21.10 – 31.10.2015

CENA ZAWIErA:
• przelot samolotem na trasie 
   Berlin – Maroko – Berlin
• bus na całej trasie objazdu, 
   samochody terenowe w czasie 
   wycieczki z Todry do Dades
• 9 noclegów w hotelach *** i ****
   lub w riadach, na pustyni w obozowisku 
   Nomadów w namiotach
• wyżywienie: 9 kontynentalnych 
   śniadań, 9 lekkich lunchów, 9 kolacji 
   (napoje do lunchów i obiadokolacji 
   płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (30 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota
• bagaż podróżny

uWAGA!      
• Obligatoryjne zwyczajowe napiwki 
   ok. 50 EUR, wieczór henne ok. 20 EUR, 
   wizyta w manufakturze produkującej 
   olejek arganowy , wykład o naturalnych 
   kosmetykach oraz wyjście do 
   hammamu (kąpiel + masaż) ok. 30 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 700 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 80 PLN 
• Istnieje możliwość transferu ze 
   Szczecina na lotnisko w Berlinie 
   – cena w obie strony 140 PLN
• Pilot nie oprowadza po muzeach
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie
• Wymagany paszport ważny min. 
   6 miesięcy od daty powrotu do Polski

Herbatka u Berbera
kolory Maroka



DZIEŃ I Godz. 14.00 odlot samolotu z lotniska Berlin Tegel, zbiórka 2 
godziny przed wylotem. Przylot do Katanii o godz. 16.40. Przejazd do 
hotelu. Czas na relaks i odpoczynek. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Przejazd na Etnę, najwyższy czynny 
wulkan Europy. Wjedziemy autokarem na wysokość ok. 2000 m 
n.p.m. i stąd przejdziemy do jednego z wygasłych kraterów. Dla 
chętnych wjazd gondolą i samochodami terenowymi do głównego 
krateru. Przejazd do Taorminy, zwanej „perełką Sycylii”, zwróconej 
w stronę morza i wyspy – rezerwatu Isola Bella. Miasto położone 
jest na stokach Gór Pelorytańskich, na szczycie wzgórza o wys. 250 
m n.p.m. Średniowieczne śródmieście Taorminy otoczone jest przez 
dziewiętnasto- i dwudziestowieczne hotele i wille, a nad miastem 
góruje Etna. Stare Miasto to średniowieczne pałace, wąskie uliczki 
i niewielkie place, kamienne schodki i mnóstwo kwiatów. Spacer po 
mieście i wizyta w Teatrze Antycznym. Powrót do hotelu. Obiadoko-
lacja i nocleg.

DZIEŃ III Po śniadaniu wycieczka do kanionu rzeki Alcantara. Gola 
dell'Alcantara to wąwóz długi na 48 km a wysoki na 20 do 50 m, wy-
rzeźbiony w czarnych bazaltowych skałach przez nurt rzeki Alcantara. 
Powstał on na skutek erupcji drugorzędnego krateru Etny – Moio. 
Spacer po wąwozie (ok. 200 m) – woda tam jest lodowata i trzeba 
wypożyczyć specjalne buty. Powrót do hotelu. Czas na relaks. Obia-
dokolacja i nocleg.

DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Noto, stolicy sycylijskiego 
baroku, które jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultu-
ralnego i Przyrodniczego UNESCO. Zobaczymy: Piazza Immacolata 
otoczony budowlami o wspaniałych barokowych fasadach m.in. 
klasztor San Salvatore i kościoły Santa Chiara i San Francesco oraz 
katedrę San Nicolo z wiodącymi do niej imponującymi schodami. 
Przejazd do syrakuz, kiedyś jednego z najpotężniejszych miast grec-
kich. Zwiedzimy starówkę, położoną na wyspie Ortiga. Spacerując 
po jej uliczkach i zaułkach dotrzemy do eleganckiego placu Piazza 
Duomo. Odwiedzimy także Park Archeologiczny Neapoli z teatrem 
greckim, Ołtarz Hierona II oraz latomie czyli kamieniołomy, z których 
najciekawszy to tzw. Ucho Dionizosa o niezwykłej akustyce. Powrót 
do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Rejs na wyspy Liparyjskie, malownicze 
wysepki pochodzenia wulkanicznego położone na Morzu Tyrreń-
skim, siedziba mitologicznego boga wiatru Eola. Możliwość kąpieli 

w błotach siarkowych, plażowania lub wspinaczki na krater. Przejazd 
do hotelu w Cefalu. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ VI Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Cefalu, uroczego średnio-
wiecznego miasteczka położonego na stromym cyplu północnego 
wybrzeża Sycylii z pięknymi piaszczystymi plażami. Spacer po mia-
steczku i czas na relaks i wypoczynek. Po południu wyjazd na degu-
stację wina do miejscowej winnicy. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ VII Po śniadaniu wyjazd do Monreale, gdzie znajduje się jeden 
z najwspanialszych zabytków sakralnych w całej Europie – niesamo-
wita katedra. Z zewnątrz wygląda dość niepozornie, a w swoim wnę-
trzu kryje naprawdę znakomite dzieła sztuki m. in. wspaniałe mozaiki 
wykonane ze szczerego złota, wśród których szczególnie zachwyca 
ogromna mozaika przedstawiająca Chrystusa Pantokratora. Przejazd 
do Palermo, miasta kontrastów i niespodzianek. Palermo urokliwie 
położone na wzgórzu nad zatoką zachwyca arabskimi, normańskimi, 
średniowiecznymi i barokowymi budowlami oraz przepiękną ziele-
nią parków, ale także straszy zniszczeniem. To miasto, gdzie duma 
i wyniosłość stoi obok biedy i fantazji, gdzie zaniedbanie towarzyszy 
elegancji ze śródziemnomorską estetyką i wdziękiem. Spacer po 
mieście i czas wolny na indywidualne delektowanie się urokami stoli-
cy Sycylii. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ VIII Śniadanie w hotelu. Czas na plażowanie, kąpiele wodne 
i spacery po miasteczku. W ramach kolacji proponujemy wieczór 
sycylijski – skosztujemy lokalnych przysmaków i posłuchamy regio-
nalnej muzyki.

DZIEŃ IX Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na lot-
nisko w Katanii. Godz. 13.40 wylot samolotu do Berlina. Przylot do 
Berlina na lotnisko Tegel o godz. 16.20.

Palermo
Cefalu

wulkan Etna

wyspy Liparyjskie

Syrakuzy

Taormina
Monreale

Noto
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CENA: 3 990 PLN

TErMINY:
28.08 – 05.09.2015

CENA ZAWIErA:
• przelot samolotem linii Air Berlin 
   na trasie Berlin – Katania – Berlin 
• transport na trasie wycieczki
• 8 noclegów w hotelach ***
• wyżywienie: 8 śniadań i 8 obiadokolacji 
   (napoje do obiadokolacji płatne 
   dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
• bagaż podróżny: 23 kg + 8 kg 
   bagażu podręcznego
               
uWAGA!
• Bilety wstępu  uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 90 EUR, wjazd 
   na szczyt Etny ok. 75 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. - 600 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 80 PLN
• Istnieje możliwość transferu 
   ze Szczecina na lotnisko w Berlinie 
   – cena w obie strony 140 PLN
• Kolejność zwiedzania i godziny 
   lotów mogą ulec zmianie

ciao Sycylia!
zapach espresso i smak pomarańczy



DZIEŃ I Godz. 10.55 odlot samolotu z lotniska Berlin Tegel, zbiórka 2 
godziny przed odlotem. Przylot do Barcelony o godz. 13.30. Przejazd 
do nadmorskiej miejscowości Calella i zakwaterowanie w hotelu. 
Czas na relaks i plażowanie. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ II – DZIEŃ VII Pobyt wypoczynkowy w Calelli w hotelu 
President***.
W trakcie pobytu proponujemy następujące wycieczki:
1 Wyjazd autokarem do Montserrat – świętych gór wznoszących się 
nad wąwozem rzeki Lleida. Zwiedzanie Sanktuarium Czarnej Madon-
ny, patronki Katalonii. Przejazd autokarem do Barcelony i zwiedzanie: 
stadion Camp Nou, Park Güell, Wzgórze Montjuic z obiektami olim-
pijskimi. Następnie przejazd na wieczorny spektakl podświetlanych 
fontann. Powrót autokarem do hotelu.

2 Wycieczka po wybrzeżu Costa Brava. Przejazd kolejką do turystycz-
nej miejscowości Blanes i zwiedzanie ogrodu botanicznego, pięknie 
położonego na wysokich skałach. Rejs statkiem do Tossa de Mar, 
urokliwego średniowiecznego miasteczka, założonego przez Rzy-
mian. W godzinach popołudniowych powrót do Calelli.

3 Wyjazd kolejką do Barcelony. Piesze zwiedzanie miasta: kościół Sa-
grada Familia, będący najsławniejszą budowlą miasta i największym 
dziełem Gaudiego, Casa Mila i Casa Batllo – domy zaprojektowane 
przez Gaudiego, Plac Kataloński, największy i najbardziej ruchliwy 
plac w mieście. Spacer po słynnej ulicy Ramblas, czas wolny i moż-

liwość zrobienia zakupów. Powrót do Calelli kolejką.

4 Wyjazd kolejką do Barcelony. Piesze zwiedzanie miasta: Dzielnica 
Gotycka otoczona murami rzymskimi, katedra św. Eulalii, kościół św. 
Filipa, Parlament Kataloński, Urząd Miejski. Spacer wąskimi gotycki-
mi uliczkami i przejście do portu, gdzie obejrzymy Pomnik Kolumba 
i obiekty portowe. Dla chętnych możliwość zwiedzenia Muzeum Pi-
cassa lub oceanarium. Czas wolny. Powrót do Calelli kolejką.

DZIEŃ VIII Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, bagaże zostawia-
my w przechowalni. Czas na relaks w Calelli. Powrót do hotelu po ba-
gaże i transfer na lotnisko. Godz. 14.10 wylot samolotu z Barcelony. 
Godz. 16.40 przylot na lotnisko w Berlinie.

HISZPANIAPORTUGALIA

FRANCJA

Calella Tossa de Mar

Barcelona
Montserrat

Blanes

Słońce, plaża i ta piękna Barcelona

Wakacje 20156 

CENA: 3 090 PLN

TErMINY:
29.07 – 05.08.2015

CENA ZAWIErA:
• przelot samolotem linii Germanwings 
   na trasie Berlin – Barcelona – Berlin 
• 7 noclegów w hotelu*** President
    w Calelli
• wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji      
   (napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo)
• przejazd autokarem na jednodniową 
   wycieczkę do Montserrat i Barcelony
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
• bagaż podróżny: 8 kg bagażu 
   podręcznego (55 x 40 x 20 cm)
               
uWAGA!
• Bilety wstępu, bilety komunikacji 
   miejskiej i podmiejskiej, transfer 
   lotnisko – hotel – lotnisko uczestnicy 
   opłacają indywidualnie ok. 105 EUR, 
   spektakl flamenco ok. 34 EUR,
   wstęp do Oceanarium ok. 20 EUR
• Możliwość dokupienia bagażu 23 kg 
   w cenie 30 EUR (płatne w biurze na 6 
   tygodni przed wyjazdem)
• Dopłata do pokoju 1 os. - 400 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo - 80 PLN
• Istnieje możliwość transferu ze 
   Szczecina na lotnisko w Berlinie 
   – cena w obie strony 140 PLN
• Kolejność zwiedzania i godziny lotów 
   mogą ulec zmianie



DZIEŃ I Godz. 12.50 wylot samolotu z lotniska Berlin Tegel, zbiórka 2 
godziny przed odlotem. Przylot do Madrytu o godz. 15.55. Transfer 
do hotelu. Zakwaterowanie w pokojach i krótki odpoczynek. Pierw-
szego dnia zwiedzimy najstarszą część Madrytu, zwaną Madrytem 
Habsburgów. Naszą wędrówkę rozpoczniemy od miejsca, w którym 
zaczyna się historia miasta, a dzisiaj znajduje się jeden z najpiękniej-
szych europejskich pałaców – Pałac Królewski. Następnie przejdzie-
my małymi uliczkami śladami średniowiecznego miasta poprzez 
Plac La Paja i Plac Świętego Andrzeja. To miejsce szczególne dla 
mieszkańców, nie tylko z uwagi na wieczorną atmosferę panującą 
w tej części Madrytu, ale także na postać związaną z tym miejscem, 
patrona miasta – świętego Izydora Oracza. Dalej do Głównego Placu 
– Plaza Mayor, na którym odbywało się wiele ważnych wydarzeń, ale 
także egzekucje i procesy inkwizycji. Po drodze miniemy najstarsze 
budowle cywilne w Madrycie, takie jak dom rodziny Lujanes, dom 
rodziny Cisneros, czy barokowy budynek ratusza miejskiego. Powrót 
do hotelu, nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Madrytu, zobaczymy Madryt 
Burbonów. Powędrujemy na wschód do centralnego punktu Madry-
tu – Placu Puerta del Sol, gdzie co roku Madrytczycy świętują nadej-
ście nowego roku jedząc 12 winogron i gdzie znajduje się słynny 
pomnik niedźwiadka i drzewa poziomkowego. Dalej przejdziemy na 
Paseo del Prado zwanego pasażem sztuki, gdzie znajdują się między 
innymi trzy największe muzea sztuki: Muzeum Prado (zwiedzanie), 
Muzeum Współczesne Reina Sofia oraz Muzeum Thyssen – Borne-
misza. Dla relaksu przejdziemy do Parku Retiro, ulubionego miejsca 
wypoczynku mieszkańców miasta. W parku znajdują się Palacio de 
Valazquez, Palacio de Cristal, a także jedyny na świecie pomnik dia-
bła. Zobaczymy również plac Cibeles i fontannę bogini Kybele, przy 
której świętują kibice Real Madryt, a także fontannę Neptuna i miej-
sce świętowania kibiców Athletico de Madrid. Będziemy również na 
jednym z piękniejszych europejskich dworców, który z okazji 500 
lecia odkrycia Ameryki został zamieniony na oranżerię z roślinami 
pochodzącymi z Ameryki. Czas wolny na delektowanie się atmosferą 
miasta. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd na jednodniową wycieczkę do pierw-
szej stolicy Hiszpanii – Toledo. To miasto, w którym przez wiele wieków 
współżyły ze sobą trzy kultury: muzułmańska, żydowska i chrześcijań-
ska, miasto tolerancji, zabytków i tradycji. Toledo to miasto bajkowo 

położone na skalistym wzniesieniu, które opływa z trzech stron rzeka 
Tag chroniąca je przed surową pustynią. Miasto stanowi jeden z naj-
bogatszych zespołów zabytkowych w kraju. Domy, domki, kościoły, 
meczety i synagogi niemalże nachodzą jedne na drugie. Zobaczymy: 
pałac Alkazar, XIII wieczną katedrę, Casa del Greco i kościół Santo 
Tome, gdzie podziwiać można największe dzieło El Greco – „Pogrzeb 
hrabiego Orgaza”. Spacer po wąskich klimatycznych uliczkach i czas 
wolny. W drodze powrotnej odwiedzimy winnicę Bodegas Casa del 
Valle, która położona jest w regionie Castilla-La Mancha i jest częścią 
grupy Bodegas Olarra Group, jednej z najbardziej znanych i cenio-
nych w Hiszpanii. W Bodegas Casa del Valle łączy się tradycję, techni-
kę i wiedzę w celu uzyskania najlepszej jakości winogron i produkcji 
wyjątkowych win. Powrót do Madrytu. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ IV Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie stadionu Santiago 
Bernabeu oraz współczesnego Madrytu. Następnie przejedziemy 
komunikacją miejską do Eskurialu. Zwiedzanie imponującego kom-
pleksu San Lorenzo de El Escorial, dawnej rezydencji królów hiszpań-
skich, która jest największą budowlą renesansu w Hiszpanii. Powrót 
do Madrytu. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z pokojów, bagaże zostawia-
my na przechowanie w hotelu. Przejazd w okolice wzgórza Principe 
Pio, gdzie znajduje się egipska świątynia Debod z II wieku p.n.e. oraz 
rozpościera się fantastyczny widok na okolice Madrytu. Następnie 
przejdziemy na Plac Hiszpański, gdzie znajduje się pomnik Cervan-
tesa i dalej na Gran Via jedną z najsłynniejszej ulic Madrytu, gdzie 
w okolicy Placu Callao i Puerta del Sol będą mieli Państwo czas wolny 
na zakupy. Transfer na lotnisko. Godz. 17.45 wylot samolotu. Godz. 
20.45 przylot do Berlina na lotnisko Tegel.

