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WYNAJEM AUTOKARÓW i MIKROBUSÓW

www.ontour.com.pl
ONTOUR Przewóz Osób
Kamil Grzybowski
ul. Łużycka 87/109
74-100 Gryfino
tel +48 503 412 613
biuro@ontour.com.pl

TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY

www.pelikan.szn.pl
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Spis treści

SAMOLOTEM

5/ CYPRYJSKIE ZAPISKI				

6/ STAMBUŁ				

7/ ORIENTALNIE…NIEBANALNIE			

10/ Z WIZYTĄ U ATENY				

Grecja

12/ PIANO, PIANO…				

Włochy

		

13/ BELLA MIA!				
14/ MUZYCZNA ITALIA				

15/ NA BOGATO				
AUTOKAREM

Włochy

Rosja

Szwajcaria

Litwa

Francja

Słowenia, Chorwacja

21/ WIEDEŃ I OKOLICE				

Austria

23/ ACH…JAK PIĘKNIE				

Niemcy, Austria

22/ AUSTRIACKA KRAINA CUDÓW			
24/ PODRÓŻ PEŁNA DZIUREK			
25/ BELGIJSKIE CZEKOLADKI			
26/ CZECHY ZNANE I NIEZNANE			
27/ ZROZUMIEĆ CZECHA			

28/ SCHWARZWALD I JEZIORO BODEŃSKIE		

29/ TRASA ROMANTYCZNA WZDŁUŻ RENU		
30/ BAWARIA –KRAJ JAK MALOWNY			
31/ CUD, ŻUBR I PODLASIE			
32/ ROZTOCZE I LUBELSZCZYZNA			
33/ BURSZTYNY I PIERNIKI			
34/ MAGICZNY DOLNY ŚLĄŚK			
35/ WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ

36/ ŁÓDŻ KREUJE				
WYCIECZKI DWUDNIOWE

Austria, Niemcy
Holandia
Belgia

Czechy
Czechy

Niemcy
Niemcy
Niemcy
Polska
Polska
Polska
Polska

Polska

Polska

37/ WROCŁAW NA WEEKEND			

Polska

38/ TURYNGIA – ZIELONE SERCE NIEMIEC		

Niemcy

37/ LIPSKA WOLNOŚĆ				

38/ W KRAINIE CZAROWNIC			

Niemcy
Niemcy

39/ DREZNO				

Niemcy

40/ GÓRNE ŁUŻYCE				

Niemcy

41/ HAMBURG – BREMA			

Niemcy

42/ 7 JEZIOR I MORZE			

Niemcy

39/ MIŚNIA I SZWAJCARIA SAKSOŃSKA		
40/ PARK MUŻAKOWSKI			
41/ UROKI MIAST STAREJ HANZY			
42/ OGRODY I SAMOCHODY

		

WYCIECZKI JEDNODNIOWE

43/ RUGIA NA BIAŁO I ZIELONO			

Niemcy

Niemcy, Polska
Niemcy

Niemcy

Niemcy

43/ WYSPA HIDENSEE				

Niemcy

44/ BERLIN ALTERNATYWNIE			

Niemcy

44/ BERLIN					
45/ MODERNISTYCZNY BERLIN			
45/ ZIELONY BERLIN				
46/ POCZDAM			

Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy

46/ POCZDAM INACZEJ				

Niemcy

47/ SPREEWALD				

Niemcy

48/ POJEZIERZE MEKLEMBURSKIE NA BIS		

Niemcy

47/ POCZDAM KULTURALNIE			
48/ POJEZIERZE MEKLEMBURSKIE			

49/ SZLAKIEM KSIĄŻĄT POMORSKICH		
49/ BARNIMERLAND				

50/ WYSPA TROPIKALNA			
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Włochy

18/ SZWAJCARIA? NA BANK!			
20/ GÓRY, MORZE I JEZIORA			

Twój Agent

Rumunia

Litwa, Łotwa, Estonia

19/ PROWANSJA I LAZUROWE WYBRZEŻE		

www.pelikan.szn.pl
www.wycieczkizeszczecina.pl

Hiszpania

16/ KRAJE NADBAŁTYCKIE			
17/ KRESOWA UKŁADANKA			

pelikan@pelikan.szn.pl

Turcja

Hiszpania

11/ BUKARESZT NA LINII

tel.: +48 914 881 422
tel.: +48 914 881 686

Turcja

8/ BARWY KATALONII				
9/ SŁOŃCE ZA ZAKRĘTEM			

Biuro Turystyki PELIKAN
B. Łubińska
ul. Edmunda Bałuki 2 lok. u3
70-406 Szczecin

Cypr

50/ STRALSUND 			

www.pelikan.szn.pl

Niemcy

Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy

Niemcy

CENA: 2 990 PLN
TERMIN:
30.04 – 05.05.2020
CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem linii Easyjet
na trasie Berlin – Pafos– Berlin
• 5 noclegów w hotelach
• wyżywienie: 5 śniadań
i 5 obiadokolacji (napoje
do obiadokolacji płatne dodatkowo)
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW ( 3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• transport w czasie wycieczki
• bagaż podręczny o wymiarach
56x45x25 cm (bez ograniczenia
wagowego)
• opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 95 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 650 PLN
• bagaż rejestrowany do 20 kg – 370 PLN
• transfer na trasie Szczecin – Berlin
lotnisko – Szczecin – 140 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.

TURCJA

SYRIA

Akamas Forest
Pafos

CYPR
Omodos Lefkara
Pisuri

Salamis Ancient City
Famagusta
Ayia Napa
Larnaka

Kurion

Cypryjskie zapiski
DZIEŃ I Godz. 06.00 wylot samolotu z lotniska
Berlin Schönefeld. Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed
odlotem. Przylot do Pafos o godz. 10.40. Przejazd na
wschodnią część wyspy. Po drodze zatrzymamy się
w urokliwym Pissouri. Miasteczko to wąskie i kręte
uliczki, liczne tawerny i przede wszystkim widok na
okolicę. Cypr nazwany jest wyspą Afrodyty, właśnie
tutaj, zgodnie z legendą, bogini piękna i miłości wyłoniła się z morskich fal. A trzeba przyznać, że miejsce
wybrała sobie nie byle jakie. Zapraszamy do zwiedzania Petra tou Romíou, najpiękniejszego i najbardziej
pocztówkowego miejsca na wyspie. Skała Afrodyty to
miejsce, o którym zbyt dużo nie da się napisać. Tutaj
można jedynie cieszyć oczy wspaniałymi widokami na
efektowne formacje skalne i lazur morza. Przerwa na
obiad w urokliwej cypryjskiej restauracji, z której roztaczają się piękne krajobrazy na słynne Białe Groty.
Zakwaterowanie w hotelu w Larnace. Obiadokolacja
i nocleg.
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Dzisiaj czeka nas wyprawa na turecką część wyspy. Zaczniemy od zwiedzania
Famagusty, która w 2007 r. została objęta patronatem
UNESCO. Famagusta to najpiękniejsze miasto nie tylko
północnej części wyspy, ale całego Cypru. W średniowieczu jeden z najaktywniejszych portów w basenie
Morza Śródziemnego, 50 lat temu popularny kurort,
a dziś - miasto, które najmocniej odczuło podział wyspy
na dwie części: grecką i turecką, stało się... skansenem.
Choć ma najciekawsze zabytki na wyspie - odwiedza
je garstka turystów, choć ma piaszczyste plaże - nikt
na nich nie odpoczywa. Famagusta to miasto duchów

LIBAN

Uwagi:
• do przekroczenia granicy z Cyprem
Północnym wymagany jest dokument
tożsamości (dowód osobisty lub
paszport) ważny min. 2 miesiące
(dla obywateli Unii Europejskiej)
lub 6 miesięcy (dla pozostałych)
• do odprawy internetowej wymagane
jest podanie danych dokumentu
tożsamości, z którym pasażer będzie
podróżował (rodzaj, seria i numer,
data wydania oraz ważności,
obywatelstwo), prosimy o dostarczenie
tych informacji na min. 2 tygodnie
przed planowaną podróżą
• kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie (aktualne
informacje na stronie internetowej
oraz w biurze)
• spotkanie z pilotem nastąpi
na lotnisku w Pafos.

DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Dziś czeka nas jeep safari na Półwysep Akamas. To niewątpliwie najdzikszy
i najmniej skażony ludzką działalnością teren na wyspie, który zamieszkiwany jest przez liczne zwierzęta,
można tu również natknąć się na liczne endemiczne gatunki roślin. Lasy, klify nadmorskie, piaskowe wydmy,
skały wulkaniczne, nieliczne wioski usytuowane u stóp
DZIEŃ III Po śniadaniu opuszczamy Larnakę. Przejazd wzgórz – to krajobraz Akamas.Przejazd do Pafos. Czas
do Lefkary, klimatycznego miasteczka słynącego z pro- na indywidualne „smakowanie” uroków miasta. Powrót
dukcji koronek. Zdaniem Cypryjczyków ”leftikaria” to do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
niespotykana nigdzie indziej na świecie najpiękniejsza
sztuka haftu i koronkarstwa. Legenda głosi, że miejsco- DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Dziś czeka nas wycieczwym rękodziełem zachwycił się nawet sam Leonardo ka w Góry Troodos, nazywane zielonym sercem Cypru.
da Vinci, który kupił w Lefkarze koronkę i przyozdobił Przepełnione są małymi, klimatycznymi wioskami, tanią ołtarz katedry w Mediolanie. Miejscowość zachwy- jemniczymi monastyrami i zachwycającą śródziemnoca biało-niebieską wąską zabudową, klimatycznymi morską przyrodą. My zwiedzimy malowniczą wioskę
brukowanymi uliczkami pełnymi warsztatów złot- Omodos, położoną u podnóża gór. Miasteczko jest
niczych i małych kawiarenek. Następnie zwiedzimy idealnym miejscem, aby rozkoszować się lokalną kultuimponujące ruiny antycznego miasta Kurion. Malow- rą i gościnnością. Małe winiarnie i sklepiki z domowymi
niczo położone na nadmorskim klifie pozostałości po- wyrobami, klimatyczne kawiarnie, kamienny kościół
chodzą z różnych okresów epoki greckiej, a także z cza- pochodzący z XII w. czy Muzeum Wina malują w nim
sów rzymskich i wczesnochrześcijańskich. W skład obraz idyllicznego życia na wyspie. Zobaczymy także
kompleksu wchodzą dwa stanowiska archeologiczne górskie wodospady, najwyższe na wyspie. Następnie
- pozostałości starożytnego miasta Kurion oraz odda- zwiedzimy najbardziej znany, a zarazem najbogatszy
lone o dwa kilometry na zachód sanktuarium Apollina. klasztor na Cyprze - Monaster Kykkos. Ufundowany
Przejazd do Pafos, nadmorskiego miasta wpisanego w 1100 r. i poświęcony Dziewicy Marii, jest najświętna Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNE- szym i słynącym z cudów miejscem na wyspie. Powrót
SCO. Dziś czeka nas spotkanie ze starożytnym Pafos. do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
Zwiedzimy dom Dionizosa, słynny z dobrze zachowanych mozaik podłogowych o tematyce mitologicznej DZIEŃ VI Śniadanie. Transfer na lotnisko. Godz. 12.35
i Grobowce Królewskie. Przejazd do hotelu. Obiadoko- wylot samolotu z Pafos. Godz. 15.25 przylot do Berlina
na lotnisko Schönefeld.
lacja i nocleg.

z niezwykłą historią. Następnie zwiedzanie ruin starożytnej Salaminy, którą według legendy założył
Teukros, bohater wojny trojańskiej. Powrót na grecką
część wyspy do Ayia Napa, nadmorskiego kurortu
z pięknymi piaszczystymi plażami. Czas na relaks. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

www.pelikan.szn.pl
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CENA: 3 080 PLN
TERMIN:
01.05 – 05.05.2020
CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem na trasie
Berlin – Stambuł – Berlin
• bagaż podręczny i bagaż rejestrowany
• 4 noclegi w hotelu w centrum
Stambułu
• wyżywienie: 4 śniadania
• opiekę pilota i lokalnego przewodnika
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW (3000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.

TURCJA

Dodatkowe opłaty:
• wiza turystyczna - ok. 155 PLN
(paszport musi być ważny minimum
6 miesięcy od daty powrotu)
• dopłata do 3 obiadokolacji oraz 1
z pokazem tańców tureckich – 490 PLN
(napoje płatne dodatkowo)
• dopłata do pokoju 1 os. – 450 PLN
• bilety wstępu, bilety komunikacji
miejskiej i podmiejskiej, transfer
lotnisko-hotel-lotnisko – ok. 100 EUR
• transfer na trasie Szczecin – Berlin
lotnisko – Szczecin – 140 PLN
• ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji – 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• do odprawy internetowej wymagane
jest podanie danych paszportu (seria
i numer, data wydania oraz ważności,
obywatelstwo), prosimy o dostarczenie
tych informacji na min. 2 tygodnie
przed planowaną podróżą
• podróżni chcący wyrobić wizę
turystyczną za pośrednictwem biura
proszeni są o podanie wymaganych
danych na min. 2 tyg. przed wyjazdem
• spotkanie z pilotem nastąpi na lotnisku
w Stambule
• kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie (aktualne informacje
na stronie internetowej oraz w biurze).

stambuł
DZIEŃ I Godz. 11.15 wylot samolotu z Berlina. Zbiórka
na lotnisku 2,5 godziny przed odlotem. Przylot do Stambułu o godz. 15.05. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie
w pokojach. Stambuł, położony na dwóch kontynentach, może pochwalić się historią sięgającą VI w. p.n.e..
Bizancjum, Konstantynopol, wreszcie Istanbul (Stambuł) – w tym miejscu rozgrywały się zdarzenia ważne dla
całej ludzkości. Niewiele jest miast o tak niesamowitej
przeszłości i jeszcze bardziej wciągającej współczesności. Miasto, które kształtowała burzliwa historia, przez
ponad stulecie było świadkiem turbulencji, wzlotów
i upadków oraz zmian które uczyniły je tym, czym jest
dzisiaj - niesamowitym megalopolis z nutą wyraźnego
sentymentu. Do Stambułu podróżuje się także w poszukiwaniu aromatów, zapachu przypraw na bazarze, mocnej herbaty pijanej w małych herbaciarniach czy pieczonego mięsa, które ląduje na talerzu w formie kebabu.
Dla chętnych wieczorny spacer i pierwsze spojrzenie na
Stambuł. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ II Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie Stambułu osmańskiego. Zaczniemy od kościoła Mądrości
Bożej – Hagia Sophia, uznawanego za jedną z najwspanialszych budowli świata. Jeśli ktoś wejdzie do wnętrza
świątyni to zrozumie, jak wspaniałe było to osiągnięcie i nie zdziwi się słowom cesarza Justyniana, który
podczas konsekracji kościoła w 537 roku wykrzyknął:
”Salomonie przewyższyłem Ciebie!”. Następnie zobaczymy najpiękniejszy meczet Stambułu - Błękitny Meczet z 6 minaretami. Przydomek “błękitny” zawdzięcza
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ozdobieniem go ponad 20 tysiącami ceramicznych płytek ze słynnego Izniku, skąd pochodziły najpiękniejsze
wyroby ceramiczne w całym imperium osmańskim.
Zwiedzimy także Hipodrom, dawny tor wyścigów konnych i rydwanów, zbudowany za czasów rzymskiego
cesarza Septymiusza Sewera w 203 roku naszej ery
oraz cysterny Yerabatansaray. Wizyta na największym
krytym targowisku świata – Wielkim Bazarze, który
istnieje już od XV w. Targowisko wydaje się bulgotać
i kipieć od nadmiaru pięknych dźwięków, kolorów i zapachów, które skumulowały się w jednym miejscu. Nocleg w hotelu.

łego, największego z tureckich meczetów, który jest
piękną pamiątką i apogeum potęgi osmańskiej Turcji,
dziełem słynnego architekta Sinana. Rejs statkiem po
Bosforze, gdzie będziemy mieli możliwość spojrzenia
na wielomilionowe, zatłoczone miasto z zupełnie innej
perspektywy. Wiele zabytków – pałaców i meczetów
najefektowniej prezentuje się właśnie od strony wody,
tu też stawia swoje rezydencje turecka elita. Powrót do
hotelu, nocleg.
DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie pałacu Dolmabahce. Wybudowano go w 1856 roku na polecenie
sułtana Abdulmecida, któremu znudził się kompleks
Topkapi, ale najważniejszym rezydentem nie był jednak
żaden sułtan, lecz pierwszy prezydent Republiki Tureckiej – Ataturk. Pałac kosztował równowartość 35 ton
złota, w jego wnętrzu znajduje się kryształowy żyrandol
o 750 lampach, ważący 4,5 tony, będący darem od królowej Wiktorii. W pałacu znajduje się również największa kolekcja bakaratowych żyrandoli na świecie, z tego
szkła wykonano także jedne z poręczy schodów. Teraz
coś dla ciała, czyli wizyta w hammanie - tradycyjnej
łaźni tureckiej. Na zakończenie proponujemy wizytę na
bazarze rybnym Kum Kapy. Wieczorem proponujemy
pokaz tańców tureckich połączony z kolacją. Powrót do
hotelu, nocleg.

DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Udamy się w miejsce,
gdzie spotykają się wody Złotego Rogu, Cieśniny Bosfor
i Morza Marmara, tam zobaczymy Pałac Topkapi. Był on
siedzibą osmańskich sułtanów od zdobycia przez nich
Konstantynopola przez prawie 400 lat, zbudowany na
miejscu bizantyjskiego akropolis. Dziś, wpisany na listę
zabytków UNESCO, jest jedną z największych atrakcji
turystycznych Stambułu i bardzo ważnym miejscem
dla całego świata islamskiego – ze względu na przechowywane tu relikwie Mahometa. Pałac był swego
rodzaju odrębnym miastem, gdzie oprócz znakomitych
apartamentów sułtańskich, znajdowały się również
meczety, biblioteki, szkoły, stajnie, kuchnie, zbrojownie – wszystkie połączone siecią dróg i rozległymi dziedzińcami, z których roztacza się niesamowity widok na DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Czas
Bosfor. Zwiedzanie głównego pałacu, skarbca i haremu. wolny. Transfer na lotnisko. Godz. 16.55 wylot samolotu
Następnie zwiedzanie Meczetu Sulejmana Wspania- ze Stambułu. Godz. 18.40 przylot samolotu do Berlina.

www.pelikan.szn.pl

CENA: 3 490 PLN
TERMIN:
23.09 – 29.09.2020

TURCJA
wyspa Kastelorizo

Fethiye
Olimpos
Kas
wyspa Kastelorizo

Anna Janta

pilot, przewodnik wycieczek po Turcji

Moja życiowa droga od 15 lat związana jest z Anatolią. Mieszkam
w Fethiye i razem z mężem prowadzę mały biznes. Dla mnie Turcja
to morza o rozmaitych błękitach,
wielokulturowa historia, śpiew muezinów, orientalna
muzyka, zapach i smak grilowanego kebaba, i świeżych ryb oraz pachnące słońcem owoce. Pokażę Państwu magię Turcji i zabiorę w rejony jeszcze niezadeptane przez turystów.

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem linii Turkish Airlines
na trasie Berlin – Antalya – Berlin
• 6 noclegów w hotelach
• wyżywienie: 6 śniadań
i 6 obiadokolacji, lunch w formie
„tureckiego śniadania”(napoje
do obiadokolacji i lunchu płatne
dodatkowo)
• wieczór folklorystyczny z kolacją
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota i lokalnego przewodnika
• bagaż rejestrowany 23 kg i bagaż
podręczny
• opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• wiza turystyczna - ok. 155 zł
(paszport musi być ważny
minimum 6 miesięcy od daty powrotu)
• bilety wstępu ok 75 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 520 PLN
• transfer na trasie Szczecin – Berlin
lotnisko – Szczecin – 140 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8% ceny wycieczki.
Uwagi:
• podróżni chcący wyrobić wizę
turystyczną za pośrednictwem biura
proszeni są o podanie wymaganych
danych na min. 2 tygodnie przed
wyjazdem
• kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie (aktualne
informacje na stronie internetowej
oraz w biurze)
• spotkanie z pilotem nastąpi
na lotnisku w Antalyi.

Orientalnie…niebanalnie
DZIEŃ I Wylot z Berlina z lotniska Tegel o godz. 08.35,
zbiórka 2 godziny przed wylotem. Przylot do Antalyi
o godz. 12.55. Przejazd na wybrzeże likijskie. Zakwaterowanie w hotelu w Fethyie. Czas na relaks. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

martwe morze, ponieważ w zatoce prawie nigdy nie
wieje wiatr i nie widać wzburzonych fal. Plaża wchodzi
do Morza Śródziemnego poprzez wąski cypel, gdzie dookoła obrasta ją bujna roślinność oraz drzewa. Ta część
Turcji określana jest mianem “Turkusowego Wybrzeża”
ze względu na niezwykle piękne, niebieskie odcienie
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Całodzienny rejs statkiem wody. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
po Zatoce Fethiyskiej. Wypływając z portu zostawiamy
za sobą górzyste wybrzeże, przed nami turkus morza DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Zaczniemy od relaksu na
przeplatany licznymi wysepkami. Będziemy zażywać plaży. Kiedy już lekko zgłodniejemy udamy się do tureckąpieli morskich i słonecznych oraz delektować się kiej restauracji, gdzie będzie podany lunch w formie „tuwspaniałymi widokami. W czasie rejsu podany będzie reckiego śniadania”. Będzie 25 różnych potraw, herbata
lunch. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
i kawa po turecku, „puchnący chlebek”… nic tylko kosztować i smakować. Relaks i wypoczynek. Powrót do
DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Zaczniemy od zwiedza- hotelu. Dzień zakończymy wieczorem tureckim. Będzie
nia Fethiye. To miasto położone między zboczami gór, muzyka regionalna, taniec brzucha, pokaz z ogniem,
a malowniczą zatoką. Niegdyś Fethiye nosiło nazwę a wszystko to przy grillu z pieczonym baranem. Nocleg
Telmessos i było bramą likijskiego państwa, dziś jest w hotelu.
to uroczy, łączący tradycję i nowoczesność, kurort.
Zobaczymy monumentalne, wykute w skale grobowce DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przedawnych możnych i władców, twierdzę Krzyżowców, jazd piękną widokową trasą wzdłuż wybrzeża do Kaş.
antyczny teatr, miasto duchów Kayaköy i kościółek Przepłyniecie katamaranem na malowniczą, kolorową
prawosławny z mozaikami. Pospacerujemy urokliwymi, grecką wysepkę Kastelorizo. Wyspa należy do archikrętymi uliczkami i posmakujemy tureckich placków pelagu Dodekanezu i jest najmniejszą ze wszystkich,
gözleme wypiekanych na miejscu. Teraz czas na relaks które wchodzą w jego skład. Trudno się na nią dostać,
i wypoczynek na słynnej plaży w Lagunie Ölϋdeniz, ale to tu prawdziwe staje się powiedzenie „małe jest
która jest jedną z najpopularniejszych w Turcji, poka- piękne”. Mieszka tutaj około 400 mieszkańców i pozywaną na większości pocztówek oraz w katalogach dobno jest tylko jedna taksówka. Najważniejszym miejbiur podróży. Nazwa Öludeniz pochodzi od określenia scem na wyspie jest miasto Kastelorizo, będące jedno-
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cześnie głównym portem i stolicą wyspy. Na turystów
czekają kolorowe domy amfiteatralnie ułożone wokół
portu, charakteryzujące się drewnianymi balkonami
i oknami w anatolijskim typie. Wyspa słynie z owoców
morza, których będzie można spróbować w lokalnych
tawernach. Powrót do Kaş. Czas na plażowanie. Obiadokolacja. Wieczorny spacer po Kaş. To cudowne miasteczko z klimatycznymi uliczkami, gdzie możemy poczuć typową wakacyjną Turcję. Atmosfera tego miejsca
podbija serce, bo wszystko tam pasuje do siebie niczym
w bajce. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ VI Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu
i przejazd do Olimpos. Zwiedzimy antyczne miasto,
gdzie zachowały się ruiny kamiennego mostu i potężne
kolumny będące niegdyś fragmentem okazałej jońskiej
świątyni oraz ukryte wśród roślinności fragmenty teatru rzymskiego. Następnie czas na relaks i wypoczynek nad morzem. Może uda się nam zobaczyć żółwie
morskie, bo właśnie tutaj na niewielkiej plaży mają one
swoje miejsce lęgowe. Obiadokolacja. Wieczorem wyjazd na płonącą Górę Chimery. Odbywa się na niej nieprawdopodobny wręcz spektakl świetlny - wydobywający się spod ziemi gaz, zapala się pod wpływem tlenu
wprawiając w zachwyt i osłupienie licznych turystów.
DZIEŃ VII Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu.
Transfer na lotnisko. Wylot samolotu z Antalyi o godz.
18.45. Przylot do Berlina na lotnisko Tegel o godz. 21.05.
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CENA: 2 350 PLN