CENA: 2 440 PLN

TErMINY:
01.05 – 05.05.2015 

CENA ZAWIErA:
• przelot samolotem linii Air Berlin 
   na trasie Berlin– Madryt – Berlin 
• 4 noclegi w hotelu*** 
   w centrum Madrytu
• wyżywienie: 4 śniadania
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika 
   (spotkanie z pilotem nastąpi 
   na lotnisku w Madrycie)
• bagaż podróżny: 23 kg + 8 kg 
   bagażu podróżnego

uWAGA!
• Bilety wstępu, bilety komunikacji 
   miejskiej i podmiejskiej, transfer 
   lotnisko – hotel – lotnisko uczestnicy 
   opłacają indywidualnie ok. 120 EUR
• Istnieje możliwość dopłaty do 4 
   obiadokolacji – 270 PLN
• Dopłata do pokoju 1 os. – 520 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 38 PLN
• Istnieje możliwość transferu 
   ze Szczecina na lotnisko w Berlinie 
   – cena w obie strony 140 PLN
• Pilot nie oprowadza po muzeach
• Kolejność zwiedzania i godziny lotów 
   mogą ulec zmianie

Życie jak w Madrycie
Madryt – toledo – eskurial

FRANCJA

MadrytEskurial

Toledo

HISZPANIA

PORTUGALIA
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DZIEŃ I Godz. 20.30 odlot samolotu z lotniska Berlin Schönefeld, 
zbiórka 2 godziny przed odlotem. Przylot do Porto o godz. 22.45. 
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie i nocleg.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Porto, jednego z najbardziej 
urokliwych miast Europy, położonego na wzgórzach i patrzącego na 
bezkresny ocean. Zaczniemy zwiedzanie od Palacio da Bolsa i ko-
ścioła św. Franciszka, najbardziej okazałej gotyckiej budowli w mie-
ście. Zobaczymy także Most Ponte Dom Luís I, dwukondygnacyjny 
most stalowy, który stanowi wizytówkę Porto. Następnie udamy się 
na nabrzeże Cais da Ribeira – dzielnicę Porto ulokowaną nad brze-
gami rzeki, która jest jedną z najbardziej malowniczych części miasta, 
chętnie fotografowaną o każdej porze dnia. Zwiedzimy także stację 
kolejową São Bento, znaną ze swoich malowideł naściennych przed-
stawiających historię Portugalii i księgarnię Livraria Lello & Irmão. 
Czas wolny. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Po śniadaniu rejs po rzece Duero. Zobaczymy niezwykłą 
architekturę Porto z poziomu rzeki i przepłyniemy pod jego sześcio-
ma mostami. Następnie wizyta w winiarni połączona z degustacją, bo 
wino to przecież część duszy miasta, a najsłynniejsze jest oczywiście 
porto. Przejazd pociągiem do Aveiro. Miasto często nazywane jest 
Wenecją Portugalii, a to za sprawą licznych kanałów, które przeci-
nają miasto i kolorowych, długich łodzi oferujących przejażdżki dla 
turystów – jak we włoskiej Wenecji. Po zwiedzaniu miasta udamy się 
na małą filiżankę portugalskiej mocnej kawy oraz czegoś słodkiego 
– będąc w Aveiro koniecznie musimy skosztować „ovos moles”, bo 
właśnie tak nazywa się słodki specjał z Aveiro. Powrót do Porto. Noc-
leg w hotelu.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wyjazd busem na całodniową wycieczkę po 

okolicach Porto. Najpierw zobaczymy Guimaraes, uważane za koleb-
kę portugalskiej państwowości, pierwszą stolicę Portugalii. Średnio-
wieczna starówka miasta, która stanowi jednolity zespół architekto-
niczny została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Przejazd do Barcelos, małego uroczego miasteczka słynącego 
z wyrobów ceramicznych np. tradycyjnego koguta – symbolu szczę-
ścia i całej Portugalii. Następnie udamy się w okolice Bragi, gdzie 
na malowniczym  zalesionym szczycie Monte Espinho znajduje się 
barokowe Sanktuarium Dobrego Jezusa z Gór, będące celem licz-
nych pielgrzymek. Sanktuarium wraz z prowadzącymi do niego 116 
metrowymi monumentalnymi barokowymi schodami symbolizuje 
duchową wędrówkę do nieba i stanowi religijny symbol Portugalii. 
Powrót do Porto. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, bagaże pozostawia-
my w recepcji. Czas wolny na pożegnalny spacer po mieście. Powrót 
do hotelu po bagaże i transfer na lotnisko. Godz. 15.50 wylot samo-
lotu z Porto. Godz. 20.05 przylot na lotnisko w Berlinie.

FRANCJA

HISZPANIA

PORTUGALIA

Porto
Braga

Guimaraes

Barcelos

Aveiro

Szklaneczka porto w porto CENA: 2 120 PLN

TErMINY:
30.09 – 04.10.2015

CENA ZAWIErA:
• przelot samolotem linii Ryanair 
   na trasie Berlin – Porto – Berlin 
• 4 noclegi w hotelu*** w centrum Porto
• wyżywienie: 4 śniadania
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
• bagaż podróżny: 10 kg bagażu 
   podręcznego (55 x 40 x 20 cm)
               
uWAGA!
• Bilety wstępu, bilety komunikacji 
   miejskiej i podmiejskiej, transfer 
   lotnisko – hotel – lotnisko uczestnicy    
   opłacają indywidualnie ok. 95 EUR
• Istnieje możliwość dokupienia bagażu 
   15 kg w cenie 30 EUR (płatne w biurze 
   na 6 tygodni przed wyjazdem)
• Istnieje możliwość dokupienia 
   3 obiadokolacji – 200 PLN
• Dopłata do pokoju 1 os. – 520 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 38 PLN
• Istnieje możliwość transferu 
   ze Szczecina na lotnisko w Berlinie 
   – cena w obie strony 140 PLN
• Kolejność zwiedzania i godziny 
   lotów mogą ulec zmianie

Wakacje 20158 



DZIEŃ I  Godz. 06.35 odlot samolotu z lotniska Berlin Tegel, zbiór-
ka 2 godziny przed wylotem. Przylot do Mediolanu na lotnisko Li-
nate o godz. 08.15. Przejazd nad Jezioro Como, które należy do 
najbardziej malowniczo położonych jezior w Alpach. Wokół jeziora 
znajdują się przepiękne miejscowości, ze świetnie zagospodarowa-
nymi plażami i urokliwymi starówkami pełnymi kwiatów. Chwila na 
relaks w miasteczku Como, które często nazywane jest porośniętym 
palmami rajem na ziemi. Z Como popłyniemy do Bellagio, poło-
żonego w sercu jeziora, nazywanego perłą tego jeziora. Będziemy 
mieli okazję podziwiać piękne widoki ze statku i pospacerujemy po 
urokliwych uliczkach miasteczka.  Przejazd do hotelu na wybrzeżu 
liguryjskim w miejscowości Moneglia. Zakwaterowanie w hotelu 
i odpoczynek. Nocleg.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Przejazd pociągiem do portowego 
miasta La spezia, gdzie życie toczy się w portowych tawernach i re-
stauracjach, a turyści spacerują wzdłuż nadmorskich deptaków. Zo-
baczymy tutejsze średniowieczne zamki, barokowe kościoły i pałace 
oraz secesyjne kamienice z ogrodami dostępnymi publicznie. Prze-
jazd pociągiem do Portovenere, które w 1997 roku razem z Cinque 
Terre zostało uznane za część Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Nawet najbardziej wymagających turystów oczaruje Piazza Della Ma-
rina, tutejszy port jachtowy i stojące przy nim kolorowe kamieniczki. 
Powrót do hotelu, czas na relaks na plaży. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd pociągiem do Genui. Krzysztof Ko-
lumb, Niccolo Paganini, największe akwarium w Europie i... focaccia, 
to znaki rozpoznawcze stolicy włoskiej Ligurii. Zwiedzanie miasta 
i czas na włoskie espresso. Powrót do hotelu, czas na relaks na plaży. 
Nocleg w hotelu.

DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Wyjazd pociągiem na zwiedzanie 
Cinque Terre, które jest niezwykłą krainą składającą się z pięciu mia-
steczek położonych na skałach tuż przy Morzu Liguryjskim. Zacznie-
my od Riomaggiore, z którego przejdziemy pieszo słynną „Ścieżką 

Miłości” do Manaroli. Następnie zwiedzimy Corniglio, Vernazza 
i Monterosso. Kolorowe domki przyczepione do ciemnych skał i pięk-
nie z nimi kontrastujące, małe łódki zacumowane przy niemal każdym 
domostwie, wąskie, brukowane uliczki, zapachy włoskich potraw 
unoszące się z wielu restauracji i gwar codziennego życia to będzie 
najpiękniejsza przygoda, jaką uraczy nas Liguria. Powrót do hotelu.

DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd pociągiem do rapallo, najbardziej 
znanego kurortu Riwiery Włoskiej. Stąd wyruszymy w rejs po morzu 
z postojami w san Fruttuoso i Portofino. Portofino nazywane jest 
najpiękniejszym portem Morza Śródziemnego. Zachwyca wszech-
obecna soczysta zieleń i urwiste klify, a w lazurowym morzu odbijają 
się kolorowe kamieniczki. Portofino jest symbolem luksusu i prestiżu, 
bez większego trudu można tu spotkać gwiazdy filmowe z całego 
świata, znanych piosenkarzy, ludzi biznesu i elitę towarzyską z całej 
Europy. Wieczorem powrót do hotelu. 

DZIEŃ VI Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd busem 
do Mediolanu, europejskiej stolicy mody. Zobaczymy: Piazza del Du-
omo ze słynną gotycką katedrą, Galerię Vittorio Emanuele z eleganc-
kimi sklepami i kawiarniami, Piazza de la Scala z operą La Scala, Ca-
stello Sforzesco. Czas wolny, czas na zakupowe szaleństwo. Przejazd 
na lotnisko Linate. Godz. 21.05 wylot samolotu do Berlina. Przylot do 
Berlina na lotnisko Tegel o godz. 22.45.

Mediolan

Jezioro Como

Moneglia
Rapallo

Cinque Terre
Genua

San Fruttoso

PortovenereLa Spezia

FRANCJA

Miłość i wino w portofino
...czar i urok Ligurii...

CENA: 2 980 PLN

TErMINY:
02.06 – 07.06.2015

CENA ZAWIErA:
• przelot samolotem linii Air Berlin 
   na trasie Berlin – Mediolan – Berlin 
• 5 noclegów w hotelu*** w Moneglii
• wyżywienie: 5 śniadań 
• przejazd busem w pierwszym 
   i ostatnim dniu imprezy
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
• bagaż podróżny:  23 kg + 8 kg 
   bagażu podręcznego
               
uWAGA!
• Bilety wstępu, bilety komunikacji 
   podmiejskiej uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 95 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 340 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 50 PLN
• Istnieje możliwość transferu 
   ze Szczecina na lotnisko w Berlinie 
   – cena w obie strony 140 PLN
• Kolejność zwiedzania i godziny lotów 
   mogą ulec zmianie
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DZIEŃ I Godz. 06.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, godz. 05.45 
zbiórka przy ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do 
Bayreuth w godzinach popołudniowych. Zobaczymy miasto, będące 
dawną rezydencją margrabiów, które światową sławę zyskało dzięki 
festiwalowi wagnerowskiemu. Zwiedzanie: Opera Dworska, która jest 
najpiękniejszym zachowanym teatrem barokowym Europy, Nowy Za-
mek, Stary Zamek. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Włoch. Przyjazd do Werony, miasta 
Romea i Julii. Zwiedzanie: rzymski amfiteatr Arena, Piazza dei Signo-
ri, Casa Capuletti ze słynnym balkonem szekspirowskiej Julii. Prze-
jazd do Montecatini Terme. Zakwaterowanie w hotelu i odpoczynek 
w bardzo eleganckiej miejscowości cieplicowej, pełnej fantazyjnych 
domów i pięknych ogrodów kwiatowych. Obiadokolacja, nocleg 
w hotelu.

DZIEŃ III Po śniadaniu przejazd do Voltery, urokliwego miasta poło-
żonego na płaskowyżu z widokiem na morze. W mieście znajduje się 
Muzeum Etrusków, a XIII-wieczne domy przy malowniczych uliczkach 
należą do najstarszych w Toskanii. Przejazd do Pienzy, renesansowego 
miasta papieża Piusa II z piękną katedrą. Przejazd do Montepulciano, 
miasteczka słynącego z produkcji win, gdzie będzie można skoszto-
wać tych trunków w licznych urokliwych winiarniach. Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu w okolicach Chianciano Terme.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wyjazd do sieny, miasta św. Katarzyny. Zwie-
dzanie: katedra, Piazza del Campo, na którym odbywają się corocz-
ne palio. Czas wolny. Przejazd do san Gimignano, zwanego miastem 
„pięknych wież”. Zwiedzanie: Piazza del Duomo, Piazza Della Cister-
na, główna ulica ze sklepami z miejscowymi wyrobami. Przejazd do 
Montecatini Terme. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd do Pizy. Zwiedzanie: Plac Cudów ze 
słynną Krzywą Wieżą, baptysterium, katedra. Przejazd do Lukki, mia-
sta z pięknymi romańskimi kościołami z wykwintnymi fasadami. Zwie-

dzanie: katedra, kościół San Michele, bazylika San Frediano. Powrót 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ VI Po śniadaniu przejazd do Florencji, stolicy Toskanii zaliczanej 
do najwspanialszych artystycznych ośrodków świata. Zwiedzanie: Piaz-
za del Duomo, baptysterium, katedra Santa Maria del Fiore, kościół 
Santa Croce, Piazza Della Signoria, Wieża Giotta, Ponte Vecchio, Palaz-
za Vecchio. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ VII Po śniadaniu wyjazd w kierunku Niemiec. Po drodze ob-
jazd jeziora Garda, największego i najpopularniejszego jeziora wło-
skiego, słynnego z bajkowych krajobrazów. Zatrzymamy się w ele-
ganckiej miejscowości kurortowej, gdzie będzie można nacieszyć 
się pięknymi widokami i odpocząć. Przejazd do Niemiec w okolice 
Ratyzbony. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ VIII Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd na zwie-
dzanie ratyzbony, jednego z najlepiej zachowanych miast średnio-
wiecznych Niemiec, charakterem przypominającego miasta włoskie. 
Zwiedzanie: starówka z zabytkowymi kamieniczkami, ratusz, Most 
Kamienny, katedra, Porta Pretoria. Czas wolny. Wyjazd do Polski. Przy-
jazd do Szczecina w późnych godzinach wieczornych.

Florencja
Montecatini Terme

Voltera
Piza
Lukka

Pienza

WeronaJezioro Garda

Siena
San Gimignano

Montepulciano

NIEMCY

FRANCJA SZWAJCARIA
AUSTRIA

Ratyzbona

Bayreuth

CHORWACJA
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CENA: 2 600 PLN

TErMINY:
24.05 – 31.05.2015
20.09 – 27.09.2015 

CENA ZAWIErA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 7 noclegów w hotelach 
   klasy turystycznej 
• wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji 
   (napoje do obiadokolacji płatne 
   dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika 
   i lokalnych przewodników

uWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają
   indywidualnie ok. 85 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 300 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   dodatkowo płatne – 80 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

pod słońcem toskanii



DZIEŃ I Godz. 19.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 18.45 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Podróż w kierunku Paryża przez 
Niemcy i Belgię.

DZIEŃ II Przyjazd do Paryża w godzinach przedpołudniowych. 
Zwiedzanie Cmentarza Pere Lachaise z grobem Chopina. Prze-
jazd do hotelu, zakwaterowanie i krótki odpoczynek. Przejazd 
metrem do dzielnicy malarzy i kabaretów Montmartre z Bazyliką 
Sacre Coeur – zwiedzanie. Wieczorem powrót do hotelu, noc-
leg.

DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd komunikacją miejską do Eurodisney-
landu. Całodzienna zabawa w bajkowym parku rozrywki. Wieczorem 
powrót do hotelu, nocleg. 

DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Wyjazd autokarem na zwiedzanie: 
Wersal, zespół pałacowo – ogrodowy stworzony przez Ludwika XIV. 
Powrót do Paryża i dalsze zwiedzanie: Trocadero, wjazd na Wieżę Eif-
fla, Łuk Triumfalny, spacer Polami Elizejskimi. Wieczorem wycieczka 
statkiem po Sekwanie. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd metrem 
do centrum i piesze zwiedzanie: Dzielnica Marais, Katedra Notre – 
Dame, Dzielnica Łacińska, Pałac Luksemburski, Panteon, Centrum 
Kultury im. G. Pompidou. Po południu czas wolny – możliwość zrobie-
nia zakupów. Godz. 18.00 wyjazd autokaru do Polski.

DZIEŃ VI Przyjazd do Szczecina około godz. 11.00.
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DZIEŃ I Godz. 19.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 18.45 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Podróż w kierunku Paryża przez 
Niemcy i Belgię.

DZIEŃ II Przyjazd do Paryża w godzinach przedpołudniowych. Zwie-
dzanie Cmentarza Pere Lachaise z grobem Chopina. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie i krótki odpoczynek. Przejazd metrem do 
dzielnicy malarzy i kabaretów Montmartre z Bazyliką Sacre Coeur – 
zwiedzanie. Wieczorem powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie: Luwr, uznawany za 
najwspanialsze muzeum świata, Pałac Inwalidów, Bastylia, Plac Con-
corde, Plac Vendome, Muzeum Perfum, nowoczesna dzielnica la De-
fense. Wieczorem powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Wyjazd autokarem na zwiedzanie: 
Wersal, zespół pałacowo – ogrodowy stworzony przez Ludwika XIV. 
Powrót do Paryża i dalsze zwiedzanie: Trocadero, wjazd na Wieżę Eif-
fla, Łuk Triumfalny, spacer Polami Elizejskimi. Wieczorem wycieczka 
statkiem po Sekwanie. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd metrem 
do centrum i piesze zwiedzanie: Dzielnica Marais, katedra Notre – 
Dame, Dzielnica Łacińska, Pałac Luksemburski, Panteon, Centrum 
Kultury im. G. Pompidou. Po południu czas wolny – możliwość zrobie-
nia zakupów. Godz. 18:00 wyjazd autokaru do Polski.

DZIEŃ VI Przyjazd do Szczecina około godz. 11.00.

WIELKA
BRYTANIA

Wersal

FRANCJA

BELGIA
NIEMCY

LUXEMBURG

paryż i eurodisneyland

paryż i Wersal

WIELKA
BRYTANIA

Eurodisneyland

Wersal

FRANCJA

BELGIA
NIEMCY

LUXEMBURG

CENA: 1 350 PLN

TErMINY:
07.07 – 12.07.2015 
11.08 – 16.08.2015  

CENA ZAWIErA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 3 noclegi w hotelu klasy turystycznej 
   w Paryżu 
• wyżywienie: 3 śniadania kontynentalne 
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika

uWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 95 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 400 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 50 PLN
• Pilot nie oprowadza po muzeach
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

CENA: 1350 PLN

TErMINY:
28.04 – 03.05.2015   
07.07 – 12.07.2015    
11.08 – 16.08.2015
25.09 – 30.09.2015

CENA ZAWIErA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 3 noclegi w hotelu klasy turystycznej 
   w Paryżu 
• wyżywienie: 3 śniadania kontynentalne 
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika

uWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 90 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 400 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 50 PLN
• Pilot nie oprowadza po muzeach
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie



DZIEŃ I Godz. 6.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka o godz. 
05.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Podróż przez Niemcy. 
Przejazd do Norymbergi. Zwiedzanie miasta: starówka z pięknymi 
kamieniczkami, ratusz, Dom Dürera, kościół św. Sebalda, kościół św. 
Wawrzyńca z rzeźbami Wita Stwosza, Zamek Cesarski. Przejazd do 
hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd w kierunku Francji. Przyjazd do hotelu 
na Lazurowym Wybrzeżu. Zakwaterowanie w hotelu i odpoczynek. 
Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ III Po śniadaniu przejazd do Księstwa Monako, jednego z naj-
mniejszych państw świata i zwiedzanie: Pałac Książęcy, katedra Saint 
Nicolas, kasyno w Monte Carlo (z zewnątrz). Wizyta w stolicy Lazuro-
wego Wybrzeża – Nicei. Spacer słynną Promenadą Anglików biegną-
cą wzdłuż morza oraz zwiedzanie starego miasta, pełnego wąskich 
i krętych uliczek. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ IV  Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do 
Grasse, położonego wśród kwiatów miasta perfum. Wizyta w wy-
twórni perfum Fragonard. Wizyta w Cannes, ekskluzywnym kurorcie 
z przepięknymi przystaniami, zatokami i promenadą biegnącą wzdłuż 
słonecznej plaży. Możliwość zobaczenia z zewnątrz słynnego Palais 
des Festivals – pałacu, gdzie odbywa się jeden z najbardziej prestiżo-
wych festiwali filmowych. Przejazd do saint – Tropez. Zwiedzanie: sta-
re miasto, Plac des Lices, pozostałości XVI wiecznej cytadeli. Spacer 
po nabrzeżu, przy którym zacumowano pełno luksusowych jachtów. 
Przejazd do hotelu w okolicy Toulon. Obiadokolacja i nocleg. 

DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do miej-
scowości Cassis. Wycieczka statkiem do calanques – białych klifów 
otaczających malownicze zatoczki z wodą w kolorze indygo. Cala-
nques są schronieniem dla niezwykle bogatej flory i fauny, dlatego 
też ten pas wybrzeża pozostaje pod ochroną. Przejazd do Arles 
i zwiedzanie: amfiteatr, arena, pozostałości po termach Konstantyna, 
kościół St-Trophime. Wizyta w Nîmes, mieście pełnym antycznych 
pozostałości. Zwiedzanie: rzymski amfiteatr, Maison Carrée, starów-
ka. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w okolicy Nimes.

DZIEŃ VI Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Avi-
gnonu. Po drodze zwiedzanie Pont du Gard, dobrze zachowanego 
rzymskiego akweduktu należącego kiedyś do 50-kilometrowego sys-
temu kanałów wybudowanych przez Rzymian ok.19 r. p.n.e. . Przyjazd 

do Avignon, dawnej siedziby arcybiskupów i papieży. Zwiedzanie: 
stare miasto i średniowieczne mury obronne, Plac d’Horloge, Pałac 
Papieży, znany z piosenek Pont d’Avignon. Po południu wizyta w ty-
powo prowansalskiej miejscowości Gordes, malowniczo położonej 
na zboczu wzniesienia, na szczycie którego wznosi się renesansowy 
zamek z XVI w. Przejazd na nocleg w okolicach Lyonu. Obiadokolacja 
i nocleg.

DZIEŃ VII Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do 
centrum Lyonu. Zwiedzanie tego drugiego co do wielkości miasta 
Francji, jednocześnie uważanego za jej stolicę kulinarną. Wizyta 
w najstarszej części miasta – Vieux Lyon i zwiedzanie: katedra św. 
Jana, bazylika Notre-Dame-de-Fourvière. Wjazd kolejką na wzgórze 
Fourvière, skąd rozciąga się zachwycająca panorama Lyonu i okala-
jących go rzek. Wizyta na wzgórzu Croix Rousse, gdzie znajduje się 
Dom Tkaczy, czyli warsztat jedwabniczy z XIX wieku przekształcony 
w muzeum oraz ukryte wokół traboules, czyli tajne przejścia tkaczy. 
Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ VIII Śniadanie w hotelu. Przejazd do strasbourga – kulturalnej 
stolicy Alzacji. Zwiedzanie miasta: siedziba Parlamentu Europejskiego, 
Rady Europy i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, stare miasto, 
katedra Notre Dame. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ IX Śniadanie w hotelu. Wyjazd w drogę powrotną. Po drodze 
zobaczymy Bayreuth - miasto, będące dawną rezydencją margra-
biów, które światową sławę zyskało dzięki festiwalowi wagnerow-
skiemu. Zwiedzanie: Opera Dworska, która jest najpiękniejszym za-
chowanym teatrem barokowym Europy, Nowy Zamek, Stary Zamek. 
Wyjazd w drogę.

Nicea
MONAKO

Cannes

Grasse

Strasbourg

Cassis

Saint Tropes

Lyon

Bayeruth

Arles

Avignon
Pont du Gard

Gordes

Nimes

FRANCJA

NIEMCY

Norymberga

prowansja i Lazurowe Wybrzeże CENA: 3 400 PLN

TErMINY:
27.06 – 05.07.2015
12.09 – 20.09.2015   

CENA ZAWIErA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 8 noclegów w hotelach klasy 
   turystycznej
• wyżywienie: 8 śniadań i 8 obiadokolacji 
   (napoje do obiadokolacji płatne 
   dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika

uWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 100 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 550 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 80 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie
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DZIEŃ I Godz. 06.30 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz.06.15 przy 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Akwizgranu póź-
nym popołudniem. Zwiedzanie miasta, w którym historia współgra 
z nowoczesnością, miasta które Europę wyobraża i czuje. Zwiedza-
nie: katedra wybudowana przez Karola Wielkiego, gotycki ratusz, 
dzielnica łacińska. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do reims. Zwiedzanie miasta: Bazylika 
św. Remigiusza (której wnętrze ma 120 m długości), słynna gotycka 
katedra Notre-Dame, Plac Republiki z rzymskim łukiem triumfalnym, 
monumentalny Plac Royal. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Po śniadaniu wizyta w jednej ze słynnych piwnic szampana, 
gdzie zapoznamy się z procesem produkcji tego szlachetnego trun-
ku. Wizyta połączona z degustacją. Następnie przejazd turystycznym 
szlakiem szampana do Hautvillers, gdzie 300 lat temu Dom Perignon 
zapoczątkował produkcję szampana. Kolejno odwiedzimy Epernay, 
a w nim siedzibę najsłynniejszego producenta szampana Mercier, ze 
160.000 litrową beczką budowaną przez 20 lat. Ponadto zjedziemy 
windą 30 m pod ziemię aby przyjrzeć się bliżej leżakującemu szam-
panowi. Powrót do Reims. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd autokarem 
do Metz. Zwiedzanie miasta: katedra St.Etienne – jedna z najpięk-
niejszych we Francji, promenada, dzielnica dworcowa. Następnie 
przejazd do Nancy. Zakwaterowanie w hotelu, krótki odpoczynek. 
Zwiedzanie miasta: Plac Stanisława Leszczyńskiego, ratusz, Fontan-
ny Neptuna, Łuk Triumfalny, Pałac Książęcy. Obiadokolacja i nocleg 
w hotelu.

DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Baccarat 
– miasta słynącego z wyrobu najpiękniejszych na świecie kryształów. 
Wizyta w Muzeum Kryształów – ok. 1100 eksponatów oraz możliwość 

zakupu szklanych wyrobów po obniżonych cenach. Przejazd do 
hotelu w Colmar – jednego z urokliwszych miast Alzacji. Zwiedza-
nie miasta: Muzeum Unterlinden ze słynnym ołtarzem z Issenheim, 
uznanego za jedno z najbardziej dramatycznych i wzruszających 
dzieł sztuki. Wizyta w jednej z alzackich piwnic winnych połączona 
z degustacją wina. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ VI Po śniadaniu przejazd do strasbourga – kulturalnej stolicy 
Alzacji. Zwiedzanie miasta: siedziba Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europy i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, stare miasto, 
katedra Notre Dame. Wizyta w browarach Heinekena. Przejazd do 
hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ VII Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do 
Bayreuth. Zobaczymy miasto, będące dawną rezydencją margra-
biów, które światową sławę zyskało dzięki festiwalowi wagnerow-
skiemu. Zwiedzanie: Opera Dworska, która jest najpiękniejszym za-
chowanym teatrem barokowym Europy, Nowy Zamek, Stary Zamek. 
Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Szczecina w późnych godzi-
nach wieczornych.

FRANCJA

NIEMCY
WIELKA

BRYTANIA

Reims

Hautvillers

Akwizgran

Metz
Nancy

Strasbourg 

Colmar
Epernay

CENA: 2 500 PLN

TErMINY:
01.05 – 07.05.2015
17.08 – 23.08.2015 

CENA ZAWIErA:
• przejazd autokarem 
• 6 noclegów w hotelach 
   klasy turystycznej
• wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji 
   (napoje do obiadokolacji płatne 
   dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika

uWAGA!
• Bilety wstepu uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 90 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 390 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 55 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Szlakiem wina i szampana

13 Wakacje 2015



DZIEŃ I Godz. 07:00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka o godz. 
06:45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd w godzinach 
popołudniowych do Czech do Kutnej Hory, miasteczka nazywanego 
w średniowieczu „skarbcem królestwa”, wpisanego na listę UNESCO. 
Zwiedzanie: Włoski Zamek – dawna mennica państwowa, w której 
bito cenne praskie grosze, kościół św. Barbary, który jest jednym 
z najwspanialszych gotyckich zabytków w Europie. Przejazd do hote-
lu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Budapesztu. Przyjazd do stolicy Wę-
gier w godzinach południowych.  Zwiedzanie miasta: kościół św. Ma-
cieja, Bastion Rybacki – efektowna forteca zbudowana i nazwana tak 
na cześć rybaków broniących tego miejsca podczas najazdów turec-
kich, Wzgórze Gelérta, na szczycie którego znajduje się cytadela oraz 
pomniki Wyzwolenia i św. Gelérta. Obiadokolacja, nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Dalszy ciąg zwie-
dzania Budapesztu: wyspa Małgorzaty,  Bazylika św. Stefana, Pałac 
Królewski pełniący rolę Galerii Narodowej, spacer uliczką Vaci, stano-
wiącą centrum handlowe. W godzinach popołudniowych wyjazd do 
Egeru. Przyjazd do Egeru w godzinach wieczornych, zakwaterowanie 
w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ IV – DZIEŃ VII Pobyt wypoczynkowy w zabytkowym miastecz-
ku Eger w hotelu Flora.

DZIEŃ VIII Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w drogę 
powrotną do Polski. Po drodze zwiedzanie Demianowskiej Jaskini 
Wolności, najczęściej odwiedzanej jaskini na Słowacji. Jaskinia chlubi 
się bogactwem i różnorodnością tworów krasowych każdego rodza-
ju i w różnych kolorach. W tajemniczych podziemiach znajdują się 
tufowe jeziorka z różnymi formami naciekowymi. Przejazd do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ IX Śniadanie w hotelu. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do 
Szczecina w godzinach wieczornych. 

EGEr 
Miasto usytuowane między malowniczymi pasmami gór Matra i Buk, 
na północny wschód od Budapesztu. Najokazalsze budynki w Egrze 
pochodzą z okresu baroku i czasów tureckich. Eger i okolice słyną 
z uprawy winnej latorośli i produkcji wina. Z uprawianych dziś ga-
tunków produkuje się szeroką skalę białych i czerwonych win wy-
trawnych i półsłodkich, a przede wszystkim słynną Byczą Krew (Egri 
Bikaver). Miasto Eger słynie również z kompleksu basenów z wodami 

termalnymi o temperaturze 28-32 °C z zawartością wapnia, magne-
zu, wodorowęglanu. Kąpiel w tych wodach działa leczniczo przy cho-
robach systemu nerwowego, niedokrwistości, chorobach reumatycz-
nych oraz chorobach kobiecych.