FRANCJA

TERMIN:
10.05 – 13.05.2020

Figueras

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem linii Easyjet
na trasie Berlin – Barcelona – Berlin
• 3 noclegi w hotelu*** w Calelli
• wyżywienie: 3 śniadania
i 3 obiadokolacje (napoje do
obiadokolacji płatne dodatkowo)
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW (3000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• transport w I, III i IV dniu wycieczki
• bagaż podręczny o wymiarach
56x45x25 cm (bez ograniczenia
wagowego)
• opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.

HISZPANIA

Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu, bilety komunikacji
miejskiej i podmiejskiej ok. 75 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 450 PLN
• bagaż rejestrowany do 20 kg – 320 PLN
• transfer na trasie Szczecin – Berlin
lotnisko – Szczecin – 140 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.

Girona
Calella
Barcelona

Magdalena Łubińska

Pilot wycieczek do Hiszpanii, absolwentka
filologii hiszpańskie i absolwentka Uniwesytetu w Granadzie

Uwagi:
• do odprawy internetowej wymagane
jest podanie danych dokumentu,
z którym pasażer będzie podróżował
(rodzaj, seria i numer, data wydania
oraz ważności, obywatelstwo), prosimy
o dostarczenie tych informacji na min.
2 tygodnie przed planowaną podróżą
• kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie (aktualne
informacje na stronie internetowej
oraz w biurze)
• pilot – przewodnik nie oprowadza
po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

Katalonia i Barcelona wiedzą czym
zachwycić turystów, bowiem znakomicie utrzymują równowagę między tradycją a awangardą. Zachęcam do odkrycia regionu, którego śródziemnomorski krajobraz przeplata modernistyczna sztuka
takich katalońskich geniuszy jak Gaudí, Dalí, Miró czy
Picasso. Podczas naszej wycieczki na szczególną uwagę
zasługuje również Festiwal Kwiatów w Gironie, gdzie niewątpliwie będziemy mogli spodziewać się czegoś więcej
niż statecznej wystawy roślin. A to dlatego, że całe miasto stanie się wtedy kolorowe niczym karnawał. Zróżnicowane dekoracje mogą być wesołe i humorystyczne,
eleganckie i minimalistyczne, jak i czasem też balansować na granicy kiczu i dobrego smaku.

Barwy Katalonii
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DZIEŃ I Wylot z Berlina o godz. 12.20, zbiórka na lotnisku 2 godziny przed wylotem. Przylot do Barcelony
o godz. 15.00. Przejazd do nadmorskiej miejscowości
Calella. Zakwaterowanie w hotelu. Po chwili odpoczynku zapraszamy na spacer po miasteczku. Calella
jest najpopularniejszym kurortem turystycznym na
wybrzeżu Costa del Maresme. Głównym atutem tej
miejscowości są jej złote plaże, które zdobyły odznaczenie Błękitnej Flagi. Stara część miasta z wąskimi
uliczkami, licznymi zabytkami i restauracjami, latarnią
morską z 1859 oddają hiszpański charakter tego miejsca. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

de Gràcia. Jest ona jedną z najbardziej luksusowych,
eleganckich, ale również najdłuższych arterii Barcelony ze słynnymi domami zaprojektowanymi przez
Gaudíego – Casa Milà i Casa Batlló. Kolejnym punktem
będzie zwiedzanie Dzielnicy Gotyckiej. Spacer wąskimi
uliczkami i przejście do portu, gdzie obejrzymy Pomnik
Kolumba i obiekty portowe. Czas wolny na słynnej ulicy La Rambla, największym deptaku miasta. Jest to tętniące życiem miejsce, gdzie mieszają się różne języki
i kultury, pełno tu straganów z pamiątkami, kwiaciarni,
artystów i ulicznych grajków. Powrót do Calelli. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd kolejką na zwiedzanie
Barcelony. Wspaniałe zabytki, plaże, słońce, tapasy… Nikogo z pewnością nie dziwi fakt, że Barcelona
co roku znajduje się w czubie listy najchętniej odwiedzanych miast w Europie. Zaczniemy od Placu Katalońskiego, najbardziej ruchliwego w mieście. Stolica
Katalonii to najlepsze miejsce, aby poznać sztukę Antoniego Gaudíego. Tak jak kiedyś on kochał Barcelonę,
tak dziś Barcelona kocha tego artystę. Zobaczymy
kościół Sagrada Familia, będący największym dziełem
Gaudíego w budowie od 1882 roku. Ta niezwykła bazylika jest prawdopodobnie jednym z najbardziej charakterystycznych budynków nie tylko w Barcelonie, ale
i w całej Hiszpanii. Dla wielu obcokrajowców stanowi
ona symbol tego kraju, a pamiątki z Hiszpanii, które
tutaj znajdziesz, w 50% przedstawiają wizerunek właśnie tej budowli. Następnie przejazd na ulicę Passeig

DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Zaczniemy od zwiedzania Muzeum Salvadora Dalego w Figueras. Sztukę tego
artysty można kochać lub jej nie znosić, ale na pewno
nie można obok niej przejść obojętnie. Muzeum zostało
wybudowane w 1974 r. na ruinach dawnego teatru. Jest
to największe na świecie dzieło surrealizmu i zarazem
ostatnia tak duża praca w dorobku artystycznym Dalego. W przeciwieństwie do większości tego typu miejsc,
nie chodzi tylko o to, co się w nim znajduje, ale o cały
gmach muzeum, który został od podstaw zaprojektowany przez artystę. Następnie przejazd do Girony,
położonej w sercu Katalonii. Jej starówka jest jedną
z najpiękniejszych w tym regionie oraz jedną z najlepiej
zachowanych w całej Hiszpanii. Odwiedzając to miejsce zobaczymy ponad dwa tysiące lat historii. Liczne
monumenty, które się tutaj zachowały do współczesnych czasów, kryją ogromny kunszt i bogactwo ar-
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tystyczne. Podczas naszej wizyty w mieście będzie
trwał Festiwal Kwiatów, jedna z najpiękniejszych fiest
w całej Hiszpanii. Dochodzi wówczas do eksplozji kwiatów i kolorów, na ulicach unosi się piękny, intensywny
zapach roślin. Muzea, galerie, kościoły, parki, ogrody,
patia udekorowane kompozycjami kwiatowymi przyciągają rzesze turystów oraz mieszkańców, którzy porównują tegoroczne instalacje z tymi z poprzednich lat.
Całe miasto uczestniczy w tym kwiatowym festiwalu.
To wielka uczta dla oczu i zmysłów. Powrót do Calelli.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu.
Przejazd do Barcelony. Zaczniemy od zwiedzania
Wzgórza Montjuïc z obiektami olimpijskimi, skąd roztacza się piękny widok na miasto. Następnie odwiedzimy Park Güell. W zamierzeniu milionera Eusebiego
Güella, bogatego kupca, obecny Park Güell miał być
ekskluzywną dzielnicą, czy wręcz miastem-ogrodem,
którego stworzenie powierzył swojemu przyjacielowi, wybitnemu architektowi – Antoniemu Gaudíemu.
Güell sam spieniężył cały projekt, a Gaudí miał go
tylko wykonać. Ostatecznie z ambitnych planów niewiele wyszło, ale ogród (park) stał się wielką atrakcją
dla turystów. Piękno tego miejsca zostało docenione
także na arenie międzynarodowej, w 1984 roku Park
Güell został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Czas wolny. Transfer na lotnisko. Godz.
20.10 wylot samolotu z Barcelony. Godz. 23.00 przylot
na lotnisko Berlinie.

CENA: 3 990 PLN
TERMIN:
17.09 – 24.09.2020
CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem linii Easyjet
na trasie Berlin – Malaga – Berlin
• transport autokarem
na trasie wycieczki
• 7 noclegów w hotelu
• wyżywienie: 7 śniadań
i 7 obiadokolacji (napoje
do obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota i lokalnych przewodników
• bagaż podręczny o wymiarach
56x45x25 cm (bez ograniczenia
wagowego)
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu ok. 110 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 1 150 PLN
• transfer na trasie Szczecin – Berlin
lotnisko – Szczecin – 140 PLN
• bagaż rejestrowany 23 kg – 320 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8% ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie (aktualne
informacje na stronie internetowej
oraz w biurze)
• pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów
• spotkanie z pilotem nastąpi
na lotnisku w Maladze.

Kamila Kudaszewicz

licencjowany przewodnik po Andaluzji

Od 7 lat mieszkam w Granadzie
i na co dzień oprowadzam turystów po niesamowitym zabytku
jakim jest Parła Andaluzji, czyli Alhambra. W czasie wolnym piszę artykuły do magazynów turystycznych oraz prowadzę
bloga. zachęcam do przyjazdu i przeżycia niezwykłej
przygody poznając zabytki, smaki i kolory słonecznej
Andaluzji. www.przewodnikpogranadzie.com

Kordoba
Sewilla
Ronda
Gibraltar

Malaga
Mijas
Marbella

HISZPANIA
Grenada

MAROKO

Słońce za zakrętem
DZIEŃ I Godz. 08.35 odlot samolotu z lotniska Berlin
Schönefeld, zbiórka 2 godziny przed wylotem. Przylot
do Malagi o godz. 12.10. Przejazd na zwiedzanie Malagi, miejskiej stolicy Costa del Sol. Miasto słynie z pięknych, piaszczystych plaż, dobrego wina, specyficznej
architektury i wspaniałych zabytków. To także miejsce
narodzin najsłynniejszego kubisty – Pabla Picassa oraz
niemniej słynnego aktora – Antonio Banderasa. Przejazd do hotelu na wybrzeżu Costa del Sol. Czas na relaks i odpoczynek. Obiadokolacja i nocleg.