HoTEL FLorA***
Ładny hotel posiadający wszystkie możliwe atuty, blisko zabytkowej 
starówki, posiada bezpośrednie przejście na kąpielisko termalne, 
zielona okolica, 3 minuty na egerski zamek i stare miasto. 
W hotelu: basen termalny, sauna fińska, sauna parowa i aromatyczna 
infrakabina, jacuzzi, basen z biczami wodnymi Kneipp’a, pokój relaksa-
cyjny, siłownia, solarium, kort tenisowy, bilard, boisko do squasha i ko-
szykówki, tenis stołowy, rzutki, salon kosmetyczny, taras do opalania.
Spa: kąpiele borowinowe, aromaterapia (specjalne masaże i kąpie-
le), orzeźwiające masaże kamieniami wulkanicznymi, masaż tajski, 
masaże zmęczonych nóg, masaże limfatyczne, kąpiele odchudza-
jące, peeling ciała, zabiegi na ciało z algami i z czekoladą, terapie 
z czerwonym winem, modelowanie sylwetki ciała, terapia detoksyku-
jąca, maseczki na twarz, manicure, pedicure, terapie antystresowe
Hotel posiada samodzielne skrzydło lecznicze, do którego goście 
mogą dojść przez zamknięty korytarz. Goście mogą korzystać z ba-
dań lekarskich, masażu leczniczego, gimnastyki leczniczej i rehabi-
litacyjnej, hydroterapii (masaże podwodne), elektroterapii (ultra-
dżwieki, prąd galwaniczny, jonofereza), fizjoterapii, krioterapii.
Choroby leczone wodami: przewlekłe choroby stawów, kręgosłupa, 
choroby kości, mięśni i ścięgien, zapalenia nerwów, nerwobóle, cho-
roby metaboliczne, schorzenia układu ruchu, choroby skory, choroby 
kobiece, zaburzenia wegetatywne układu nerwowego, stanu wyczer-
pania.
Pokoje : 184 pokoje, pokoje dla niepalących, z klimatyzacją (dodat-
kowo płatną). W pokojach do dyspozycji gości telewizja kablowa, 
telefon, minibarek, możliwość dostawki. W jednoosobowych poko-
jach jest prysznic i toaleta, do dwuosobowych pokojów z balkonem 
należy łazienka i oddzielna toaleta.

Eger

AUSTRIA

NIEMCY

POLSKA
CZECHY

Kutna Hora

Budapeszt

Demianowska
Jaskinia
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CENA: 2 600 PLN

TErMINY:
08.08 – 16.08.2015

CENA ZAWIErA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 1 nocleg w hotelu w Budapeszcie
• 1 nocleg w hotelu na terenie Czech
• 1 nocleg na terenie Polski
• 5 noclegów w hotelu Flora*** w Egerze
• wyżywienie: 8 śniadań i 8 obiadokolacji 
   (napoje do obiadokolacji płatne 
   dodatkowo)
• bilet wstępu do kompleksu basenów 
   termalnych w Egerze
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• taksę klimatyczną
• opiekę pilota – przewodnika

uWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 30 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 500 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 80 PLN
• Zniżka dla 3 osoby na dostawce – 330 PLN

termy, gulasz i Budapeszt…
czyli węgierski wypoczynek



DZIEŃ I Godz. 05.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka o godz. 
04.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Wyjazd do Niemiec. 
Przyjazd w późnych godzinach popołudniowych do Herrenchiemsee 
i zwiedzanie zamku Ludwika II Bawarskiego. Przejazd do hotelu, obia-
dokolacja, nocleg. 

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Postojnej i zwiedzanie słynnej jaski-
ni, zaliczanej do najpiękniejszych na świecie. Stalagmity i stalaktyty 
o różnych formach tworzą tutaj bajkowy świat. Przejazd na Półwysep 
Istria. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ III Śniadanie. Zwiedzanie miasteczka rovinij, jednego z naj-
ciekawszych istryjskich miast, nad którym dominuje barokowa wieża 
katedry św. Eufemii. Przejazd do Puli i zwiedzanie: amfiteatr z czasów 
rzymskich, Forum – główny plac z ratuszem. Przejazd do hotelu na 
wybrzeżu adriatyckim, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wyjazd na całodzienną wycieczkę statkiem do 
Narodowego Parku Kornati, najbardziej rozwiniętego skupiska wysp 
na całym obszarze śródziemnomorskim. Wieczorem powrót do ho-
telu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd do Trogiru, pięknego średniowieczne-
go miasta. Spacer wąskimi uliczkami z pięknymi pałacykami do rynku 
z ratuszem i katedrą św. Wawrzyńca. Przejazd do splitu, największego 
miasta Dalmacji. Zwiedzanie pałacu Dioklecjana, katedry św. Duja i 
świątyni Jupitera. Przejazd do hotelu w okolicach Neum, obiadoko-
lacja, nocleg.

DZIEŃ VI Śniadanie. Czas na wypoczynek i plażowanie. Obiadoko-
lacja, nocleg.

DZIEŃ VII Śniadanie. Przejazd do Dubrownika, wpisanego na listę 
UNESCO, najpiękniejszego miasta Chorwacji. Zwiedzanie: starówka 
otoczona najdłuższym systemem fortyfikacji w Europie, spacer głów-

ną ulicą zwaną Placa, klasztor Franciszkanów, kościół św. Błażeja, 
klasztor Dominikanów. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ VIII Czas na wypoczynek i plażowanie. Dla chętnych wyciecz-
ka do Medugorje, miejsca kultu Maryjnego. Przejazd do Mostaru, 
miasta gdzie widać ślady tureckiej przeszłości Bałkanów. Zobaczymy 
biały kamienny most nad szmaragdową Neretwą, kolorowe tureckie 
domy z charakterystycznymi pięterkami haremów. Powrót do hotelu, 
czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ IX Po śniadaniu wyjazd do Parku Narodowego jeziora Plitvickie, 
słynącego z szesnastu pięknych jezior połączonych 92 wodospadami. 
Przejazd do hotelu w okolicach Lubljany, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ X Po śniadaniu wyjazd do Bled, słynnego uzdrowiska, pięknie 
położonego nad szmaragdowym jeziorem, z widokiem na Alpy Julij-
skie. Przy ładnej pogodzie istnieje możliwość popłynięcia łodzią na 
wyspę Blejski Otok, gdzie znajduje się najpiękniej położony słoweń-
ski kościół. Wyjazd do Salzburga. Przyjazd do salzburga i spacer po 
mieście: kościół św. Piotra, katedra św. Ruprechta, pomnik Mozarta, 
zamek i ogrody Mirabell. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ XI Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie zamku Hellbrunn. Wy-
jazd do Polski. Przyjazd do Szczecina w godzinach nocnych.

15 Wakacje 2015

CHORWACJA

AUSTRIA

Bled

Salzburg

Postojna

Herrenchiemsee

Pula Plitvice

Dubrovnik
Medugorje

Mostar

Rovinij

Park Narodowy
Kornati Trogir

Split

CENA: 3 400 PLN

TErMINY:
30.05 - 09.06.2015
12.09 - 22.09.2015

CENA ZAWIErA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 10 noclegów w hotelach 
• wyżywienie: 10 śniadań 
   i 10 obiadokolaacji (napoje 
   do obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota - przewodnika 

uWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 115 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 650 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 80 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Wyprawa nad Adriatyk
…tam, gdzie spotykają się różnorodności…



DZIEŃ I Godz. 06.30 wyjazd ze Szczecina, godz. 06.15 zbiórka przy 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Hannoveru, nazy-
wanego miastem targów i ogrodów. Zwiedzanie starówki, na której 
zabytki łączy namalowana na chodnikach ponad czterokilometrowa 
czerwona linia „Roter Faden”. Zobaczymy: kościół Na Rynku i Stary 
Ratusz, dwóch reprezentantów północno – niemieckiego gotyku 
ceglanego, wilhelmiński Nowy Ratusz, z kopuły którego roztacza 
się wspaniały widok na miasto. Zwiedzimy ogrody Herrenhausen 
zaliczane do najpiękniejszych terenów parkowych w całej Europie. 
Przejazd do hotelu. Odpoczynek i nocleg.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Przejazd do Amsterdamu, który okre-
ślany jest mianem “Wenecji Północy”. Miasto leży na ponad 100 
wyspach, rozdzielonych ponad 160 kanałami spiętych wieloma 
mostami. Stare miasto zachowało nienaruszony od wiekow układ 
urbanistyczny. Rano odwiedzimy giełdę kwiatową w Aalsmeer. Na-
stępnie spacer po starym centrum: m.in. dzielnica Waterloo Plain 
z Placem Rembrandta, Targ Kwiatowy, Plac Dam, Pałac Królewski, 
Plac Mennicy, Nieuwmarkt. Następnie udamy się do dzielnicy mu-
zealnej, gdzie będziemy indywidualnie zwiedzać muzea: Van Gogha, 
Rijksmuseum (Muzeum Narodowe) lub Figur Woskowych Madame 

Tussaud. Romantyczny rejs po kanałach Amsterdamu. Czas wolny. 
Nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Haarlemu. 
Zwiedzanie miasta: gotycki kościół Grote Kerk z najpiękniejszymi 
organami w Europie, monumentalna średniowieczna brama Amster-
damse Poor, Teylers Museum. Wyjazd do Polski w godzinach połu-
dniowych. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach wieczornych.

HOLANDIA

BELGIA

Amsterdam
Haarlem

Hannover

NIEMCY

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, godz. 06.45 zbiórka na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Rostocku, skąd 
promem popłyniemy do Gedser. Przejazd do Kopenhagi, stolicy 
Danii położonej nad Sundem. Zakwaterowanie w hotelu i krótki od-
poczynek. Rejs kanałami Kopenhagi. Następnie spacer najdłuższym 
deptakiem Północnej Europy, ulicą Stroger, znaną z najmodniejszych 
sklepów i występów ulicznych artystów. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie miasta – syrenka kopenha-
ska, cytadela, uroczysta odprawa warty honorowej Gwardii Królew-
skiej, zespół pałacowy Amalienborg (rezydencja królowej), zamek 
Christiansborg, opera kopenhaska, kościół Marmurowy, pomnik An-
dersena, malownicza dzielnica portowa Nyhavn. Czas wolny. Nocleg 
w hotelu.

DZIEŃ III Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd do Ged-
ser, skąd promem wypłyniemy do rostocku. Zwiedzanie hanzeatyc-
kiego Rostocku, największego miasta Meklemburgii – Przedmorza. 
Spacer po starówce: średniowieczne mury oraz bramy Kröpeliner 

Tor i Steintor, zespół architektoniczny najstarszego uniwersytetu 
północnej Europy – „Latarni Północy”, ratusz, Kościół Mariacki. Prze-
jazd do nadmorskiej dzielnicy Rostocku – Warnemünde. Spacer po 
porcie, molo i deptaku nadmorskim…i czas na rybę. Wyjazd w dro-
gę powrotną do Polski. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach 
wieczornych.

Rostock

Kopenhaga

Warnemünde

POLSKA

SZWECJA

DANIA

NIEMCY
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CENA: 1 200 PLN

TErMINY:
01.05 – 03.05.2015
30.07 - 01.08.2015
11.09 – 13.09.2015

CENA ZAWIErA:
• transport
• przeprawę promową 
   Rostock – Gedser - Rostock
• 2 noclegi w hotelu w Kopenhadze
• wyżywienie: 2 śniadania
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN) 
   i KL ( 20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika

uWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają 
   indywidulanie ok. 220 DKK
• Istnieje możliwość dokupienia 
   1 obiadu i 1 obiadokolacji - 230 PLN
• Dopłata do pokoju 1 os. - 600 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo - 21 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Kopenhaga – rostock

CENA: 995 PLN

TErMINY:
15.05 – 17.05.2015
04.06 – 06.06.2015
24.07 – 26.07.2015
14.08 – 16.08.2015
11.09 – 13.09.2015

CENA ZAWIErA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 2 noclegi w hotelu
• wyżywienie: 2 śniadania
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika

uWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 45 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. - 175 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   dodatkowopłatne - 21 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

i amSterDAM



DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na ul. 
Sambora – parking dla autokarów. Popołudniem zwiedzanie Zamku 
Frýdlant, jednego z najczęściej odwiedzanych obiektów historycz-
nych w Czechach, położonego blisko polskiej granicy. Przejazd do 
jičína, historycznego miasta otoczonego wspaniałą przyrodą Czeskie-
go Raju. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd do Kutnej Hory, miasteczka nazy-
wanego w średniowieczu „skarbcem królestwa”, wpisanego na listę 
UNESCO. Zwiedzanie: Włoski Zamek – dawna mennica państwowa, 
w której bito cenne praskie grosze i dawna siedziba króla Wacława II, 
kościół św. Barbary, który jest jednym z najwspanialszych gotyckich za-
bytków w Europie. Czas wolny. Przejazd do miejscowości jindŕichův 
Hradec i zwiedzanie kompleksu pałacowego. Przejazd do Czeskich 
Budziejowic. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ III Po śniadaniu zwiedzanie Czeskich Budziejowic, miasta wpi-
sanego na listę UNESCO, w którym znajduje się słynny browar Bu-
dvar. Zwiedzanie: Plac Przemysława Otokara II, jeden z największych 
placów w Europie, fontanna Samsona, renesansowy ratusz, katedra 
św. Mikołaja, Czarna Wieża, mury obronne. Przejazd do Czeskiego 
Krumlova, jednego z najpiękniejszych czeskich miast, wpisanego na 

listę UNESCO. Zwiedzanie: wspaniały zamek z kolorową wieżą, sta-
rówka, ratusz, kościół św. Wita, dom Kaplanka. Czas wolny. Przejazd 
do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do Polski. 
Po drodze zwiedzanie miasteczka Hlubok nad Wełtawą, gdzie zo-
baczymy zamek Schwarzenbergów, zwany czeskim Windsorem. Wy-
jazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przyjazd do Szczecina 
w późnych godzinach wieczornych.

POLSKA
NIEMCY

CZECHY

Czeski Krumlov

Jicin

Kutna Hora

Czeskie Budziejowice
Jindrichuv Hradec

Frydlant 

AUSTRIA

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Pragi, zakwatero-
wanie w hotelu i odpoczynek. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Pragi: Hradczany – 
klasztor na Strachowie z pięknym kościołem i biblioteką, Loreta, ulica 
Novy Svet, Zamek Praski, Plac Hradczański, Brama Macieja, zabudo-
wania Kancelarii Prezydenckiej, Złota Uliczka, Mala Strana, katedra, 
Bazylika św. Jerzego. Po południu czas wolny – dla chętnych wizyta 
w słynnej praskiej piwiarni „U Fleku”. Wieczorem powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ III Po śniadaniu piesze zwiedzanie miasta: Most Karola, Stare 
Miasto – Trakt Królewski, Plac Staromiejski, Józefów, Ogrody Francisz-
kańskie, pomnik Jana Husa, Nowe Miasto – Plac Wacława, pasaże, 
Teatr Narodowy, Tańczący Dom. Po południu czas wolny – możliwość 
zrobienia zakupów. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do Pracho-
wa – zwiedzanie skalnego Miasta w Prachowickich Skałach (zabytek 
UNESCO ). Przyjazd do Szczecina około północy.  