del Sol. Przejazd do Rondy, jednego z najpiękniejszych
„białych miast” w Andaluzji, nazywanej miastem wiszących domów. Zobaczymy Plaza de Toros, jedną z najstarszych aren corridy, imponujący most Puente Nuevo,
z którego rozpościera się piękny widok na przepaść wąwozu rzek Tag i Guadalevin. Pospacerujemy także po po
starówce i zobaczymy XVII wieczny pałac Casa del Rey
Moro z ogrodami wiszącymi nad przepaścią. Przejazd
do Mijas, malowniczego miasteczka przyklejonego
do zbocza górskiego. Spacer po urokliwych uliczkach
z domami tonącymi w kwiatach. Odwiedzimy także
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Całodzienna wyciecz- Marbellę, jeden z najpopularniejszych kurortów “Wyka poprzez malownicze krajobrazy Andaluzji do naj- brzeża Słońca”, otoczony pięknymi plażami. Powrót do
dłużej istniejącego królestwa arabskiego w Hiszpanii hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
– Granady, położonej u stóp gór Sierra Nevada. Zwiedzimy Alhambrę, ogromny kompleks pałacowo – ogro- DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Wyjazd na wycieczkę do
dowy przywołujący na myśl baśnie tysiąca i jednej Kordoby. Ze względu na liczne i wspaniałe zabytki bęnocy. Alhambra, uznawana za najpiękniejszy pałac dące świadectwem obecności wielu cywilizacji Kordoba
orientu w Europie, charakteryzuje się wspaniałą kom- została wpisana na listę UNESCO. Za największy z nich
pozycją przestrzeni, wody, światła i dekoracji. Przejazd uznawany jest wielki meczet La Mezquita. W czasach
do centrum miasta. Zwiedzanie Kaplicy Królewskiej, kalifatu był on największym centrum duchowym, dziś
gdzie znajdują się groby królów katolickich. W kaplicy zachwyca architektoniczną harmonią panującą w jej
są także liczne relikwie, portrety, tkaniny dekoracyjne, wnętrzu i połączeniem z chrześcijańską katedrą. Spacer
ozdoby, barokowe rzeźby i obrazy. Następnie spacer po starówce, dzielnicy żydowskiej Juderia z synagogą
po mauretańskiej dzielnicy Albaicin pełnej wąskich z XIV w. i słynną Uliczką Kwiatową. Zobaczymy także Aluliczek, które zachowały orientalny charakter. Pałac kazar de los Reyes Cristianos -letnią rezydencję rodziny
Alhambra z Ogrodami Generalife oraz dzielnica Albaicin królewskiej wzniesioną nad rzeką z pięknym mostem Puznajdują się pod patronatem UNESCO. Czas wolny. Po- ente Romano. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
wrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Przejazd do Gibraltaru,
DZIEŃ III Po śniadaniu wycieczka po wybrzeżu Costa brytyjskiej enklawy na Półwyspie Iberyjskim o długości
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zaledwie 6 km. Przejazd minibusami na Punta Europa ze
wspaniałym widokiem na Afrykę, a następnie wjazd na
Skałę Gibraltarską, jedyne miejsce gdzie na wolności żyją
małpy, wejście do Jaskini św. Michała i następnie zjazd
do miasta. Czas wolny na zakupy, na Gibraltarze obowiązuje strefa wolnocłowa. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ VI Śniadanie w hotelu. Czas na relaks i wypoczynek. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ VII Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Sewilli,
stolicy Andaluzji, miasta Carmen, Don Juana i Figara.
Zabytkowy zespół architektoniczny miasta jest wpisany na listę UNESCO. Zaczniemy od panoramicznej
przejażdżki po portowej dzielnicy El Arenal z najwspanialszą w Hiszpanii areną do walki z bykami. Następnie
zwiedzanie Placu Hiszpańskiego z kompleksem pałacowo-ogrodowym z ceramicznymi dekoracjami, będącymi wizytówką miasta. Spacer starą żydowską dzielnicą
Santa Cruz, pełną malowniczych zaułków. Zobaczymy
także XV wieczną katedrę Najświętszej Marii Panny,
jeden z najwspanialszych gotyckich kościołów na świecie, w którym znajduje się kaplica z grobowcem Krzysztofa Kolumba. Wizyta w Alkazarze, dawnym pałacu
królewskim, z pięknymi ogrodami. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ VIII Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu.
Przejazd na lotnisko w Maladze. Godz. 12.45 wylot samolotu do Berlina. Przylot do Berlina na lotnisko Schönefeld o godz. 16.20.
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CENA: 2 100 PLN
TERMIN:
16.10 – 19.10.2020
CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem na trasie
Berlin – Ateny – Berlin
• 3 noclegi w hotelu w Atenach
• wyżywienie: 3 śniadania
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota i lokalnego przewodnika
• bagaż podręczny do10 kg o wymiarach
55x40x20 cm
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
DODATKOWO PŁATNE:
• bilety wstępu, bilety komunikacji
miejskiej, transfer lotnisko
– hotel – lotnisko – ok. 70 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 320 PLN
• bagaż 20 kg – 280 PLN
• transfer na trasie Szczecin – Berlin
lotnisko – Szczecin – 140 PLN
• ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji – 2,8% ceny wycieczki.
UWAGI:
• do odprawy internetowej wymagane
jest podanie danych dokumentu,
z którym pasażer będzie podróżował
(rodzaj, seria i numer, data wydania
oraz ważności, obywatelstwo), prosimy
o dostarczenie tych informacji na min.
2 tygodnie przed planowaną podróżą
• kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie (aktualne
informacje na stronie internetowej
oraz w biurze)
• pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

GRECJA
Ateny

Jezioro Vouliagmeni

Z wizytą u Ateny
DZIEŃ I Wylot z Berlina o godz. 12.05, zbiórka 2 godziny
przed odlotem. Przylot do Aten o godz. 16.00. Transfer
do hotelu. Ateny to stolica Grecji i wspaniałego regionu – Attyki, to miasto kontrastów, gdzie starożytność
miesza się z teraźniejszością, mity z rzeczywistością.
Nad mieszkańcami miasta czuwa mityczna bogini mądrości, sztuki i wojny, Atena. Ateny zaczęły się rozwijać w VI w. p.n.e., a większość budowli, które możemy
podziwiać pochodzą z V w. p.n.e., miasto w XIX wieku
stało się stolicą nowożytnej Grecji. Obecnie około 35%
mieszkańców Hellady mieszka w stolicy z uwagi na koncentrację biznesu i wygodę miejskiego życia. Nasze spotkanie z Atenami zaczniemy od wieczornego spaceru, to
też okazja aby skosztować doskonałej greckiej kuchni.
Nocleg w hotelu.
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Aten zaczniemy od Akropolu, który jest jednym z najsłynniejszych
i najbardziej popularnych miejsc turystycznych w Europie. To górujące nad stolicą, wapienne wzgórze, na którym znajduje się zespół najpiękniejszych i najlepiej zachowanych zabytków starożytnej Grecji. Każdego roku
odwiedzają je miliony turystów. Zobaczymy: Partenon świątynię poświęconą bogini miasta Atenie, Erechtejon
ze słynnymi kariatydami, Propyleje, Pinakotekę i Muzeum Akropolu. Zwiedzimy także Odeon Heroda Attyka, świątynię Zeusa Olimpijskiego oraz zrekonstruowany stadion Kalimarmaro, na którym odbyły się pierwsze
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nowożytne igrzyska olimpijskie. Następnie odwiedzimy
malowniczą dzielnicę Plaka. Większość ulic jest tu wyłączona z ruchu samochodowego i zastąpiona długimi
deptakami dla licznych turystów. Niezwykłego klimatu
i uroku dodają jej z całą pewnością ciasne, kręte uliczki,
wśród których czekają na nas liczne knajpki, kawiarenki i sklepiki z pamiątkami. Atmosfera Plaki przypomina
o wpływach muzułmańskiej Turcji i prawosławnej kultury Grecji. Przejście pod budynek parlamentu Grecji,
dawniej Pałacu Królewskiego, gdzie mieści się Grób
Nieznanego Żołnierza. Spacer Ogrodami Królewskimi
z pawilonem wystawowym Zappio, gdzie w 2004 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał akces RP do
UE. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd nad Jezioro
Vouliagmeni, które jest prawdziwym cudem natury.
To naturalne i niepowtarzalne uzdrowisko termalne
i mineralne spa. Słonawe wody jeziora są ciągle uzupełniane zarówno przez morze, jak i przez podziemne źródła termiczne, to właśnie dzięki tym ciepłym źródłom,
temperatura wody nie schodzi nigdy poniżej 24 stopni. Nie tylko jezioro, ale także naturalne piękno jego
otoczenia zachwyca turystów. Jezioro położone jest
bowiem w cieniu olbrzymich klifów i otoczone bujną
roślinnością. Czas na relaks i wypoczynek. Powrót do
Aten. Zwiedzanie Narodowego Muzeum Archeologicznego. Muzeum, od momentu założenia w 1829 r. groma-
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dzi zabytki z obszaru Grecji, od czasów prehistorycznych do późnego antyku. Jest nie tylko największym
w kraju, ale też jednym z najważniejszych na świecie.
Wielkość zbiorów przechowywanych na 8 tys. m² liczy
ponad 20 tys. Siedziba muzeum pierwotnie znajdowała
się na Eginie, jednak w 1889 r. została przeniesiona do
nowego budynku. Podczas II wojny światowej placówkę zamknięto, zaś eksponaty umieszczono w opieczętowanych skrzyniach i zakopano w celu uniknięcia ich
zniszczenia i grabieży. W 1945 r. zbiory ponownie udostępniono. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu.
Bagaże zostawiamy w przechowalni i udajemy się
na ostatni spacer po Atenach. Odwiedzimy bajkową
dzielnicą Anafiotika, która jest po prostu niewielkim
skupiskiem małych domków. Co więc tu tak czaruje?
Co tworzy tutejszy, mały świat? Ich białe ściany, kontrastujące z jaskrawymi kolorami drzwi i okiennic,
zdobienia, z misternie kutymi i malowanymi przez
właścicieli detalami, kręte, wąskie uliczki pełne wszędobylskich kotów, prowadzące do licznych, romantycznych zaułków, ogrody pełne pnączy kwitnących
kaskad jaśminów i róż. Nic dziwnego, że Anafiotika
w Grecji postrzegana jest jako enklawa klimatu cykladzkiej wyspy. Transfer na lotnisko. Godz. 16.40 wylot samolotu z Aten. Godz. 18.45 przylot samolotu na
lotnisko Berlinie.

CENA: 2 800 PLN
UKRAINA

TERMIN:
07.09 – 11.09.2020

Sfântu Gheorghe
Braszów Prejmer
Sinaia
RUMUNIA

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem linii Ryanair
na trasie Berlin – Bukareszt – Berlin
• 4 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 4 śniadania
• transport w czasie wycieczki
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę lokalnego przewodnika
• bagaż podręczny do 10 kg o wymiarach
55x40x20 cm i dodatkowy plecak
o wymiarach 40x20x25 cm
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.

Mizil
Bukareszt

Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 240 RON
• dopłata do 4 obiadokolacji – 330 PLN
• transfer na trasie Szczecin – Berlin
lotnisko – Szczecin – 140 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 580 PLN
• bagaż 20 kg – 320 PLN
• ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji – 2,8% ceny wycieczki.
Tomasz Ogiński

Historyk sztuki, tłumacz, przewodnik po Rumunii, od ponad 10 lat zakotwiczony na stałe w Bukareszcie. Rumuńskiego bakcyla połknął jeszcze w czasach studiów w Krakowie, kiedy badał związki rzeźbiarza
Constantina Brancusi ze sztuką ludową Karpat Południowych.

Do Rumunii zapraszam tych, którzy ciągle wierzą, że gdzieś na naszym kontynencie ostały się
jeszcze autentyczność, dziewiczość i pradawność, że są jeszcze skrawki lądu, które oparły się
destrukcji globalizacji, tych, którzy tęsknią i szukają „starej Europy”. Rumunia odkrywa przed
nami świat o trzech twarzach: bałkańskiej, wschodniej i środkowoeuropejskiej - i aż dziw bierze, że mogą się one
znajdować w jednym kraju. Czy będą to ostatnie dziewicze lasy Europy w olteńskiej części gór Fogaraskich, ukryte
przed cywilizacją przysiółki w górach Trascau, oddalone od miejskich ośrodków źródła wód termalnych czy szalona
modernistyczna architektura międzywojnia w Bukareszcie - Rumunia na każdym kroku udowadnia, że jest jednym
z najbardziej zaskakujących „bliskich miejsc”. Najpiękniejszym dodatkiem do tej niezwykłej scenerii będą jej mieszkańcy: życzliwi, pomocni i pełni ciepła.