POLSKA

NIEMCY

CZECHY

Prachow

Praga

17 Wakacje 2015

praga i Skalne Miasto

czechy znane i nieznane

CENA: 1 150 PLN

TErMINY:
21.05 – 24.05.2015
27.06 – 30.06.2015
06.08 – 09.08.2015
10.09 - 13.09.2015

CENA ZAWIErA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 3 noclegi w hotelach klasy turystycznej
• wyżywienie: 3 śniadania 
   i 3 obiadokolacje (napoje do 
   obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika 
   i lokalnych przewodników 

uWAGA !
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 1050 CZK
• Dopłata do pokoju 1 os. – 170 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 35 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

CENA: 1 190 PLN

TErMINY:
30.04 – 03.05.2015         
02.07 – 05.07.2015
06.08 – 09.08.2015
10.09 – 13.09.2015
08.10 – 11.10.2015

CENA ZAWIErA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 3 noclegi w hotelach klasy turystycznej
• wyżywienie: 3 śniadania 
   i 3 obiadokolacje (napoje do 
   obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika 
   i lokalnych przewodników 

uWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 850 CZK
• Dopłata do pokoju 1 os. – 170 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 35 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie



DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka 
o godz. 06.45 przy ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd 
do Bambergu w godzinach popołudniowych. Zwiedzanie miasta, 
perły średniowiecza i stolicy „dymnego piwa”: Maxplatz, Stary Ratusz, 
Plac Katedralny z katedrą cesarską i Ratstube. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do salzburga. Zakwaterowanie w hote-
lu i krótki odpoczynek. Następnie zwiedzanie najpiękniejszego mia-
sta Alp austriackich: kościół św. Piotra, katedra św. Ruprechta, Dom 
Mozarta, pomnik Mozarta, zamek i ogrody Mirabell, średniowieczna 
Twierdza Hohensalzburg. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd do krainy gór i jezior salzkammergut, 
wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie: Bad 
Ischl, Hallstatt ze starą kopalnią soli, Olbrzymie Groty Lodowe Dach-
steinu. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd na zwie-
dzanie zamku Hellbrunn. Następnie wyjazd do Niemiec. Zwiedzanie 

Dinkelsbühl – jednego z najpiękniejszych średniowiecznych miaste-
czek Niemiec. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

DZIEŃ V Śniadanie. Wyjazd do miasteczka rothenburg ob der Tauber 
– wyjątkowo pięknego miasta średniowiecznego, które prawie 
całe stanowi jedno wielkie muzeum. W godzinach południowych 
wyjazd do Polski. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach wie-
czornych.

NIEMCY

CZECHY

Salzburg

Hallstatt

Bad Isch

Nördlingen

Bamberg

Dinkelsbühl

Rothenburg ob der Tauber

AUSTRIA
kraina gór i jezior
Salzkammergut

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, godz. 06.45 na ul. 
Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Kutnej Hory w godzi-
nach popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu i krótki odpoczynek. 
Zobaczymy miasteczko nazywane w średniowieczu "skarbcem króle-
stwa", wpisane na listę UNESCO. Zwiedzanie: Włoski Zamek – daw-
na mennica państwowa, w której bito cenne praskie grosze i dawna 
siedziba króla Wacława II, kościół św. Barbary, który jest jednym z naj-
wspanialszych gotyckich zabytków w Europie. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Austrii. Przyjazd do cesarskiego 
Wiednia w godzinach południowych. Zwiedzanie letniej rezydencji ce-
sarskiej Schönbrunn, zbudowanej za panowania Marii Teresy – kaplica 
pałacowa z pięknymi freskami, skarbiec koronny, ogrody pałacowe. 
Czas wolny. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Wieczorem wyjazd na 
koncert do zamku Schönbrunn lub do Opery Wiedeńskiej ( jeśli będzie 
możliwość zakupu biletów na spektakl). Powrót do hotelu. Nocleg.
 
DZIEŃ III Po śniadaniu wycieczka do doliny Dunaju Wachau. Zwie-
dzanie opactwa benedyktyńskiego w Melku, nazywanego „kolebką 
Austrii”. Przejażdżka statkiem z Melku do miejscowości spitz, w cza-
sie której podziwiać możemy krajobraz doliny z sadami morelowymi. 
Wizyta w średniowiecznym miasteczku Dürnstein, gdzie zachowały 
się ruiny zamku, w którym więziony był król Anglii Ryszard Lwie Serce. 
Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do 
Wiednia. Piesze zwiedzanie Wiednia – stare miasto, promenada 
Graben, katedra św. Szczepana, Kohlmarkt, Josephplatz z kościo-
łem Augustianów, Hundertwasserhaus, Hofburg, Muzeum Historii 
i Sztuki lub Muzeum Przyrodnicze. Przejazd do hotelu w okolicach 
Drezna. Nocleg.

DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Wyjazd w drogę powrotną. Po drodze 
odwiedzimy Miśnię – miasto porcelany. Spacer po mieście i zwiedza-
nie: Albrechtsburg, katedra, Państwowa Manufaktura Porcelany z bo-
gatymi zbiorami „białego złota”. Przyjazd do Szczecina w godzinach 
wieczornych.

CZECHY
NIEMCY

POLSKA

Kutna Hora

DürnsteinSpitz

Melk

AUSTRIA
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CENA: 1 600 PLN

TErMINY:
29.04 – 03.05.2015
27.06 – 01.07.2015
19.08 – 23.08.2015
30.09 – 04.10.2015

CENA ZAWIErA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelu
• wyżywienie: 4 śniadania 
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota i lokalnych przewodników

uWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 90 EUR
• Bilety do Opery Wiedeńskiej należy 
   zamawiać do 6 tygodni przed 
   wyjazdem, ceny od 40 EUR
• Bilety na koncert muzyki klasycznej 
   w oranżerii pałacu Schönbrunn, 
   ceny od 40 EUR
• Istnieje możliwość wykupienia 
   4 obiadokolacji w cenie 260 PLN
• Dopłata do pokoju 1 os. – 290 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 44 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

CENA: 1600 PLN

TErMINY:
03.06 – 07.06.2015
15.07 – 19.07.2015
19.08 – 23.08.2015
16.09 – 20.09.2015

CENA ZAWIErA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach 
• wyżywienie: 4 śniadania
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota i lokalnych przewodników

uWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok.70 EUR 
   (łącznie z biletami na kolejki linowe)
• Istnieje możliwość dokupienia 4 
   obiadokolacji w cenie 280 PLN
• Dopłata do pokoju 1 os. – 280 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 44 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Wiedeń i okolice
z koncertem muzyki klasycznej

Ach… jak pięknie
jak ze snu… romantyczne miasta i bajkowe krajobrazy



DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, godz. 06.45 zbiórka na ul. 
Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Würzburga w godzi-
nach popołudniowych. Dawne miasto biskupów znane jest przede 
wszystkim, jako miasto baroku z pogodną atmosferą. Zwiedzanie: 
rezydencja książąt – biskupów z ogrodem Hofgarten, wpisana na li-
stę UNESCO, twierdza Marienberg, zabytkowa starówka. Przejazd do 
hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd do Maulbronn. Zwiedzanie klasztoru 
cystersów, wpisanego na listę UNESCO. Jest to jeden z najlepiej za-
chowanych średniowiecznych kompleksów klasztornych na północ 
od Alp, na którym odcisnęły swoje piętno chyba wszystkie style archi-
tektoniczne epoki. Przejazd do miasta Triberg, znanej miejscowości 
turystycznej, nazywanej bramą do Parku Narodowego Południowy 
Schwarzwald. Zobaczymy najwyższy wodospad w Niemczech i zwie-
dzimy muzeum zegarów z kukułką. Tutaj spróbujemy słynnego tortu 
i zobaczymy kapelusze „bollenhut” oraz zegary z kukułką, które są sym-
bolami Schwarzwaldu. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd nad Jezioro Bodeńskie. Wycieczka 
na wyspę Mainau, która jest wielką atrakcją Jeziora Bodeńskiego. 
Zachwyca bogactwem kwiatów o każdej porze roku, arboretum, 
jednym z największych pawilonów motyli w Niemczech, z fantastycz-
nymi pokazami w „Wasserwelt” i innymi ciekawostkami. Przejazd do 
malowniczego miasteczka Meersburg i spacer po starówce. Przejazd 
do hotelu. Obiadokolacja i nocleg

DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Fryburga, stolicy Schwarz-
waldu, miasta uniwersyteckiego. Zobaczymy stare dzielnice z kręty-
mi zaułkami, idylliczne podwóreczka, wąskie strumyki tzw. „Bächle”, 
przytulne restauracje, klimatyczne lokale na starówce i górującą nad 
miastem katedrę z oryginalną wieżą. Przejazd do hotelu w okolicach 
Heidelbergu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie Heidelbergu, 
miasta majestatycznie położonego po obu stronach rzeki Neckar. 
To tutaj ma siedzibę najstarszy uniwersytet Niemiec i  znajduje się 
jeden z piękniejszych zamków, a miasto urzeka romantyczną atmos-
ferą. Godz. 13.00 wyjazd do Polski. Przyjazd do Szczecina w późnych 
godzinach wieczornych.

SZWAJCARIA

Würzburg

Maulbronn

Heidelberg

Fryburg
Trieberg 

AUSTRIA

FRANCJA
NIEMCY

Meersburgwyspa Mainau

DZIEŃ I Godz. 06.30 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.15 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do rüdesheim w go-
dzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu i krótki od-
poczynek. Spacer po miasteczku, położonym nad samym Renem, 
z klimatycznymi uliczkami i charakterystycznymi domami z muru 
pruskiego. Wjazd kolejką linową do Niederwalddenkmal – ogrom-
nego posągu Germania symbolizującego zjednoczenie Niemiec. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie opactwa benedyktyń-
skiego św. Hildegardy, położonego wśród winnic na wzgórzu 
nad Rüdesheim. Wyjazd do Moguncji. Zwiedzanie – katedra, 
rynek z zabawną renesansową studnią Marktbrunnen, Knebel-
scher Hof, kościół św. Ignacego, ratusz, Muzeum Gutenberga. 
Czas wolny. Powrót do Rüdesheim. Zwiedzanie Muzeum Instru-
mentów Mechanicznych, gdzie zobaczymy i posłuchamy, jak 
zmieniał się sposób rejestrowania dźwięków. Obiadokolacja 
i nocleg w hotelu. 

DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie Klasztoru 
Eberbach, dawnego opactwa cystersów, gdzie kręcono film „Imię 
Róży”. Przejazd na zwiedzanie Wiesbaden – ekskluzywnego kuror-
tu ze słynnym Domem Zdrojowym. Wiesbaden to miasto w wersji 
luksusowej, można powiedzieć: „szlachetnie urodzone” pośród 
niemieckich metropolii, o wysokiej kulturze i najlepszych manie-
rach, pełne klasy i elegancji. Powrót do Rüdesheim. Obiadokolacja. 
Wieczorem wyjście do typowej niemieckiej tawerny z muzyką i de-
gustacja win reńskich. Nocleg w hotelu. 

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Następnie zwie-
dzanie urokliwych miasteczek nadreńskich – Bacharach i st. Goar. 
Przejazd do skały Lorelei z przepięknym widokiem na zakole Renu. 
Wycieczka statkiem białej floty z st. Goarshausen do Koblencji. Zwie-
dzanie Koblencji, jednego z najstarszych i najpiękniejszych miast nie-
mieckich, gdzie francuski styl życia miesza się z niemiecką tradycją. 
Zobaczymy cypel Deutsches Eck (Niemiecki Trójkąt) miejsce, gdzie 
Mozela uchodzi do Renu, starówkę i najpiękniejszą promenadę nad-
rzeczną w Niemczech. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd do Kolonii, 
miasta gdzie jest radość życia i chęć do zabawy, gdzie odbywa się 
najsłynniejszy karnawał w Niemczech. Zobaczymy gotycką katedrę 
ratusz, średniowieczne mury miejskie. Czas wolny. Wyjazd do Polski. 
Przyjazd do Szczecina w godzinach wieczornych.

BELGIA

HOLANDIA

Kolonia
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St. Goarhausen

Rüdesheim Wiesbaden
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19 Wakacje 2015

trasa romantyczna wzdłuż renu CENA: 1 790 PLN

TErMINY:
29.04 – 03.05.2015
03.06 – 07.06.2015
01.08 - 05.08.2015
05.09 – 09.09.2015
03.10 – 07.10.2015

CENA ZAWIErA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 4 śniadania 
   i 4 obiadokolacje (napoje do 
   obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN) 
• opiekę pilota - przewodnika

uWAGA !
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 50 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 280 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 38 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

CENA: 1 820 PLN

TErMINY:
29.04 – 03.05.2015
03.06 – 07.06.2015
29.07 – 02.08.2015
12.09 - 16.09.2015

CENA ZAWIErA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach 
• wyżywienie: 4 śniadania 
   i 4 obiadokolacje (napoje do 
   obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota - przewodnika

uWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 40 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 280 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 38 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Schwarzwald i Jezioro Bodeńskie



DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Hannoveru. Zwie-
dzanie do ZOO, które jest najatrakcyjniejszym ogrodem zoologicz-
nym w Niemczech, dzięki ośmiu fascynującym parkom krajobrazo-
wym, w których ponad 3 000 zwierząt żyje w warunkach zbliżonych 
do naturalnych. Możemy tu popłynąć rzeką Sambezi, wejść szlakiem 
ewolucji na szczyt Góry Goryli, bądź obserwować słonie, tygrysy i py-
tony w ruinach hinduskiego pałacu. Kangury i emu czekają na uczest-
ników ekspedycji w głąb Outback – czerwonego australijskiego lądu, 
a gorączki złota można doświadczyć podczas wędrówki przez Yukon 
Bay, gdzie żyją wilki i żubry. By poznać podwodny świat polarnych 
niedźwiedzi wystarczy zapuścić się w głąb frachtowca „Królowa Yuko-
nu”. Niezapomniane przeżycia gwarantowane. Spacer po centrum 
miasta. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do 
Heide Parku. Heide Park jest fenomenem. Tutaj możecie się wy-

szaleć ile dusza zapragnie na 850 000 m² oraz przeżyć ponad 40 
zupełnie odmiennych kolejkowych atrakcji. Jest to raj dla dzie-
ci i dorosłych – tutaj nie można się nudzić, Heide Park jest cały 
czas w ruchu. Godz. 17.30 wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do 
Szczecina około północy.

HOLANDIA

Heide Park
Hannover

NIEMCY

DANIA

POLSKA

DZIEŃ I Godz. 06.30 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka o godz. 
06.15 na ul. Sambora, parking dla autokarów. Wyjazd do Norymbergi. 
Zwiedzanie miasta: starówka z pięknymi kamieniczkami, ratusz, 
Dom Dürera, kościół św. Sebalda, kościół św. Wawrzyńca z rzeźba-
mi Wita Stwosza, Zamek Cesarski. Przejazd do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd w Alpy Bawarskie. Zwiedzanie baj-
kowych zamków Ludwika II Bawarskiego: Neuschwanstein (wnę-
trza)- zamek prosto z bajki, symbol romantycznej architektury i tra-
gicznej historii, najczęściej fotografowany obiekt w Niemczech 
i zamek Hohenschwangau, położony na wysokim wzgórzu, z któ-
rego roztacza się wspaniała panorama na jezioro i Alpy. Nocleg 
w hotelu.

DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Przejazd do Garmisch–Partenkirchen, 
najbardziej znanego kurortu w Alpach Bawarskich – możliwość 
wjazdu kolejką na najwyższy szczyt Niemiec Zugspitze i podziwia-
nie panoramy alpejskich szczytów 4 państw. Przejazd na zwiedzanie 
zamku Linderhof, wybudowanego w stylu baroku i rokoko, położo-
nego w pięknym 50 ha ogrodzie z rozlicznymi kaskadami wodnymi 
i budowlami ogrodowymi. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do 
Monachium. Zwiedzanie: kościół św. Michała, katedra, Plac Mariac-

ki, Nowy Ratusz, kościół św. Piotra, rezydencja Wittelsbachów, Viktu-
alienmarkt, Brama Isar, poznawanie zbiorów malarstwa w Starej lub 
Nowej Pinakotece. Czas wolny – czas na golonkę i bawarskie piwo. 
Wyjazd w kierunku Ratyzbony. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd do ratyzbony. Zwiedzanie jednego 
z najlepiej zachowanych miast średniowiecznych Niemiec, założo-
nego przez legiony rzymskie: starówka z zabytkowymi kamieniczka-
mi, ratusz, Porta Pretoria – najstarsza brama miejska w Niemczech, 
katedra, Most Kamienny. Wyjazd do Polski w godzinach południo-
wych. Przyjazd do Szczecina w godzinach wieczornych.