Uwagi:
• do odprawy internetowej wymagane
jest podanie danych paszportowych
(seria i numer, data wydania oraz
ważności, obywatelstwo), prosimy
o dostarczenie tych informacji na min.
2 tygodnie przed planowaną podróżą
• kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie (aktualne
informacje na stronie internetowej
oraz w biurze)
• spotkanie z pilotem nastąpi na lotnisku
w Bukareszcie.

Bukareszt na linii
DZIEŃ I Wylot z Berlina z lotniska Schönefeld o godz.
07.20, zbiórka 2 godziny przed wylotem. Przylot do Bukaresztu o godz. 10.30. Pełen kontrastów i fascynujący, bliski, ale wciąż rzadko odwiedzany rumuński Bukareszt
to niezwykła mieszanina starego i nowego. Miasto nazywane jest „Paryżem Wschodu”. Przerwa na śniadanie
i krótki odpoczynek. Zaczniemy od zwiedzania osławionego Pałacu Ludu - hiper-jednostki z czasów „Złotej Epoki”. W Rumunii tak zwykło się nazywać okres rządów
maniakalnego dyktatora Nicolae Ceauşescu, wokół
którego urosło wiele mitów, i nad którym unosi się gryf
tajności. Do dziś nie ustają spekulacje inżynierów i architektów, czy pod obiektem rzeczywiście znajduje się podziemna autostrada prowadząca w kierunku Siedmiogrodu, bunkry przeciwatomowe lub prywatna stacja metra
dla pary prezydenckiej. Zobaczymy imponujące wyposażenie: znajdujące się w księdze rekordów Guinnesa dywany, żyrandole, kotary itd. Dzisiaj odwiedzimy jeszcze
Pałac Primaveri, dawną rezydencję Ceausescu. Pałac został wybudowany w latach 1964-1965 i przez cały okres
dyktatury mieszkała tutaj rodzina Ceausescu. Rezydencja ma 90 pokoi, w tym prywatne spa i otoczona jest
dużym ogrodem. Przez kilka lat obecne władze Rumunii
nie miały pomysłu na zagospodarowanie tego miejsca.
Pałac był wykorzystywany jako miejsce, gdzie spotykały
się międzynarodowe delegacje odwiedzające Rumunię.
Koszt utrzymania pałacu był jednak na tyle duży, że
władze wystawiły w 2014 roku budynek na sprzedaż,
próbowały też go wynająć. Wartość obiektu była jednak
zbyt wysoka i nie udało się znaleźć nabywcy, w efekcie
miasto podzieliło niezwykle drogą ziemię w tym miejscu
i częściowo ją sprzedało. Nocleg w hotelu.

zamku Peles, XIX wiecznej letniej rezydencji pierwszej rumuńskiej pary królewskiej - Karola I i Elżbiety
z domu Wied. Zamek łączy w sobie niemiecką estetykę
i włoską elegancję, uważany jest za miniaturę Wersalu i nazywany jest „ Perłą Karpat”. Ubrana w pyszny
eklektyczny kostium rezydencja zaskakuje nowoczesnymi rozwiązaniami: system klimatyzacji, elektryczne spłuczki w toaletach, centralny odkurzacz, liczne
windy etc. Inżynierskie sztuczki możliwe były dzięki
elektrowni zbudowanej na strumieniu Peleş, od którego nosi nazwę królewski kompleks. Obok, na terenie
parku otaczającego zamek Peles, znajduje się mniejszy zamek Pelisor, wybudowany dla następcy tronu.
Przejazd do Braszowa, jednego z najstarszych miast
Siedmiogrodu, pięknie położonego u podnóża Karpat.
Braszów to dwa światy: skromnych krasnoludkowych
domków w części rumuńskiej i okazałej, barokowo
wykwintnej dzielnicy saskiej, obramowanej murami
miejskimi. Spacer po wspaniale zachowanej średniowiecznej starówce, którego kulminacją będzie wejście
do Czarnego Kościoła. Największa gotycka budowla
w kraju kryje w sobie arcydzieło inżynierii – najlepiej
zachowane w Europie organy Buchholza. Czas wolny,
zakupy. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Po śniadaniu przejazd do znajdującej się na
liście UNESCO saskiej warowni chłopskiej w Prejmer,
znanej z najgrubszych średniowiecznych murów obronnych w Europie Środkowej. W czasach CK monarchii
niezwykły obiekt zachwycił samego cesarza Franciszka
Józefa i jego żonę Sissy, którzy wizyty w regionie tradycyjnie łączyli z pobytami leczniczymi „u wód”. Tu będziemy mogli zaopatrzyć się we wspaniałe miody siedDZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Przejazd do Sinai nazy- miogrodzkie. Stąd już rzut beretem na Seklerszczyznę,
wanej rumuńskim Zakopanem. Zwiedzanie słynnego rolniczy region, zamieszkały przez ludność węgierską,
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słynny z dziewiczych lasów, niedźwiedzi i źródeł wód
mineralnych. W tutejszych borach odbywały się organizowane przez Nicolae Ceauşescu polowania na niedźwiedzie, stanowiące obowiązkowy rytuał w środowisku
ówczesnych notabli. Przejazd do Sfântu Gheorghe,
zwiedzanie Muzeum Seklerskiego i czas na tradycyjny
seklerski obiad. Przejazd do Băile Tuşnad, gdzie znajduję się naturalne źródła z wodą leczniczą. Popołudnie
w basenach z wodą mineralną. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ IV Po śniadaniu przejazd w okolice miasta
Mizil, do malowniczego regionu winiarskiego Dealu
Mare, w którym położona jest mała winnica La Certa.
Zwiedzanie winnicy połączone z degustacją. Możliwość
zakupienia niedostępnych w handlu detalicznym doskonałych win: białego Blanc de Noir i czerwonego Cuvée
IX (Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Winiarskich w Bukareszcie 2019). Powrót do Bukaresztu. Przejazd głównymi bulwarami i placami stolicy. Spacer po
dawnej handlowej dzielnicy tureckiej, gdzie zobaczymy
zajazd Manuka, klasztor Stavropoleos i Stary Dwór Hospodarski. Czas wolny, możliwość zrobienia zakupów.
Nocleg w hotelu.
DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Zaczniemy od zwiedzania Muzeum Wsi, jednego z najciekawszych skansenów Rumunii, na którego terenie zgromadzono przykłady wiejskiej architektury mieszkalnej
z wielu regionów Rumunii. Obiekt założony został przez
drugą królową Rumunii Marię Coburg i profesora Gusti,
twórcę rumuńskiej szkoły etnografii. Zobaczymy także
Dzielnicę Żydowską z synagogą zwaną „Polską”. Transfer na lotnisko. Wylot samolotu z Bukaresztu o godz.
19.45. Przylot do Berlina na lotnisko Schönefeld o godz.
20.55.
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CENA: 2 790 PLN
TERMIN:
29.04 – 03.05.2020
CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem linii Easyjet
na trasie Berlin – Bari – Berlin
• 4 noclegi w hotelu**** w centrum Bari
• wyżywienie: 4 śniadania
• transport na trasie wycieczki
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW (3000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę lokalnego przewodnika
• bagaż podręczny o wymiarach
56x45x25 cm (bez ograniczenia
wagowego)
• opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu uczestnicy opłacają
indywidualnie, ok. 25 EUR
• dopłata do 4 obiadokolacji – 360 PLN
(napoje płatne dodatkowo)
• dopłata do pokoju 1 os. – 560 PLN
• bagaż rejestrowany 23 kg – 320 PLN
• ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji – 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie (aktualne
informacje na stronie internetowej
oraz w biurze)
• spotkanie z pilotem nastąpi
na lotnisku w Bari.

Bari
Matera

Alberobello

Polignano a Mare
Monopoli
Ostuni
Martina Franca

SYCYLJA

PIANO, PIANO…
DZIEŃ I Wylot z Berlina z lotniska Tegel o godz. 13.30,
zbiórka na lotnisku 2 godziny przed wylotem. Przylot do
Bari o godz. 15.55. Transfer do hotelu, zakwaterowanie,
krótki odpoczynek. Wieczorem pierwszy spacer po centrum Bari. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd do Matery, według wielu historyków, jednego z najstarszych miast na świecie.
Zabytkowa część Matery, zwana Sassi, obejmuje unikatowy kompleks domów, świątyń, grot i tuneli wydrążonych w skałach i jest wpisana na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Turyści z całego świata przyjeżdżają tutaj, aby podziwiać zabudowę miasta wydrążoną
w skale, gdzie jedynie fasady dobudowano z marmuru,
a Mel Gibson nagrywał tu słynną „Pasję”. Przejazd do
Polignano a Mare, malowniczo położonego nadmorskiego miasteczka. Nagie białe skały, szlifowane przez
fale Adriatyku to charakterystyczny krajobraz dla tej
części wybrzeża Apulii, a plaża należy do najlepszych
we Włoszech. Czas na relaks, następnie przejazd do
Monopoli. Znajdziemy tutaj wszystko, co jest kwintesencją włoskiego południa i udanego urlopu – zabytkowa architektura, labirynty wąskich uliczek, smaczna
i zdrowa kuchnia, szmaragdowe morze, piaszczyste plaże i dużo słońca. Powrót do hotelu, nocleg.

stożkowymi dachami – trulli, tworzących całą osadę
– dzielnicę. Widząc je nie sposób uciec przed wrażeniem, że właśnie znaleźliśmy się w jakimś bajkowym
miasteczku z białymi domkami krasnoludków. Będziemy spacerować po uliczkach wzdłuż których znajdują się trulli i podziwiać kontrast pomiędzy białymi
elewacjami domków, błękitem nieba i kolorowymi
kwiatami zdobiącymi uliczki. To niesamowite i niepowtarzalne miejsce wpisane zostało na listę UNESCO. Przejazd do Martina Franca, pięknego miasta
z niesamowitą bazyliką San Martino oraz labiryntem
uliczek. Następnie udamy się do Ostuni, urokliwego
miasteczka które wygląda jakby było przyczepione
do skał, to jakby wyspa bieli, pięknej architektury,
niezwykłego klimatu, niebieskiego nieba i przecudnych widoków na okolicę. Pospacerujemy po wąskich
arabskich uliczkach i zobaczymy katedrę. Powrót do
hotelu, nocleg.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Bari, stolicy Apulii, miasta św. Mikołaja i miejsca pochodzenia
królowej Bony, zaczniemy od spaceru nadmorską promenadą do portu. Niebieskie łódki z rybackimi sieciami, unoszącymi się na wodzie i stary teatr znajdujący
się w samym środku portu, to widok jak z kolorowej
pocztówki. Następnie udamy się na stare miasto, gdzie
zwiedzimy katedrę św. Sabina, zamek księcia Fryderyka II Szwabskiego oraz teatr Petruzzelli. Wszystkie
budynki na starówce są odnowione, wyczyszczone, jasne, w kolorze piaskowym. Oczarują nas wąskie uliczki,
mnóstwo ołtarzy i ludzie, którzy żyją tam z otwartymi
drzwiami. Można bez problemu zajrzeć do ich domów,
poczuć zapach gotowanego przez nich jedzenia. Czas
DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Transwolny na indywidualne „smakowanie” uroków miasta. DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Albero- fer na lotnisko. Wylot samolotu z Bari o godz. 10.10.
Nocleg w hotelu.
bello, które słynie z niesamowitych budynków ze Przylot do Berlina na lotnisko Tegel o godz. 12.30
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SZWAJCARIA

CENA: 2 240 PLN

Jez. Como
Varenna
Bellagio Lecco
Bergamo
Mediolan

TERMIN:
11.06 – 14.06.2020
CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem linii Ryanair
na trasie Berlin – Bergamo – Berlin
• 3 noclegi w hotelu**** w Bergamo
• wyżywienie: 3 śniadania
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW ( 3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota i lokalnego przewodnika
• bagaż podręczny do 10 kg o wymiarach
55x40x20 cm i dodatkowy plecak
o wymiarach 40x20x25 cm
• opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.