CZECHY
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CENA: 1 600 PLN

TErMINY:
01.05 – 05.05.2015
03.06 – 07.06.2015
15.07 - 19.07.2015
22.08 – 26.08.2015

CENA ZAWIErA:
• przejazd autokarem
• 4 noclegi w hotelach
• wyżywienie : 4 śniadania 
• ubezpieczenie NW (15 000 PLN), 
   KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika

uWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 50 EUR, wjazd 
   na Zugspitze ok. 49 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 280 PLN
• Istnieje możliwość dokupienia 
   4 obiadokolacji w cenie – 280 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 44 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

CENA: 560 PLN

TErMINY:
01.05 – 02.05.2015 
04.06 – 05.06.2015                     
11.07 – 12.07.2015      
22.08 – 23.08.2015                         
12.09 – 13.09.2015

CENA ZAWIErA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu 
• wyżywienie: 1 śniadanie 
   i 1 obiadokolacja (napoje do 
   obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (10 000 EUR), bagaż (0100 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika

uWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają 
   indywidualnie: dorośli ok. 50 EUR, 
   dzieci ok. 35 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 70 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 10 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Bawaria i Zamki Ludwika ii

czas ruszać ku przygodzie
doskonała zabawa dla dzieci i dorosłych



DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka o godz. 
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Miśni, 
stolicy europejskiej porcelany, malowniczo położonej nad Łabą. Spa-
cer po mieście i zwiedzanie: Albrechtsburg, katedra, Państwowa Ma-
nufaktura Porcelany z bogatymi zbiorami „białego złota”. Następnie 
przejazd na zwiedzanie malowniczo położonego zamku Moritzburg, 
myśliwskiego pałacu dynastii Wettynów, położonego na środku sta-
wu i otoczonego urokliwym kompleksem parkowym. Przejazd do 
hotelu w Saksonii Szwajcarskiej, nocleg. 

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie Saksonii Szwaj-
carskiej, położonej nad Łabą krainy wzgórz, lasów i skał o niesamo-
witych kształtach. Wyruszymy z Pirny, miasta z zabytkową starówką, 
uważanego za bramę wjazdową do Saksonii Szwajcarskiej. Zobaczy-
my Bastei, niezwykłą grupę skalną z ponad 200-metrowymi piono-
wymi ścianami, które wyrastają znad brzegu Łaby. W połowie XIX w. 
skały połączono mostem, powstały galeryjki - punkty widokowe,spa-
cer może, co prawda, wywołać gęsią skórkę, ale koniecznie trzeba 
na nie wejść. Przejdziemy także kamiennym mostem do twierdzy 
Neurathen, skąd roztacza się zapierający dech w piersiach widok na 

okolicę. Przejazd do Bad schandau, znanego kurortu w sercu Sak-
sonii Szwajcarskiej, spacer po miasteczku. Następnie udamy się do 
Hinterhelmsdorf na  przejażdżkę łódkami po rzece, która wije się 
malowniczo pośród formacji skalnych. Będziemy płynąć obok skał 
w postaci krokodyli, śpiących owiec czy słoni aż do wyspy miłości 
w kształcie serca - niezapomniane wrażenia gwarantowane. Wyjazd 
w drogę powrotną do Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 22.30.

CZECHY

NIEMCY
POLSKA

Bastei
Moritzburg

Pirna 
HinterhelmsdorfBad Schandau

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 
na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Drezna i zwie-
dzanie Starego Miasta: Plac Teatralny z Operą Sempera, Zwinger 
– ukoronowanie barokowego przepychu sztuki dworskiej Augusta 
Mocnego, kościół Dworski, gdzie spoczywa serce Augusta Mocne-
go, Fürstenzug czyli historia władców Saksonii, przedstawiona na 
porcelanie miśnieńskiej, kościół Najświętszej Marii Panny, kościół św. 
Krzyża, Tarasy Brühla, „Balkon Europy”. Czas wolny. Po krótkiej prze-
rwie przejazd na zwiedzanie Nowego Miasta: „Złoty jeździec”, konny 
pomnik Augusta Mocnego, Pałac Japoński, widok na Stare Miasto 
przez Łabę z perspektywy obrazów Canaletto, Königstrasse, najdłuż-
sza, wspaniale odrestaurowana, barokowa ulica Drezna, znany trakt 
handlowy. Wieczorem czas wolny, czas na królewskie piwo „Rade-
berger Pils”. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wycieczka zabytko-
wym statkiem parowym po Łabie do Saksonii Szwajcarskiej. Spacer 

po ogrodach rezydencji hrabiny Cosel w Pillnitz i zwiedzanie twier-
dzy Königstein. Powrót do centrum Drezna autobusem i czas na 
indywidualne obcowanie ze skarbami zbiorów muzealnych: Galeria 
Starych Mistrzów z „Madonną Sykstyńską” Rafaela, kolekcja porcelany 
w Zwingerze, Grüne Gewölbe, najcenniejszy skarbiec Europy. Godz. 
16.00 wyjazd do Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 22.00.

CZECHY

Drezno
Köningstein

Pillnitz

POLSKANIEMCY
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Miśnia i Saksonia Szwajcarska CENA: 490 PLN

TErMINY:
01.05 – 02.05.2015
04.06 – 05.06.2015
04.07 – 05.07.2015
01.08 – 02.08.2015
29.08 – 30.08.2015
19.09 – 20.09.2015

CENA ZAWIErA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu 
• wyżywienie: 1 śniadanie
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN) 
   i KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika

uWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 25 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. - 75 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 10 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

CENA: 490 PLN

TErMINY:
25.04 – 26.04.2015 
23.05 – 24.05.2015                     
27.06 – 28.06.2015      
25.07 – 26.07.2015                         
15.08 – 16.08.2015
12.09 – 13.09.2015
03.10 – 04.10.2015
12.12 – 13.12.2015*  
*Drezno i Miśnia z Jarmarkiem 
Bożonarodzeniowym
(program do pobrania w biurze lub na stronie 
www.pelikan.szn.pl)

CENA ZAWIErA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu 
• wyżywienie: 1 śniadanie
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (10 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika

uWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 35 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 70 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 10 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

tak blisko....Drezno
stolica Saksonii, miasto kultury i sztuki nad Łabą



DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Lubeki w godzi-
nach południowych. Zwiedzanie starego hanzeatyckiego miasta 7 
wież i marcepana: bajkowa, otoczona wodą starówka, zachwycająca 
średniowiecznymi zabudowaniami z czerwonej cegły (od 1987 roku 
wpisana na listę zabytków UNESCO), gotycka Brama Holsztyńska, 
która jest symbolem miasta, gotycki kościół św. Marii z największymi 
na świecie organami mechanicznymi, ratusz, katedra, szpital św. Du-
cha. Czas wolny – dla chętnych wizyta w „Cafe Niederregger”, zwanej 
marcepanowym rajem. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przyjazd do Wismaru, 
zabytkowego miasta portowego nad Bałtykiem. Zwiedzanie: starów-
ka (od 2002 roku wpisana na listę UNESCO), gotyckie kościoły św. 
Mikołaja i św. Jerzego, okazały rynek z renesansową studnią „Was-
serkunst”, stary port ze spichlerzami i browarem. Przejazd do  hanze-

atyckiego rostocku, największego miasta Meklemburgii – Przedpo-
morza. Zwiedzanie: port nad rzeka Warnow, zespół architektoniczny 
najstarszego uniwersytetu północnej Europy „Latarni Północy”, ratusz, 
kościół Mariacki. Przejazd do nadmorskiego kurortu Warnemünde – 
czas na relaks i morską rybę. Godz. 17.30 wyjazd do Polski. Przyjazd 
do Szczecina ok. godz. 22.00.

NIEMCY

DANIA

Lubeka Wismar

Warnemünde

POLSKA

Rostock

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka 
o godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do 
Hamburga, nazywanego niemieckim oknem na świat, który ocza-
rowuje urbanistycznym wdziękiem i portową atmosferą. Objazd 
miasta: Speicherstadt (kompleks spichlerzy portowych z czerwonej 
glazurowanej cegły z miedzianymi dachami, wkrótce znajdzie się na 
Liście UNESCO), Hafen City z budującym się gmachem niezwykłej 
filharmonii „Elbphilharmonie”, nowego symbolu miasta, Targ Ryb-
ny, dzielnica St. Pauli a następnie spacer do historycznego portu 
przy Landungsbrücken, dalej wieża kościoła św. Mikołaja, Plac Ra-
tuszowy, imponujący neorenesansowy ratusz, hamburska Wenecja 
z traktem „Młodych Panien” nad Binnenalster, malowniczy „Zaułek 
Wdów”. Z wieży kościoła św. Michała zobaczymy wspaniały widok 
na miasto i port. Na koniec przejdziemy się po Repeerbahn, naj-
bardziej grzesznej mili świata, m.in. do Placu The Beatles, miejsca 
odkrycia tej legendarnej grupy. Czas wolny. Przejazd do hotelu, 
nocleg.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Przejazd do Hannoveru, nazywane-
go miastem targów i ogrodów. Zwiedzanie starówki, na której za-

bytki łączy namalowana na chodnikach ponad czterokilometrowa 
czerwona linia „Roter Faden”. Zobaczymy: kościół Na Rynku i Stary 
Ratusz, dwóch reprezentantów północno – niemieckiego gotyku 
ceglanego, wilhelmiński Nowy Ratusz, z kopuły którego roztacza 
się wspaniały widok na miasto. Zwiedzimy ogrody Herrenhausen, 
zaliczane do najpiękniejszych terenów parkowych w całej Europie. 
Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 22.00

HOLANDIA

Hamburg

Hannover

NIEMCY

DANIA

POLSKA
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CENA: 540 PLN

TErMINY:
02.05 – 03.05.2015
06.06 – 07.06.2015
18.07 – 19.07.2015
29.08 – 30.08.2015
26.09 – 27.09.2015

CENA ZAWIErA:
• transport 
• 1 nocleg w hotelu 
• wyżywienie: 1 śniadanie 
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika

uWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 21 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 75 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 10 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

CENA: 560 PLN

TErMINY:
23.05 – 24.05.2015
13.06 - 14.06.2015
11.07 – 12.07.2015
15.08 – 16.08.2015
12.09 – 13.09.2015
03.10 – 04.10.2015

CENA ZAWIErA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu 
• wyżywienie: 1 śniadanie 
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika

uWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok.10 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 75 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 10 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Hamburg – Hannover

Uroki miast Starej Hanzy
Lubeka-Wismar-rostock



DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45. na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Magdeburga, ko-
lebki niemieckiej państwowości. Zwiedzanie centrum miasta: starów-
ka z barokowym ratuszem i posągiem „Magdeburskiego Jeźdźca”, 
gotycka katedra - najpiękniejsza w Niemczech Wschodnich, klasztor 
Najświętszej Marii Panny. Następnie udamy się do Quedlinburga, 
miasta muru pruskiego, które za sprawą 1600 domów szachulco-
wych trafiło na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spacer po 
starówce: cesarska warownia z X wieku, romańska kolegiata św. Ser-
wacego. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Wernigerode „Kolorowego Miasta”, 
słynnego z barwnych szachulcowych budynków i bajkowego ratusza. 
Następnie przejazd kolejką wąskotorową Harzquerbahn, ciągnioną 
przez parowóz na najwyższy szczyt gór Harzu, Brocken (1142 m 

n.p.m.) i spacer po Brocken śladami „Fausta” Goethego (fantastycz-
ne granitowe formy „Diabelska Ambona” i „Ołtarz Czarownic” oraz 
Brockenhaus – centrum informacyjne Parku Narodowego „Hoch-
harz”). Powrót do Polski, przyjazd do Szczecina ok. godz. 20.30.

HOLANDIA

NIEMCY

DANIA

POLSKA

MagdeburgaWernigerode

Brocken
Quedlinburg

masyw górski Harz

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka godz. 06.45 
na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Weimaru, byłego 
europejskiego ośrodka kultury i duchowego centrum Niemiec, od 
1998 roku na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spacer po 
centrum Weimaru śladami wielkich niemieckich artystów, twórców 
Bauhausu: rynek z ratuszem, Zamek Weimarski, Zielony Pałac, kościół 
św. Piotra i Pawła, Teatr Narodowy, domy Goethego i Schillera, park 
z ogrodowym domem Goethego. Przejazd do hotelu, zakwaterowa-
nie, nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd do Eisenach, miasta w cieniu zamku 
Wartburg, uważanego za najromantyczniejszą i najsilniej osadzo-
ną w historii warownię Niemiec, umieszczoną w 1999 roku na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie zamku Wartburg oraz 
spacer po historycznym centrum miasta: rynek z kolorowym ratuszem, 
domy Bacha i Lutra. Przejazd do stolicy Turyngii i najstarszego miasta 

regionu – Erfurtu. Zwiedzanie zabytkowej starówki: wzgórze katedralne 
z katedrą NMP i kościołem św. Seweryna, malowniczy rynek Fischmarkt 
(czas wolny m.in. na kiełbaski z Turyngii) oraz Krämerbrücke – roman-
tyczny most kramarzy nad rzeką Gera (jak Ponte Vecchio we Florencji). 
Godz. 17.30 wyjazd do Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 22.30.

CZECHY

POLSKANIEMCY

Eisenach Erfurt

Weimar

23 Wakacje 2015

CENA: 570 PLN

TErMINY:
01.05 – 02.05.2015
04.06 – 05.06.2015
11.07 – 12.07.2015
15.08 – 16.08.2015
05.09 – 06.09.2015
03.10 – 04.10.2015
10.11 – 11.11.2015

CENA ZAWIErA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu 
• wyżywienie: 1 śniadanie
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika

uWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 12 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 75 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 10 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

CENA: 490 PLN

TErMINY:
30.04 – 01.05.2015
13.06 – 14.06.2015
18.07 – 19.07.2015
22.08 – 23.08.2015
19.09 – 20.09.2015
10.10 - 11.10.2015

CENA ZAWIErA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu 
• wyżywienie: 1 śniadanie
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika

uWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok.40 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 75 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 10 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Saksonia – Anhalt i Góry Harzu
owiana legendami kraina czarownic, mitów i legend

turyngia
podróż do zielonego serca Niemiec



DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Berlina w godzi-
nach przedpołudniowych. Przejazd na Wyspę Muzealną tzw. „Akro-
pol Kultury”, gdzie zwiedzimy najbardziej imponujące z berlińskich 
muzeów – Muzeum Pergamońskie. Następnie przejazd przez dziel-
nicę Prenzlauer Berg („Montmartre” Berlina) i historyczne centrum 
stolicy Niemiec: Alexanderplatz, ulica Unter den Linden, Friedrich-
strasse, Checkpoint Charlie. Spacer na Plac Paryski z Bramą Bran-
denburską i Plac Republiki z gmachem Reichstagu oraz rejs stat-
kiem po Szprewie. Czas wolny na Placu Poczdamskim. Przejazd do 
hotelu, zakwaterowanie i odpoczynek. Nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do 
Poczdamu. Zobaczymy: zespół pałacowo – parkowy Sanssouci 
z jego fontannami i tarasami winnic, po których przechadzał się 
już Fryderyk Wielki. Zwiedzanie pałacu oraz spacer po baroko-
wych ogrodach i parku krajobrazowym (Wielka Fontanna, Chiński 
Domek). Następnie przejazd do Nowego Ogrodu nad jeziorem 
Heiliger See i zwiedzanie Pałacu Cecilienhof, miejsca Konferencji 
Poczdamskiej. Powrót przez rosyjską kolonię Aleksandrówka do 
centrum Poczdamu: Kwartał Holenderski, Kościół Francuski oraz 
św. Piotra i Pawła i Brama Brandenburska – budowle wzorowane 
na zabytkach Amsterdamu, Rzymu i Stambułu. Czas wolny. Wyjazd 
z Poczdamu do Drezna w godzinach popołudniowych. Zakwatero-
wanie w hotelu, nocleg.

DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Drezna. Zaczniemy od 

Nowego Miasta: „Złoty jeździec”, konny pomnik Augusta Mocnego, 
Pałac Japoński, widok na Stare Miasto przez Łabę z perspektywy 
obrazów Canaletto, Königstrasse, najdłuższa, wspaniale odrestau-
rowana, barokowa ulica Drezna. Następnie zwiedzanie Starego 
Miasta: Plac Teatralny z Operą Sempera, Zwinger-ukoronowanie 
barokowego przepychu sztuki dworskiej Augusta Mocnego, Ko-
ściół Dworski, Fürstenzug czyli historia władców Saksonii, przedsta-
wiona na porcelanie miśnieńskiej, Kościół Najświętszej Marii Panny, 
Kościół św. Krzyża, Tarasy Brühla, „Balkon Europy”. Czas na indywi-
dualne obcowanie ze skarbami zbiorów muzealnych: Galeria Sta-
rych Mistrzów z „Madonną Sykstyńską” Rafaela, kolekcja porcelany 
w Zwingerze, Grüne Gewölbe, najcenniejszy skarbiec Europy (do 
wyboru). Godz. 16.00 wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przyjazd 
do Szczecina w godzinach wieczornych.

HOLANDIA
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CZECHY

Forst
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DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Zielonej Góry, 
po drodze zatrzymamy się w Świebodzinie, przy najwyższej figurze 
Chrystusa Króla Wszechświata o wysokości 33 m. W Zielonej Górze 
na Winnym Wzgórzu czas na kawę i wino z lubuskich winnic w Pal-
miarni wśród 120 gatunków roślin tropikalnych. Następnie przejazd 
do Forst – „Miasta róż”, będącego mekką miłośników tych kwiatów. 
Zwiedzanie Ogrodu Różanego położonego na dwóch wyspach na 
Nysie Łużyckiej, 400 odmian róż i 40 000 różanych krzewów oraz (w 
terminie maj/czerwiec) gaje rododendronowe. Przejazd do Żar. Za-
kwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu spacer po żarskiej starówce. Przejazd do 
Łęknicy i Bad Muskau, gdzie spacerując będziemy podziwiać naj-
większy w Europie transgraniczny Park Mużakowski w stylu angiel-
skim, stanowiący jedno z najwybitniejszych osiągnięć europejskiej 

sztuki ogrodowej XIX wieku (od 2004 roku na Liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO). Zwiedzanie Nowego Zamku. Powrót do Pol-
ski. Przyjazd do Szczecina ok. godz.22.00.

CENA: 495 PLN

TErMINY:
16.05 –17.05.2015
27.06 – 28.06.2015
18.07 –19.07.2015
22.08 – 23.08.2015
12.09 –13.09.2015
03.10 – 04.10.2015

CENA ZAWIErA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu 
• wyżywienie: 1 śniadanie 
   i 1 obiadokolacja (napoje do 
   obiadokolacji płatne dodatkowo)
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)

uWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 15 EUR
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 10 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Łużyce i park Mużakowski

CENA: 800 PLN

TErMINY:
01.05 – 03.05.2015
04.06 – 06.06.2015
17.07 – 19.07.2015
14.08 – 16.08.2015

CENA ZAWIErA:
• transport 
• 2 noclegi w hotelu 
• wyżywienie: 2 śniadania
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (10 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika

uWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 60 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 140 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 15 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Berlin – poczdam – Drezno



HOLANDIA

NIEMCY

DANIA

POLSKA

Berlin

HOLANDIA

NIEMCY

DANIA

POLSKA

Berlin

HOLANDIA

NIEMCY

DANIA

POLSKA

Poczdam

25 Wakacje 2015

Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na ul. Sam-
bora – parking dla autokarów. Przyjazd do Poczdamu w godzinach 
przedpołudniowych. Zobaczymy: zespół pałacowo – parkowy Sans-
souci z jego fontannami i tarasami winnic, po których przechadzał się 
już Fryderyk Wielki. Zwiedzanie pałacu oraz spacer po barokowych 
ogrodach i parku krajobrazowym (Wielka Fontanna, Chiński Domek). 
Następnie przejazd do Nowego Ogrodu nad jeziorem Heiliger See 
i zwiedzanie Pałacu Cecilienhof, miejsca Konferencji Poczdamskiej 
w 1945 roku. Powrót przez rosyjską kolonię Aleksandrówka do cen-
trum Poczdamu: Kwartał Holenderski, Kościół Francuski oraz św. 
Piotra i Pawła i Brama Brandenburska – budowle wzorowane na za-
bytkach Amsterdamu, Rzymu i Stambułu. Czas wolny. Godz. 17.00 
wyjazd z Poczdamu, przyjazd do Szczecina ok. godz. 20.30.

Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na ul. Sam-
bora – parking dla autokarów. Przyjazd do Berlina w godzinach 
przedpołudniowych. Przejazd na Wyspę Muzealną tzw. „Akropol 
Kultury”, gdzie zwiedzimy najbardziej imponujące z berlińskich mu-
zeów – Muzeum Pergamońskie. Następnie przejazd przez dzielnicę 
Prenzlauer Berg („Montmartre” Berlina) i historyczne centrum stolicy 
Niemiec: Alexanderplatz, ulica Unter den Linden, Friedrichstrasse, 
Checkpoint Charlie. Spacer na Plac Paryski z Bramą Brandenburską 
i Plac Republiki z gmachem Reichstagu oraz rejs statkiem po Szpre-
wie. Na zakończenie pobytu w Berlinie czas wolny na Placu Pocz-
damskim. Wyjazd z Berlina w późnych godzinach popołudniowych, 
przyjazd do Szczecina ok. godz. 21.00

Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na ul. Sam-
bora – parking dla autokarów. Przejazd do parku wypoczynkowego 
Marzahn, gdzie będziemy podziwiać sztukę ogrodową z różnych 
stron świata. „Ogrody Świata” rozciągają się na powierzchni ponad 
20 ha i fascynują różnorodnością barw. Egzotykę reprezentują: ogród 
Chiński – Ogród Odzyskanego Księżyca, japoński Ogród Zmiesza-
nych Wód, ogród z Bali, marokański i koreański (dar miasta Seul). Jest 
też Ogród bylinowy Karla Foerstera, ogród wodny z całą gamą nie-
banalnych źródełek wodnych wykonanych z głazów i kamiennych kul 
i z przykładami małych, nowoczesnych form wodnych, a od niedaw-
na Ogród Włoski. Na zakończenie pobytu w Berlinie czas wolny na 
Placu Poczdamskim (Sony i Arkaden Center), gdzie będziemy mogli 
oddać się szaleństwu zakupów. Wyjazd z Berlina w późnych godzi-
nach popołudniowych, przyjazd do Szczecina ok. godz. 21.00.

CENA: 150 PLN

TErMINY:
19.04.2015
02.05.2015
13.06.2015
04.07.2015
08.08.2015
30.08.2015
19.09.2015
04.10.2015
11.11.2015

CENA ZAWIErA:
• transport
• opiekę pilota - przewodnika
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)

uWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 22 EUR
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 5 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

CENA: 145 PLN

TErMINY:
18.04.2015      01.08.2015
03.05.2015      22.08.2015
04.06.2015      12.09.2015
27.06.2015      03.10.2015
18.07.2015      11.11.2015
               05.12.2015*
*Jarmark Bożonarodzeniowy 
(program do pobrania w biurze lub na stronie 
www.pelikan.szn.pl) 

CENA ZAWIErA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)

uWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 27 EUR
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 5 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

CENA: 145 PLN

TErMINY:
18.04.2015
03.05.2015
04.06.2015
27.06.2015
18.07.2015
01.08.2015
22.08.2015
12.09.2015
03.10.2015

CENA ZAWIErA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)

uWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 5 EUR
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 5 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

poczdam
stolica Brandenburgii, miasto rezydencyjne na wodzie

Berlin
modna metropolia pełna przeciwieństw, tygiel narodów

relaks w Berlinie
feria barw w ogrodach i zakupowe szaleństwo
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Park Jasmund

SassnitzRugia

Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godzinie 06.45 na ul. 
Sambora – parking dla autokarów. Przejazd na rugię, największą 
wyspę Niemiec. Przejazd do najmniejszego Parku Narodowego 
Jasmund, słynnego z dziwacznych stromych klifów kredowych, 
wznoszących się nad brzegiem Bałtyku. Zobaczymy także otoczony 
legendami klif „Königstuhl” o wysokości 118 m n.p.m. Następnie za-
praszamy do przeżycia niepowtarzalnego połączenia ścieżki „ Wierz-
chołkami drzew” i nowoczesnego centrum informacji o środowisku. 
W trakcie trasy spacerowej i z wieży widokowej w kształcie orlego 
gniazda podziwiać będziemy urokliwe krajobrazy i dziką przyrodę ze 
starymi bukami. Wyjazd do Polski w późnych godzinach popołudnio-
wych. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 21.00.

Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 przy ul. Sam-
bora – parking dla autokarów. Przyjazd do hanzeatyckiego Stralsun-
du w godzinach przedpołudniowych. Spacer po starówce: kościół 
Mariacki, stary rynek z ratuszem, który należy do najpiękniejszych 
przykładów ceglanej architektury świeckiej, kościół św. Mikołaja. 
Zwiedzanie otwartego w 2008 roku na wyspie portowej Oceanarium 
– flora i fauna Bałtyku, Morza Północnego oraz północnego Atlantyku 
wraz z Morzem Polarnym. Następnie wizyta w Niemieckim Muzeum 
Morskim ulokowanym w byłym klasztorze św. Katarzyny – m.in. tropi-
kalne gatunki zwierząt morskich. Czas wolny, teraz możemy skoszto-
wać morską rybę, którą oferują liczne restauracje w porcie. Wyjazd 
do Polski w późnych godzinach popołudniowych. Przyjazd do Szcze-
cina ok. godz. 21.00.
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Stralsund

Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka o godzinie 06.45 
na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Schwerina, 
stolicy Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Miasto zachwyca uroz-
maiceniem i naturalnością, perfekcyjne połączenie przyrody i kultury 
sprawia, że Schwerin nabiera szczególnego blasku. Zobaczymy: baj-
kowy pałac Schweriner Schloss ze złotymi wieżami, piękną starówkę 
z majestatyczną katedrą i starym ratuszem oraz ogród Alter Garten 
– klejnot ogrodowej sztuki baroku. Czas wolny, dla chętnych zwie-
dzanie Galerii Starych i Nowych Mistrzów z bogatymi zbiorami ma-
larstwa holenderskiego i flamandzkiego Godz.17.00 wyjazd w drogę 
powrotną. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 21.30.

Schwerin
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CENA: 230 PLN

TErMINY:
02.05.2015
30.05.2015                              
20.06.2015                   
25.07.2015                 
22.08.2015                   
19.09.2015
10.10.2015

CENA ZAWIErA:
• transport
• opiekę pilota - przewodnika
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)

uWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 12 EUR
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 5 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

CENA: 150 PLN

TErMINY:
03.05.2015
04.06.2015
05.07.2015
01.08.2015
29.08.2015
19.09.2015

CENA ZAWIErA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)

uWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 15 EUR
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 5 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

CENA: 145 PLN

TErMINY:
03.05.2015
04.06.2015
05.07.2015
01.08.2015
29.08.2015
19.09.2015

CENA ZAWIErA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)

uWAGA!
• Bilety wstępu do Oceanarium 
   i Niemieckiego Muzeum Morskiego  
   uczestnicy opłacają indywidualnie 
   dorośli 21 EUR, uczniowie i studenci 
   14 EUR, dzieci 4 – 16 lat 11EUR
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 5 PLN

Schwerin

Dzika natura rugii

Stralsund
zabytki architektury i fascynujący świat mórz i oceanów

s
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Godz. 6.30 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.15 na ul. Sambo-
ra – parking dla autokarów. Przyjazd do Brandenburga, najstarszego 
miasta Marchii Brandenburskiej, w średniowieczu głównej twierdzy 
zachodniosłowiańskiego plemienia Hawelanów, miasta malowniczo 
położonego nad Hawelą z zabytkowymi centrami rozłożonymi na wy-
spach. Spacer po starym mieście: katedra romańsko-gotycka św. Pio-
tra i Pawła, Stary Ratusz z posągiem Rolanda. Następnie zwiedzanie 
wystawy ogrodniczej BUGA 2015: rosarium, ogród bylin i winnica na 
wzgórzu Marienberg, pokazy kwiatów we wnętrzu kościoła św. Jana, 
30 ogrodów tematycznych. Wyjazd do Polski w późnych godzinach 
popołudniowych. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 21.00.

Godz. 8.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz.7.45 przy ul. Sambo-
ra – parking dla autokarów. Przyjazd do Chorin – zwiedzanie Klasz-
toru Cystersów i spacer po parku założonym przez Petera Lenné. 
Przejazd do Niederfinow, gdzie znajduje się wspaniały zabytek tech-
niki – Schiffshebewerk, czyli gigantyczny podnośnik do podnoszenia 
i opuszczania statków z jednego kanału na drugi, na drodze wodnej 
łączącej Szczecin z Berlinem. Rejs statkiem przez historyczną podno-
śnię. Następnie zwiedzimy Ogród Botaniczno – Leśny w Eberswalde 
– jeden z najstarszych w Europie. Na zakończenie przejazd wzdłuż 
jeziora Werbellinsee przez największy rezerwat przyrody w Niem-
czech, Rezerwat Biosfery Schorfheide – Chorin (jego fragment wpisa-
no w roku 2011 na Listę Światowego Dziedzictwa Natury UNESCO) 
do historycznego dworca Kaiserbahnhof Schorfheide. Powrót do 
Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 20.00.
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Eberswalde

Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na ul. Sambo-
ra – parking dla autokarów. Przejazd do raddusch, gdzie zwiedzimy 
muzeum regionalne mieszczące się w słowiańskiej twierdzy. Następ-
nie przejazd do Lübbenau. Spacer po starówce i parku pałacowym 
z neoklasycznym dworem. Następnie zapraszamy na trzygodzinny rejs 
łodzią kanałami pośród lasów i wiosek łużyckich z degustacją szpre-
waldzkich specjalności. Zwiedzanie skansenu regionalnego w Lehde, 
przedstawiającego życie Serbołużyczan w dawnych czasach. Czas wol-
ny w porcie w Lübbenau, możliwość zakupu produktów i pamiątek re-
gionalnych. Powrót do Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 21.00.
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Lübbenau
Raddusch

Lehde
Spreewald
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CENA: 165 PLN

TErMINY:
01.05.2015                                   
06.06.2015                   
11.07.2015 
02.08.2015                
15.08.2015                  
05.09.2015
26.09.2015

CENA ZAWIErA:
• transport
• opiekę pilota - przewodnika
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)

uWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 21 EUR
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 5 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

CENA: 170 PLN

TErMINY:
25.04.2015
23.05.2015
20.06.2015
25.07.2015
22.08.2015
13.09.2015
03.10.2015

CENA ZAWIErA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)

uWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 20 EUR
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo – 5 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

CENA: 99 PLN

TErMINY:
16.05.2015                                   
13.06.2015                   
18.07.2015                  
15.08.2015                  
12.09.2015

CENA ZAWIErA:
• transport
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), 
   KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota - przewodnika

uWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 10 EUR
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
   płatne dodatkowo - 5 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

Spreewald
Wenecja Brandenburgii

Brandenburg i  Wystawa Ogrodnicza Buga 2015
od katedry do katedry

Barnimer Land w Brandenburgii



DZIEŃ I Godz. 06.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 05.45 na 
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Wrocławia w go-
dzinach południowych. Zwiedzanie miasta: rynek z przyległościami 
– rynek, ratusz, Plac Solny, fara miejska, kompleks uniwersytecki (w 
tym Aula Leopoldina i Oratorium Marianum), Arsenał, Hala Stulecia, 
opera. Czas wolny. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i odpoczy-
nek. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie miasta: 
Ostrów Tumski – wyspa Piasek (bulwar Piotra Włosta), kościół Naj-
świętszej Marii Panny na Piasku, kolegiata św. Krzyża, katedra Jana 
Chrzciciela (z możliwością wjazdu na wieżę widokową), brama Klusz-
czanka, ogrody biskupie, ogród botaniczny, Panorama Racławicka. 
Wyjazd z Wrocławia w godzinach popołudniowych. Przyjazd do 
Szczecina w późnych godzinach wieczornych.
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DZIEŃ I Godz. 05.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 04:45 
przy ul. Sambora – parking dla autobusów. Przyjazd do Kazimierza 
Dolnego w późnych godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie 
w hotelu i krótki odpoczynek. Następnie zwiedzanie urokliwego 
miasta, pięknie położonego nad Wisłą. Obiadokolacja i nocleg 
w hotelu.

DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd do sandomierza. Zwiedzanie mia-
sta: kościół św. Michała wraz z zespołem dawnego klasztoru Bene-
dyktynek, kościół św. Józefa wraz z zespołem dawnego klasztoru 
Reformatów, Brama Opatowska, stary rynek wraz z zabytkowymi ka-
mieniczkami i ratuszem, katedra, Pałac Biskupi, Synagoga, Zamek, 
Spichlerz. Przejazd do hotelu na Roztoczu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ III Po śniadaniu zwiedzanie miast Roztocza: Zwierzyniec 
– dawna siedziba Zarządu Ordynacji Zamojskiej z barokowym ko-
ściołem na wyspie i browarem z 1806 r. szczebrzeszyn – zabytko-
we miasto z XVI wieczną cerkwią, kościołem św. Mikołaja, dawnym 
klasztorem i synagogą z XVII wieku. Krasnobród – barakowy klasz-
tor z 1699 r. oraz dwór Leszczyńskich. Przejazd do Zamościa. Zakwa-
terowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Zamościa – „perły rene-
sansu”, miasta umieszczonego na światowej liście dziedzictwa UNE-

SCO: rynek, ratusz, fortyfikacje bastionowe, bramy miejskie, kate-
dra, Pałac i Akademia Zamoyskich. Przejazd do Lublina i zwiedzanie 
miasta: Zamek Lubelski z donżonem z XIII wieku i gotycko – rene-
sansową kaplicą ozdobioną freskami rusko – bizantyńskimi, Plac 
Zamkowy, Katedralna Cerkiew Prawosławna, Nowy Kirkut z Izbą 
Pamięci Żydów Lubelskich. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ V Po śniadaniu zwiedzanie rynku otoczonego zabytkowymi 
kamieniczkami z gmachem Trybunału Koronnego. Wyjazd w drogę 
powrotną. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach wieczor-
nych.

Sadomierz

Szczebrzeszyn

Kazimierz Dolny

Krasnobród

Lublin

Zwierzyniec

POLSKA

UKRAINA

CENA: 1 350 PLN

TErMINY:
17.06 – 21.06.2015
19.08 – 23.08.2015

CENA ZAWIErA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach klasy turystycznej
• wyżywienie: 4 śniadania 
   i 4 obiadokolacje (napoje do 
   obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW 10 000 PLN
• opiekę pilota i lokalnych przewodników

uWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 60 PLN 
• Dopłata do pokoju 1 os. – 200 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

CENA: 450 PLN

TErMINY:
23.05 – 24.05.2015
27.06 – 28.06.2015
25.07 – 26.07.2015
29.08 – 30.08.2015
26.09 – 27.09.2015

CENA ZAWIErA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu 
• wyżywienie: 1 śniadanie 
• ubezpieczenie: NW 10 000 PLN
• opiekę pilota i lokalnego przewodnika

uWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych 
   obiektów uczestnicy opłacają 
   indywidualnie ok. 55 PLN 
• Dopłata do pokoju 1 os. – 50 PLN
• Kolejność zwiedzania może 
   ulec zmianie

roztocze i Lubelszczyzna

Wrocław na weekend
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Szkoła założona w 1954 roku jest najstarszą szkołą uczącą języka 
angielskiego w Cambridge. Oferuje szeroka gamę kursów języka 
angielskiego. Lekcje prowadzone są przez doświadczonych i pro-
fesjonalnie wykwalifikowanych nauczycieli. Szkoła jest prywatną, nie 
należy do żadnej sieci szkół. Szkoła cieszy się dobrą opinią, którą za-
wdzięcza indywidualnym podejściem do każdego studenta. Budynki 
szkoły położone są w centrum Cambridge, w niedalekiej odległości 
przystanków komunikacji miejskiej. W szkole znajduje się: 18 klas, 
darmowy dostęp do internetu, kawiarnia, ogród, 

Cambridge – Cambridge jest uznawane za jedno z piękniejszych 
miast Wielkiej Brytanii. Obecnie miasto liczy ok. 100 tysięcy miesz-
kańców i jest prężnym ośrodkiem uniwersyteckim. Jest oddalone 
tylko jedną godzinę jazdy pociągiem od Londynu. Jest bardzo ma-
lownicze i oferuje wielkie bogactwo kulturowe oraz wspaniałą, hi-
storyczną atmosferę. Miasto charakteryzują stare budowle, średnio-
wieczne uniwersytety, masywne kamienne mosty i rozległe parki. 
Nowoczesny styl życia dyktowany jest przez tysiące studentów z 31 
szkół wyższych tego miasta. Dzięki temu Cambridge oferuje wiele 
kulturalnych oraz sportowych atrakcji. 

English course – 20 godzin tygodniowo w godzinach 09:15 – 12:45 

od poniedziałku do piątku. Kurs trwa minimum 2 tygodnie.

Intesive english course – 28 godzin lekcyjnych tygodniowo (lekcja-
45 minut). Kurs trwa minimum 2 tygodnie. Intensywny kurs języka an-
gielskiego składa się z 20 godzin lekcyjnych w godzinach przedpołu-
dniowych (standardowy angielski) i 8 godzin lekcyjnych popołudniu. 
Do wyboru jest 5 opcji:
• umiejętności językowe – doskonalenie umiejętności nabytych 
w godzinach przedpołudniowych
• specjalne zainteresowania – nauka angielskiego z wybranych przez 
studentów zagadnień (zainteresowań)
• angielski dla biznesu – nauka angielskiego wykorzystywanego 
w biznesie
• angielski w szkołach – nauka angielskiego z typowymi zagadnienia-
mi używanymi w szkołach, na uczelniach
• czytanie i pisanie – dla studentów, którzy nie używają romańskiego 
alfabetu

Przyjazd w niedzielę, powrót w sobotę. W pierwszym dniu zajęć 
każdy student przechodzi test kwalifikujący do odpowiedniej grupy 
zaawansowania. Na koniec każdego tygodnia przeprowadzany jest 
test sprawdzający postęp nauki.

Szkoły Carl Duisberg są jednymi z najpopularniejszych szkół w Niem-
czech. Specjalizują się w uczeniu języka niemieckiego międzynaro-
dowych uczniów. Nauczyciele to rodzimi użytkownicy języka nie-
mieckiego (native speaker).
Szkoły oferują kursy na wszystkich poziomach od A1 do C2. Kursy 
odbywają się prze cały rok. Szkoła oprócz zajęć lekcyjnych propo-
nuje również zajęcia popołudniowe, dzięki którym uczniowie mogą 
doskonalić swój język oraz miło spędzać czas.

CDC Berlin – szkoła położona w dzielnicy Mitte, w samym sercu sto-
licy. Budynek posiada dziedziniec, 19 klas, pokój do nauki, kawia-
renkę internetową oraz pomieszczenie przeznaczone do spotkań 
studentów.

CDC Kolonia – szkoła położona w centrum miasta, niedaleko słynnej 
katedry oraz zabytkowej dzielnicy. Budynek posiada 16 klas (więk-
szość z nich jest klimatyzowana) oraz pokój do nauki.

CDC Monachium – szkoła położona w zachodniej części miasta, nie-
daleko uniwersytetu. Budynek szkoły dysponuje własnymi pokojami 
dla studentów, posiada 15 klas, pokój do nauki oraz „party room”.

Kurs INTENsIVE PLus
24 godziny tygodniowo nauki języka niemieckiego + 6 godzin ty-
godniowo zajęć dodatkowych. Każdy uczeń na początku rozwiązuje 
test, na podstawie którego jest kierowany do odpowiedniej grupy 
zaawansowania. Grupy liczą od 5 do max. 15 osób. 

CENA ZAWIErA:
• kurs 20 lub 28 godzin tygodniowo 
   wg wybranej opcji
• zakwaterowanie u rodziny w pokoju 
   jednoosobowym (standard ***)
• wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
• zajęcia pozalekcyjne (spacer po
   Cambridge, zajęcia plastyczne, 
   noce filmowe, dyskoteki, itp.)

DoDATKoWo PŁATNE:
• opłata rejestracyjna: 90 GBP
• opłata rezerwacyjna: 250 PLN
• dojazd do Cambridge
• wydatki własne
• ubezpieczenie turystyczne na czas 
   podróży

oPCjoNALNIE
• transfer z lotniska: Heathrow – 190 GBP, 
   Gatwick – 240 GBP, Stansted – 110 GBP, 
   Luton – 140 GBP
• dopłata za dokwaterowanie u rodziny 
   w standardach: **** 45 GBP/tydz., *****
    - 145 GBP/tydz.

DoDATKoWo PŁATNE:
• Opłata rezerwacyjna – 250 PLN
• Ubezpieczenie turystyczne
• Możliwość dokupienia transferu 
   z lotniska, dworca kolejowego

Kurs

ZAKWATEroWANIE

255 € - 1 tydzień 470 € - 2 tygodnie 660 € - 3 tygodnie

235 GBP/tydz. 285 GBP/tydz. 165 GBP/tydz.

 kurs standardowy kurs intensywny zakwaterowanie

Dopłata sezonowa (zakwaterowanie) 28.06 – 29.08.2015 – 25 € za tydzień 

RODZINA/pokój jednoosobowy

bez wyżywienia
175 €

B&B
195 €

HB
245 €

AKADEMIK/pokój dwuosobowy bez wyżywienia

Berlin
155 €

Monachium
115 €

Studio Language courses
Język angielski: cambridge

carl Duisberg 
Język niemiecki: Berlin, Kolonia, Monachium

+16 lat

+16 lat
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Szkoła założona w 1989 roku, Enforex jest największą organizacją 
w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej specjalizuje się w nauczaniu języka 
hiszpańskiego jako języka obcego. Centrum Studiów Międzynarodo-
wych z siedzibą w Madrycie. Szkoła Enforex została zakwalifikowana 
przez katedrę języka hiszpańskiego Uniwersytetu Alcala jako upraw-
niona do nauczania jęz. hiszpańskiego obcokrajowców i otrzymała 

certyfikat CEELE. Wykładowcy w szkołach Enforexu są skrupulat-
nie dobierani i muszą spełniać wysokie wymagania oraz posiadać 
uprawnienia do wykładania jęz. hiszpańskiego dla obcokrajowców. 
Budynki szkół we wszystkich miejscowościach znajdują się w cen-
trum. Klasy wyposażone są w sprzęt multimedialny, internet dostęp-
ny jest bezpłatnie na terenie szkoły. 

sCuoLA LEoNArDo DA VINCI posiada rekomendację Wło-
skiego Ministerstwa Edukacji. Została założona w 1977 r. Posiada 
swoje szkoły w centrum: Rzymu, Florencji, Mediolanu i Sieny. Spe-
cjalizuje się w organizacji kursów językowych dla obcokrajowców. 
Zajęcia prowadzone są na różnych poziomach zaawansowania 
przez wykwalifikowaną kadrę lektorską. Szczególnie duży nacisk 
kładziony jest na konwersacje. Dla chętnych szkoła oferuje duży 
wybór zajęć pozalekcyjnych t.j. wycieczki czy zajęcia sportowe.

Kurs 20 godzin tygodniowo – trwa od 1 do 24 tygodni, jest 
prowadzony na wszystkich 6 poziomach zaawansowania, od  po-
czątkującego do bardzo zaawansowanego. Ten kurs jest przezna-
czony dla osób, które chcą nauczyć się efektywnie komunikować 
w codziennych sytuacjach, poszerzając słownictwo ogólne doty-
czące wszystkich podstawowych dziedzin życia. Lekcje trwają od 
poniedziałku do piątku, najczęściej zaczynają się o 9 rano. 

W szkole prowadzone są też inne kursy, m.in.: kurs gotowania, 
biznesu, sztuki, hotelarstwa, prawa, mody, egzaminacyjne dla na-
uczycieli. 

Zakwaterowanie od niedzieli (od 14 :00) przed rozpoczęciem 
kursu, do soboty (do 10:00) po zakończeniu kursu. Istnieje moż-
liwość przyjazdu o 1 dzień wcześniej i wyjazdu o 1 dzień później 
(nie więcej). Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 2 os. 
razem z osobą towarzyszącą, nawet jeśli nie jest ona uczest-
nikiem kursu. Pościel przy zakwaterowaniu jest zapewniona, 
lecz ręczniki uczestnik musi zabrać ze sobą. Apartamenty są 
ze wspólną kuchnią i łazienką dla co najmniej kilku studentów. 
Przy odbiorze kluczy do apartamentu zostaje pobrana kaucja 
w wysokości 100 EUR, zwrotna przy wyjeździe, pomniejszona 
o ewentualne zniszczenia. Do zakwaterowania potrzebna jest 
kopia paszportu.

Dodatkowe opłaty:
• Opłata rejestracyjna – 65 €
• Opłata rezerwacyjna – 250 PLN
• Książki – 35 €
• Ubezpieczenie turystyczne
• Możliwość wykupienia transferu 
   z lotniska, dworca kolejowego

Dodatkowe opłaty:
• Opłata rezerwacyjna – 250 PLN
• Opłata rejestracyjna – 70 EUR
• Ubezpieczenie turystyczne
• Możliwość dokupienia transferu 
   z lotniska, dworca kolejowego

enforex
Język hiszpański: Barcelona, Madryt, Malaga, Sevilla, Alicante, Granada, Marbella, Salamanca, Valencia

Scuola Leonardo Da Vinci
Język włoski:  Florencja, rzym, Mediolan, Siena

+16 lat

+16 lat

Kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek / Ceny za tydzień

CENY KursÓW

Przykładowe CENY ZAKWATEroWANIA (pełny cennik dostępny na www.pelikan.szn.pl)

Kurs

ZAKWATEroWANIE

Granada | Malaga | Marbella | Salamanca | Valencia

Alicante | Barcelona | Madryt | Sevilla

Ceny za osobę 
w pokoju dwuosobowym 

za tydzień

Barcelona, Madryt

Ceny w euro 
za osobę

Granada

1 tydzień

Malaga

2 tygodnie

MIESZKANIE 
(pościel, ręczniki, koce, dostęp 

do kuchni i pralni, wspólna 
łazienka, TV, wifi, ogrzewanie) 

Bez wyżywienia

Apartament

145 €

Pokój 2os. Pokój 1os.

95 €

155 € 200  €

95 €

192 – 225 € 244 – 290 €

AKADEMIK
(pościel, ręczniki, wifi, 

sprzątanie, wyżywienie, 
wspólna łazienka)

B&B HB FB

Rodzina B&B

240 € 270 € 300 €

Pokój 2os. Pokój 1os.

135 € 165 € 195 €

166 € 214 €

225 € 255 € 285 €

218 – 250 € 270 – 310 €

B&B HB FB

Rodzina HB

189 € 209 € 279 €

Pokój 2os. Pokój1os.

109 € 129 € 159 €

238 € 286 €

179 € 199 € 269 €

374 – 407€ 426 – 470 €

RODZINA
(wifi, pościel, koce, 

pranie raz w tygodniu, 
wyżywienie)

*warsztaty obejmują różne aspekty kultury hiszpańskiej (kino, sztuka, historia, biznes, wymowa, gastronomia, folklor) – 5 godzin tygodniowo

155 € 175 €

20 h 20 h + 5 h*

165 € 185 €

1 tydzień – 210 € 2 tygodnie – 380 €



KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PRZEWOZY AUTOKAROWE

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

ONTOUR Przewóz Osób
Kamil Grzybowski

ul. Łużycka 87/109, 74-100 Gryfino
Tel. +48 503 412 613, biuro@ontour.com.pl

www.ontour.com.pl

- Wynajem autokarów i mikrobusów
- Transport pojazdami od 1 do 60 miejsc

- Transfery lotniskowe
- Wycieczki jednodniowe i objazdowe

- Wyjazdy narciarskie
- Przejazdy wahadlowe

- Wyjazdy firmowe