FRANCJA

Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu, bilety komunikacji
miejskiej, transfer lotnisko
– hotel – lotnisko – ok. 80 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 490 PLN
• bagaż 20 kg – 280 PLN
• transfer na trasie Szczecin – Berlin
lotnisko – Szczecin – 140 PLN
• ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji – 2,8% ceny wycieczki.
Uwagi:
• do odprawy internetowej wymagane
jest podanie danych dokumentu,
z którym pasażer będzie podróżował
(rodzaj, seria i numer, data wydania
oraz ważności, obywatelstwo), prosimy
o dostarczenie tych informacji na min.
2 tygodnie przed planowaną podróżą
• kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie (aktualne
informacje na stronie internetowej
oraz w biurze
• spotkanie z pilotem nastąpi
na lotnisku w Bergamo
• pilot nie oprowadza po muzeach.

Bella Mia!
DZIEŃ I Wylot z Berlina z lotniska Schönefeld o godz.
07.05, zbiórka 2 godziny przed odlotem. Przylot do
Bergamo o godz. 08.50. Transfer do hotelu. Bagaże
zostawimy w przechowalni w hotelu. Krótki odpoczynek. Nasze spotkanie z Lombardią, najbogatszym regionem Włoch, zaczynamy od Bergamo. Leżące u podnóża Alp miasteczko dzieli się na dwie części. Pierwsza
z nich to nowocześniejsze Dolne Miasto (Città Bassa).
Nad nim góruje druga część, gdzie znajduje się historyczne centrum (Città Alta). Starówka położona na
wysokości 380 m. n.p.m. otoczona jest przez liczne
wzniesienia. Nawet w czasie wakacji można stąd dostrzec zaśnieżone alpejskie szczyty. Kręte, brukowane uliczki, stylowa i klimatyczna architektura, urocze
wystawy sklepowe, a w szczególności cukiernie, stare, wysłużone okiennice i zabytkowe mury to obraz
Città Alta. Tutejsza bazylika Santa Maria Maggiore,
z pięknym barokowym wystrojem, jest prawdziwym
skarbem Lombardii. Bergamo jest kwintesencją tego,
jak wyobrażamy sobie włoską atmosferę. Będziemy
niespiesznie „delektować” się pięknem miasta. Nocleg
w hotelu.
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Dzisiaj czeka nas wycieczka nad jezioro Como, uznawane za jedno z najpiękniejszych jezior świata. Przejazd pociągiem do Varenny,
nazywanej stolicą alpejskiej riwiery. Miasto jest niewielkie, liczy około 800 mieszkańców, ale zachowało swój

dawny, sielankowy charakter. Większość mieszkańców
wciąż stanowią rodowici Włosi, a ulice, bary i sklepiki
nie są w całości podporządkowane turystom. Najbardziej urokliwym miejscem nie są wcale słynne wille, ale
romantyczny port rybacki z restauracyjnymi ogródkami
i kolorowymi kamienicami. Rejs statkiem do Bellagio
nazywanego „perłą jeziora”. To nieduża miejscowość
na czubku długiego, pokrytego pagórkami przylądka,
położona pomiędzy dwoma południowymi gałęziami
jeziora. To bardzo eleganckie miejsce z piękną i kolorową zabudową, gustownymi butikami, kawiarenkami,
restauracjami i … sporą liczba turystów. Następnie rejs
statkiem do Lecce, w czasie którego będziemy delektować się wspaniałymi widokami. Como to zjawiskowy
krajobraz, piękne kontrasty – ośnieżone góry, skalne
ściany, czysta srebrzysta woda i kolorowe, romantyczne miasteczka. Powrót pociągiem do Bergamo. Nocleg
w hotelu.
DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd do Mediolanu. Stolica
Lombardii i drugie co do wielkości miast Włoch jest europejską metropolią obfitującą we wspaniałe zabytki
architektury, eleganckie galerie sztuki oraz klimatyczne miejsca. Zobaczymy: Piazza del Duomo ze słynną
gotycką katedrą, Galerię Vittorio Emanuele z eleganckimi sklepami i kawiarniami, Piazza de la Scala z operą
La Scala i Castello Sforzesco. Poznamy także Mediolan
z innej strony, udamy się do dzielnicy sztuki i designu
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Brera. Tutaj jest wiele krętych i wąskich uliczek charakterystycznych dla południa Włoch, tutaj można się
skryć przed zgiełkiem i pędem miasta i to tutaj można
znaleźć sklepy z pięknymi wyrobami włoskiego rzemiosła. Odwiedzimy także Pinakotekę Brera, gdzie można
zobaczyć najwspanialszą kolekcję dzieł sztuki w Mediolanie. Skupienie tak wielu dzieł w jednym miejscu
zawdzięcza się Napoleonowi, który użył pałacu Palazzo di Brera jako magazynu na “skonfiskowaną” sztukę
w północnych Włoszech. Czas wolny na smakowanie
wyśmienitej włoskiej kuchni. Powrót pociągiem do Bergamo. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Bagaże zostawimy w przechowalni i udamy się na ostatni spacer po Bergamo. To jest nasz czas na zakupy
i smakowanie lokalnych specjałów. Koniecznie należy
spróbować tutejszej słodkości, którą jest polenta bergamosca. Jest ona dostępna w każdej cukierni i kawiarni, ale najlepiej skosztować jej w historycznej kawiarni
Caffe del Tasso. Bergamo jest też świetnym miejscem,
aby zrobić zakupy. Można tutaj znaleźć liczne sklepiki
z ubraniami, biżuterią oraz pamiątkami. Jeśli zamierzamy kupić torebkę jednej z włoskich firm, to oglądajmy
je w Mediolanie, ale kupujmy w Bergamo. Transfer na
lotnisko. Wylot samolotu z Bergamo o godz. 15.50.
Przylot do Berlina na lotnisko Schönefeld o godz.
17.30.
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CENA: 2 490 PLN
TERMIN:
13.08 – 16.08.2020
Jezioro Garda

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem na trasie
Berlin – Wenecja – Berlin
• 3 noclegi w hotelu w Weronie
• wyżywienie: 3 śniadania
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• transport w pierwszym
i ostatnim dniu wycieczki
• bagaż podręczny do 10 kg
o wymiarach 55x40x20 cm
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.

Vicenza
Sirmione

Werona

Wenecja
Padwa

Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu, bilety komunikacji
miejskiej i podmiejskiej – ok. 45 EUR
• bilety na przedstawienie operowe
– od 30 EUR do 220 EUR (na zamówienie)
• bagaż 20 kg – 320 PLN
• transfer na trasie Szczecin
– Berlin lotnisko – Szczecin – 140 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 530 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• do odprawy internetowej wymagane
jest podanie danych dokumentu,
z którym pasażer będzie podróżował
(rodzaj, seria i numer, data wydania
oraz ważności, obywatelstwo), prosimy
o dostarczenie tych informacji na min.
2 tygodnie przed planowaną podróżą
• kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie (aktualne
informacje na stronie internetowej
oraz w biurze)
• pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

Muzyczna Italia
DZIEŃ I Godz. 09.15 wylot samolotu z Berlina. Zbiórka
na lotnisku 2 godziny przed odlotem. Przylot do Wenecji o godz. 11.00. Przejazd do Padwy, o której mówi się
„ piękna jak Wenecja, mądra jak Bolonia”. Padwa to miasto uniwersyteckie, które przez około 600 lat wykształciło niezliczone włoskie umysły. Dante, Petrarka i Galileusz to tylko trzy nazwiska spośród 40 000 studentów,
którzy dziś ożywiają to niewielkie miasteczko. Miasto
naszpikowana jest polskimi śladami jak mało które we
Włoszech. Nasi rodacy patronują kaplicom (św. Stanisław w bazylice il Santo) i placowi (Maksymilian Kolbe), mają tu też swoje pomniki (Stefan Batory i Jan III
Sobieski), a kilku kolejnych studiowało na padewskiej
wszechnicy (Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski oraz
Jan Zamoyski). Spacer po mieście, w trakcie którego
zobaczymy: Prato della Valle z posągami postaci historycznych, Palazzo della Ragione z największą średniowieczną salą we Włoszech, uniwersytet, bazylikę św.
Antoniego, kaplicę, która swoją sławę zawdzięcza freskom Giotta i najstarszy na świecie ogród botaniczny.
Przejazd do Werony. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Dzisiaj będziemy podziwiać uroki Werony nazywanej miastem Romea i Julii. Miasto znajduje się na liście UNESCO i przez wielu
uważane jest za najpiękniejsze we Włoszech. To także
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jedno z najbogatszych miast północnej Italii. Werona
zachwyca ogromną ilością pięknych zabytków, pałaców,
zamków, mostów i kościołów. Spacer jej malowniczymi i
wąskimi uliczkami, które w większości wyłożone są marmurem – to idealne i wymarzone miejsce szczególnie dla
zakochanych. Zobaczymy: główny plac miasta Piazza
Bra ze słynnym rzymskim amfiteatrem, XIV-wieczny zamek Castelvecchio, Arco – rzymski Łuk Gawiuszów, Bramę Borsarich, Piazza dei Signori z pomnikiem Dantego,
najwyższą w mieście wieżę Torre dei Lamberti, Piazza
delle Erbe, katedrę oraz dziedziniec Domu Julii z najsłynniejszym balkonem świata. Czas wolny na indywidualne
„smakowanie” uroków miasta. Wieczorem proponujemy uczestnictwo w spektaklu operowym Turandot
autorstwa Giacoma Pucciniego w słynnym amfiteatrze
Arena. Opera pod gołym niebem, w ciepły letni wieczór,
to nie lada uczta dla melomana. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Dzisiaj proponujemy wyjazd pociągiem nad Jezioro Garda, największe i najpopularniejsze z włoskich jezior. Odwiedzimy Sirmione,
ekskluzywny kurort położony w południowej części
jeziora Garda, na wysuniętym w głąb jeziora wąskim
cyplu. Historyczne centrum oddzielone jest od reszty
cypla fosą, która biegnie dookoła zamku. Na starówkę
wejdziemy przez historyczną bramę zamku Scaligerich.
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Po przekroczeniu bramy miasta czeka na nas gąszcz
wąskich uliczek, a urokliwe centrum z każdej strony
otoczone jest wodą. Czas na relaks i wypoczynek. Powrót do Werony. Wieczorem dla chętnych możliwość
uczestnictwa w przedstawieniu operowym Traviata
Giuseppe Verdiego w amfiteatrze Arena. Fantastyczne
widowisko, które tworzy niezwykłą atmosferę i pozostawia niezapomniane wrażenia, z jakimi nie może się
równać żaden inny teatr. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu.
Opuszczamy Weronę i udajemy się do Vincenzy. Miasto to perełka architektury późnego renesansu, zwane
„miastem Palladio”. Nie bez powodu – ten XVI-wieczny
architekt swoimi projektami odcisnął ogromne piętno na mieście. Na tyle duże, że jego prace w mieście i
okolicach zostały wpisane na listę UNESCO. Vincenza
jest bogatym miastem i najlepszym przykładem na to,
że pieniądz lubi ciszę. Pozostaje ona na liście najbogatszych miast w kraju i jest jednym z głównych włoskich
centrów produkcji złota i biżuterii. Stosunkowo wysoki
poziom życia mieszkańców przekłada się na czystość i
uporządkowanie, to miejsce w którym można się zrelaksować i na chwilę przenieść do krainy niesamowitej.
Transfer na lotnisko. Godz. 18.50 wylot samolotu z lotniska w Wenecji. Godz. 20.25 przylot do Berlina.

CENA: 3 880 PLN
TERMIN:
14.07 – 18.07.2020

FINLANDIA

Peterhof

ESTONIA

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem na trasie
Berlin – Sankt Petersburg – Berlin
• 4 noclegi w hotelu w centrum
Sankt Petersburga
• wyżywienie: 4 śniadania
i 4 obiadokolacje (napoje
do obiadokolacji płatne dodatkowo)
• opiekę lokalnego przewodnika
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• transport w czasie wycieczki
• bagaż rejestrowany 23 kg i bagaż
podręczny 10 kg o wymiarach
55x40x25 cm
• opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.

Petersburg
Puszkin

ROSJA

Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu i zestawy słuchawkowe
ok. 155 EUR, przedstawienie baletowe
60-80 EUR, wieczór folklorystyczny
50 EUR
• transfer na trasie Szczecin – Berlin
lotnisko – Szczecin – 140 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki
• dopłata do pokoju 1 os. – 710 PLN.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie (aktualne
informacje na stronie internetowej
oraz w biurze)
• spotkanie z przewodnikiem nastąpi
na lotnisku w Sankt Petersburgu
• 14 dni przed wycieczką należy uzyskać
wizę elektroniczną do Sankt
Petersburga i obwodu leningradzkiego
• podróżni chcący uzyskać wizę za
pośrednictwem biura Pelikan muszą na
min. 14 dni przed wyjazdem przesłać
w formie elektronicznej na adres
pelikan@pelikan.szn.pl dokumenty
niezbędne do uzyskania wizy:
1. prawidłowo wypełniony
wniosek wizowy
2. 1 zdjęcie paszportowe w formie
elektronicznej jpg (biometryczne
– twarz na wprost, kolorowe, na białym
tle, nie starsze niż 6 miesięcy)
3. skan paszportu - strona ze zdjęciem
(paszport musi być ważny minimum
pół roku od zakończenia wycieczki).

Larisa Borusewicz

llicencjonowany przewodnik
po Petersburgu i jego okolicach

Jestem rodowitą petersburżanką
i mieszkam w jednym z najpiękniejszych miast świata zwanym Palmirą Północy, bogatym w atrakcje
i zabytki. Jako absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Petersburskiego od 30 lat oprowadzam polskie
wycieczki po tym niepowtarzalnym mieście założonym przez Piotra Wielkiego. Zwiedzając je zobaczycie
Państwo wszystko co w nim najpiękniejsze i …najważniejsze. Serdecznie Państwa zapraszam, przyjeżdżajcie do Petersburga – nie będziecie tego żałować – ja
Wam to obiecuję !!!

Na bogato
DZIEŃ I Godz. 10.00 wylot samolotu z lotniska Berlin
Schönefeld. Zbiórka na lotnisku 3 godziny przed odlotem. Przylot do Sankt Petersburga o godz. 14.00, transfer do hotelu. Zakwaterowanie i krótki odpoczynek.
Leżący nad Zatoką Fińską, w delcie Newy Petersburg
to miasto jedyne w swoim rodzaju. Często określane
jest jako „Wenecja Północy” ze względu na sieć przecinających je kanałów wodnych. Ta dawna stolica Imperium Rosyjskiego to miejsce akcji wielu znakomitych
powieści, ale też wyjątkowe miasto, mające wiele do
zaoferowania turystom. Naszą wizytę zaczniemy od
wycieczki po najpiękniejszych stacjach metra. Metro to
chluba miasta, większość stacji zaprojektowana jest do
ostatniego szczegółu, z wielkim kunsztem i precyzją.
Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Twierdzy Pietropawłowskiej, kolebki miasta wzniesionej na wyspie
Zajęczej. Zobaczymy sobór św. Piotra i Pawła, w którym
znajdują się grobowce carów. Następnie przejazd nabrzeżem Pałacowym z pałacami Marmurowym i Zimowym do wyspy Wasilewskiej, położonej w delcie Newy,
gdzie kiedyś mieścił sią port morski. Zobaczymy także
słynny krążownik Aurora, z którego wystrzał zapocząt-

kował rozpoczęcie rewolucji październikowej. Następnie zwiedzanie Placu św. Izaaka z soborem św. Izaaka
oraz Placu Senackiego z posągiem Piotra Wielkiego,
który nazywany jest Miedzianym Jeźdźcem. Spacer po
centrum miasta. Zobaczymy: Plac Sztuk z pomnikiem
Puszkina, pałac Michajłowski, kościół św. Katarzyny, sobór Kazański i cerkiew Zbawiciela na Krwi wybudowaną
w miejscu zabójstwa cara Aleksandra II. Obiadokolacja.
Wieczorem dla chętnych możliwość wzięcia udziału
w koncercie folklorystycznym. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd do Peterhofu, letniej
rezydencji cara Piotra I Wielkiego. Peterhof leży na
południowym wybrzeżu Zatoki Fińskiej, 30 km od Petersburga i stanowi wspaniały zespół pałacowo – parkowy z największym na świecie kompleksem fontann,
a wśród nich najpiękniejszą Wielką Kaskadą. Według
zamysłu cara rezydencja miała w każdym szczególe
przewyższać pałac królewski w Wersalu, który Piotr
I odwiedził w młodości. Przerwa na kawę. Po południu
przejazd do Casrskiego Sioła w miejscowości Puszkin.
Zwiedzimy Pałac Katarzyny z repliką słynnej Bursztynowej Komnaty i pospacerujemy po pięknym parku.
Powrót do miasta. Obiadokolacja. Wieczorem dla chęt-
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nych możliwość uczestnictwa w przedstawieniu baletowym. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Zaczniemy od zwiedzania
Ermitażu, jednego z najsłynniejszych muzeów świata.
Ermitaż składa się z kompleksu kilku budynków położonych nad brzegiem rzeki Newy, z których najważniejszym jest Pałac Zimowy, oficjalna rezydencja carów. Kolekcja muzeum została stworzona z prywatnej kolekcji,
którą carowie nabyli na przestrzeni kilku stuleci. W muzeum znajduje się ponad 3 miliony dzieł sztuki z różnych
epok: obrazy, rzeźby, eksponaty archeologiczne, przedmioty numizmatyczne, itp. Następnie rejs statkiem wycieczkowym malowniczymi kanałami rzek Newy i Mojki,
które poprzecinane są urokliwymi mostkami oraz mostami zwodzonymi. Obiadokolacja. Dla chętnych nocna
wycieczka na podnoszenie mostów. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Pałacu Jusupowych, jednej z najbogatszych rodzin Rosji carskiej, który dziś znany jest jako miejsce
zabójstwa Rasputina. Transfer na lotnisko. Godz. 16.00
wylot samolotu z Sankt Petersburga. Godz. 17.30 przylot do Berlina na lotnisko Schönefeld.
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CENA: 3 100 PLN
TERMIN:
20.07 – 27.07.2020
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 7 noclegów w hotelach
• wyżywienie: 7 śniadań
i 7 obiadokolacji (napoje
do obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW (3000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika i lokalnych
przewodników
• opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu ok. 80 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 650 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot – przewodnik nie oprowadza
po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

FINLANDIA
Tallin
Parnawa

ESTONIA

ROSJA

Ryga
LITWA
Kowno

Wilno
Troki

POLSKA

Kraje nadbałtyckie
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina,
zbiórka godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd na Mazury. Zakwaterowanie w hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd na Litwę. Zaczniemy od
zwiedzania Kowna. To drugie co do wielkości miasto
Litwy, które w dwudziestoleciu międzywojennym było
stolicą tego kraju. Położenie Kowna, przy ujściu Wilii do
Niemna, od stuleci czyniło to miasto punktem strategicznym. Dzięki swojej skomplikowanej historii nie brakuje tu obiektów i miejsc wartych zobaczenia. Spacer po
rynku starego miasta, gdzie zobaczymy ratusz zwany
„Białym Łabędziem”, ruiny zamku i katedrę św. Piotra
i Pawła. Przyjazd do Wilna w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu i krótki odpoczynek.
Wilno jest najdalej na północ położoną stolicą europejską, która przyswoiła style architektoniczne zachodniej
i południowej Europy. Tutejsza starówka należy do największych i najpiękniejszych w Europie. Spacer i zwiedzanie Ostrej Bramy. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Dalszy ciąg zwiedzania
Wilna. Zobaczymy kościół św. Piotra i Pawła i katedrę będącą najważniejszym kościołem Litwy. Przejedziemy na
Wzgórze Trzech Krzyży ze słynnym pomnikiem Trzech
Krzyży, skąd roztacza się najpiękniejsza panorama
Wilna. Zobaczymy także Plac Katedralny, uniwersytet,
Plac Ratuszowy i kościół św. Ducha. Zwiedzimy także
cmentarz na Rossie, jeden z najpiękniejszych cmentarzy
w Europie i jedną z najważniejszych nekropolii pamięci
narodowej Polaków. Po południu wyjazd do Trok. Okolica Trok słynie z łagodnych pagórków. Porastają je gęste
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zielone lasy i przecinają liczne doliny, wąwozy i jeziora,
które łącząc się ze sobą tworzą niesymetryczne kształty. Pełno na nich półwyspów, mierzei i wysepek. Na jednej z nich ulokowało się potężne czworoboczne zamczysko, jego czerwone mury i baszty zwieńczone dachówką
w takim samym kolorze odbijają się w tafli jeziora, które
przecina jedynie drewniany most prowadzący na wysepkę. Ten widok na zamek w Trokach jest najczęstszym
obrazkiem zdobiącym przewodniki i foldery o Litwie.
Zwiedzanie zamku i czas na skosztowanie przysmaków
kuchni Karaimów, którzy tutaj mieszkają. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wyjazd do Estonii. Po drodze odwiedzimy znany kurort Parnawę z licznymi barokowymi
kamieniczkami, nazywaną letnią stolicą Estonii. Przyjazd do Tallina w późnych godzinach popołudniowych.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ V Po śniadaniu zwiedzanie Tallina. Bogactwo
i urok średniowiecznych zabytków, połączony z możliwością zobaczenia białych nocy kusi wielu turystów.
To miasto idealne nie tylko dla wielbicieli sztuki i historii, ale również dla lubiących aktywny wypoczynek.
Zaczniemy od zwiedzania starówki wpisanej na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO, znanej na całym
świecie ze świetnie zachowanej średniowiecznej architektury. Szeregi pastelowych kamienic stojących
wzdłuż wybrukowanych kocimi łbami uliczek pamiętają czasy rycerzy i kupców hanzeatyckich. Stare Miasto
składa się z dwóch części – Górnej i Dolnej, otoczonych
najdłuższymi w Europie zachowanymi murami obronnymi, Górna część – Toompea to siedziba Parlamentu.
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Zobaczymy także wioskę olimpijską, Górę Pieśni, Wielki
Herman i średniowieczny ratusz. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ VI Śniadanie w hotelu. Wyjazd na Łotwę. Przyjazd do Rygi w godzinach południowych. Ryga to
największe miasto w krajach bałtyckich, doskonale
mieszają się tutaj tradycja z nowoczesnymi trendami.
Malowniczo ulokowana nad rzeką Dźwiną, nieopodal
Zatoki Ryskiej, pełna średniowiecznych zabytków i secesyjnych budynków Ryga to perła basenu Morza Bałtyckiego. Historyczne centrum Rygi zostało wpisane na
listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO
– zapis objął zarówno najstarsze obiekty hanzeatyckiej
starówki z XIII – XV w., jak również najcenniejsze budowle XIX-wiecznych przedmieść: drewniane kościoły
klasycystyczne na Przedmieściu Moskiewskim oraz jedyne w swoim rodzaju kamienice, reprezentujące miejscową odmianę secesji. Zobaczymy: starówkę, śródmieście, Domski Sobór, ratusz, kościół Matki Boskiej
Bolesnej, kościół św. Jakuba. Obiadokolacja i nocleg
w hotelu.
DZIEŃ VII Po śniadaniu dalszy ciąg zwiedzania Rygi.
Zobaczymy pałac prezydenta, Bramę Szwedzką, i gildie
kupieckie. Czas wolny. Wyjazd do Polski. Przyjazd do
hotelu na Mazurach w godzinach wieczornych. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ VIII Po śniadaniu wyjazd do Świętej Lipki
i zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego. Wyjazd w drogę
powrotną. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach
wieczornych.

CENA: 1 380 PLN
TERMIN:
27.06 – 01.07.2020
05.09 – 09.09.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• 4 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 4 śniadania
i 4 obiadokolacje (napoje
do obiadokolacji płatne dodatkowo)
• opiekę pilota i lokalnego przewodnika
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 35 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 320 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie.
LITWA
Kowno
ROSJA

Wilno
Troki

Mazury

POLSKA

Kresowa układanka
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina,
godz. 06.45 zbiórka uczestników na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd przez Polskę. Zakwaterowanie w hotelu na Mazurach. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Wilna. Po drodze zwiedzanie Kowna. To drugie co do wielkości miasto Litwy,
które w dwudziestoleciu międzywojennym było stolicą
tego kraju. Położenie Kowna, przy ujściu Wilii do Niemna, od stuleci czyniło to miasto punktem strategicznym. Dzięki swojej skomplikowanej historii nie brakuje
tu obiektów i miejsc wartych zobaczenia. Spacer po
rynku starego miasta, gdzie zobaczymy ratusz zwany
„Białym Łabędziem”, ruiny zamku i katedrę św. Piotra
i Pawła. Przyjazd do Wilna w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu i krótki odpoczynek.
Wilno jest najdalej na północ położoną stolicą europejską, która przyswoiła style architektoniczne zachodniej
i południowej Europy. Tutejsza starówka należy do największych i najpiękniejszych w Europie. Spacer i zwiedzanie Ostrej Bramy. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Dalszy ciąg zwiedzania
Wilna. Zobaczymy kościół św. Piotra i Pawła będący
największą barokową perłą wśród zabytków miasta
i katedrę będącą najważniejszym kościołem Litwy.
Przejedziemy na Wzgórze Trzech Krzyży ze słynnym
pomnikiem Trzech Krzyży, skąd roztacza się najpiękniejsza panorama Wilna. Zobaczymy także Plac Katedralny, uniwersytet, Plac Ratuszowy i kościół św. Ducha. Po południu wyjazd do Trok. Okolica Trok słynie
z łagodnych pagórków. Porastają je gęste zielone
lasy i przecinają liczne doliny, wąwozy i jeziora, które
łącząc się ze sobą tworzą niesymetryczne kształty.
Pełno na nich półwyspów, mierzei i wysepek. Na
jednej z nich ulokowało się potężne czworoboczne
zamczysko, jego czerwone mury i baszty zwieńczone
dachówką w takim samym kolorze odbijają się w tafli
jeziora, które przecina jedynie drewniany most prowadzący na wysepkę. Ten widok na zamek w Trokach
jest najczęstszym obrazkiem zdobiącym przewodniki i foldery o Litwie. Zwiedzanie zamku i czas na
skosztowanie przysmaków kuchni Karaimów, którzy
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tutaj mieszkają. Powrót do hotelu, obiadokolacja
i nocleg.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie cmentarza na Rossie, jednego z najpiękniejszych
cmentarzy w Europie. Cmentarz jest jedną z najważniejszych nekropolii pamięci narodowej Polaków. Odwiedzimy także Muzeum im. Adama Mickiewicza i zobaczymy
pomnik naszego narodowego wieszcza. W godzinach
popołudniowych wyjazd do Polski. Przyjazd do hotelu
na Mazurach. Obiadokolacja, nocleg w hotelu.
DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd do Świętej Lipki, niewielkiej miejscowości znanej już od XV wieku jako
miejsce licznych pielgrzymek. Co roku ponad 100tys.
turystów przyjeżdżających na Mazury, odwiedza znajdujące się tu Sanktuarium Maryjne. Z powodu licznych
grup pielgrzymów, Święta Lipka często nazywana jest
„Częstochową Północy”. Wyjazd w drogę powrotną.
Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach wieczornych.
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CENA: 3 150 PLN
TERMIN:
20.07 – 27.07.2020
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 7 noclegów w hotelach
• wyżywienie: 7 śniadań
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – 8 EUR i 25 CHF, bilet
kolejowy na Bernina Express – 145 CHF,
kolejka na Jungfraujoch – 148 CHF
• 7 obiadokolacji – 700 PLN
(napoje płatne dodatkowo)
• dopłata do pokoju 1 os. - 800 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot – przewodnik nie oprowadza
po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

Tadeusz Leśnik
Heidelberg
Stuttgart
NIEMCY

FRANCJA

Stein am Rhein
Zurych
Berno
SZWAJCARIA
Interlaken
Grindelwald
Lozanna
Genewa

Od 35 lat z zamiłowania pilot
wycieczek zagranicznych

Rothenburg
ob der Tauber

Chur
Tirano

Zapraszam do Szwajcarii, kraju
nie tylko bankierów, precyzyjnych
zegarków, dobrej czekolady i serów gruère. Na swoim terytorium
skrywa niesamowite widoki, których będziemy doświadczać w trakcie wycieczki. Od największych wodospadów na Renie, przez podróż spektakularną linią
kolejową ‘Bernina Expres’ oraz spojrzenie na Europę
po wjeździe kolejką na przełęcz Jungfraujoch (3573 m
n.p.m.), po zielone doliny, jeziora oraz urokliwe miasta. Do zobaczenia podczas podróży pełnej zachwytów nad fenomenami natury i kultury

Szwajcaria?...Na bank!
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina,
zbiórka o godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do wyjątkowo pięknego średniowiecznego miasteczka Rothenburg ob der Tauber, które
prawie całe stanowi jedno wielkie muzeum. Ma się tutaj
wrażenie, że czas się zatrzymał przed wiekami. Przejazd do hotelu, nocleg.
DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Stein am Rhein,
średniowiecznego miasteczka zaliczanego do najpiękniejszych w Szwajcarii. Miasto położone jest na obu
brzegach Renu, otaczają je fragmenty murów obronnych z bramami, a na wzgórzu Klingenberg króluje zamek Hohenklingen. Następnie, w okolicach Neuhausen,
obejrzymy największe w Europie wodospady na Renie.
Przejazd do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie
Zürichu, miasta bankierów położonego nad jeziorem
w otoczeniu ośnieżonych alpejskich szczytów. Wielokulturowa atmosfera i bogactwo oferty spędzania
wolnego czasu przyciągają do miasta gości z całego
świata. Zobaczymy: stare miasto z pięknymi mieszczańskimi kamieniczkami i krętymi uliczkami, pasaże handlowe, elegancką Bahnhofstrasse, kościół
Fraumunster z witrażami Chagalla i katedrę. Przejazd
do stolicy Gryzonii – Chur, uważanego za najstarsze
miasto w Szwajcarii. Podczas spaceru po mieście
zobaczymy: pałac biskupi, trzynawową katedrę pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i doskonale
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zachowane budynki na starym mieście. Przejazd do roku, nadal jest uroczym „miasteczkiem”. Starówka
hotelu, nocleg.
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
to po prostu średniowieczne miasto w środku miaDZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Dla chętnych proponujemy sta współczesnego. Zobaczymy także zamek Chillon,
całodzienną przejażdżkę pociągiem panoramicznym ko- średniowieczną warownię nad Jeziorem Genewskim,
lei retyckich Bernina Express trasą Chur-Tirano-Chur. wybudowaną na skalistym cyplu o wysokich walorach
Podróż jest fascynującym przeżyciem, trasa prowadzi od obronnych. Przejazd do hotelu, nocleg.
wiecznych lodowców w masywie Bernina do winnic doliny Valtellina na południu. Pociąg pokonuje z łatwością 55 DZIEŃ VII Śniadanie w hotelu. Przejazd do Lozanny
tuneli, 196 mostów i wzniesień o nachyleniu do 70 promi- i spacer po malowniczej starówce, nad którą góruje
li. Na wysokości 2253 m n.p.m. wznosi się na najwyższy katedra z XII wieku, która przez samych Szwajcarów
punkt kolei retyckiej, Ospizio Bernina. Trasa na odcinku uznawana jest za najpiękniejszą w kraju. Przejazd do
Thusis-Valposchiavo-Tirano jest wpisana na Listę Świato- Genewy, europejskiej stolicy ONZ, urokliwie położowego Dziedzictwa UNESCO. Od ilości wrażeń dochodzą- nej nad Jeziorem Genewskim. Miasto uchodzi za jedno
cych do nas zza panoramicznych okien gwarantowany z najbardziej kosmopolitycznych miast Europy, elezawrót głowy. Osobom, które nie zdecydują się na po- gancja płynnie przenika się z prostotą, język oficjeli
dróż pociągiem proponujemy samodzielne odkrywanie z mową ulicy, a kultura szwajcarska z francuską. Zobauroków Chur i czas na zakupy. Nocleg w hotelu.
czymy: stare miasto, katedrę św. Piotra, w której kazania wygłaszał Kalwin, promenadę des Bastions z poDZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd do Interlaken, położo- mnikiem reformacji, park angielski ze słynnym zegarem
nego między jeziorami Thun i Brienz. Odwiedzimy także kwiatowym i największą na świecie fontannę Jet d’Eau.
Grindelwald zwane „lodowcową wioską”, malowniczo Przejazd na nocleg do hotelu w Niemczech.
położone u stóp lodowca Jungfrau. Wjazd kolejką szynową na przełęcz Jungfraujoch (3454 m n.p.m.). Trasa DZIEŃ VIII Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie
wykuta jest w litej skale, a na górze można zwiedzić Pa- Heidelbergu, miasta majestatycznie położonego po
łac Lodowy, czyli labirynt z różnymi rzeźbami wykutymi obu stronach rzeki Neckar. To tutaj ma siedzibę najstarw lodzie. Przejazd do hotelu. Nocleg.
szy uniwersytet Niemiec i znajduje się jeden z piękniejszych zamków, a miasto urzeka romantyczną atmosferą.
DZIEŃ VI Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Berna. Wyjazd do Polski w godzinach południowych. Przyjazd
Mimo, iż miasto pełni rolę stolicy Szwajcarii od 1848 do Szczecina w późnych godzinach wieczornych.
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CENA: 3 400 PLN
TERMIN:
03.10 – 11.10.2020
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 8 noclegów w hotelach
• wyżywienie: 8 śniadań
i 8 obiadokolacji (napoje
do obiadokolacji płatne dodatkowo)
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 100 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 680 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot – przewodnik nie oprowadza
po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

Bayreuth
Norymberga
Strasburg
FRANCJA

NIEMCY

SZWAJCARIA

Lyon
Gordes
Awinion
Grasse Monako
Nîmes
Nicea
Arles Cannes
Cassis Saint-Tropez

Prowansja i Lazurowe Wybrzeże
DZIEŃ I Godz. 06.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka o godz. 05.45 na ul. Sambora – parking
dla autokarów. Podróż przez Niemcy. Przejazd do
Norymbergi, miasta gdzie turystom towarzyszy fascynujące, średniowieczne otoczenie – świadkowie ponad 950-letniej historii. Norymberga zachwyca gościnnością i frankońską życzliwością. Zobaczymy starówkę
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 najmniejszych państw świata i zwiedzanie:
Pałac Książęcy, katedra Saint Nicolas, kasyno w Monte
Carlo (z zewnątrz). Wizyta w stolicy Lazurowego Wybrzeża – Nicei. Spacer słynną Promenadą Anglików biegnącą wzdłuż morza oraz zwiedzanie starego miasta,
pełnego wąskich i krętych uliczek. Powrót do hotelu,
obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Grasse, położonego wśród kwiatów miasta perfum. Wizyta w wytwórni perfum Fragonard. Następnie
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 prestiżowych festiwali
filmowych. Przejazd do Saint – Tropez. Zwiedzanie:
stare 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.

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 okalających 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 V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu
i przejazd do miejscowości Cassis. Wycieczka statkiem do calanques – białych klifów otaczających malownicze zatoczki z wodą w kolorze indygo. Calanques
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, starówka. Obiadokolacja i nocleg w hotelu DZIEŃ VIII Śniadanie w hotelu. Przejazd do
w okolicy Nimes.
Strasbourga – kulturalnej stolicy Alzacji. Zwiedzanie
miasta: siedziba Parlamentu Europejskiego, Rady EuDZIEŃ VI Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu ropy i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, stare
i przejazd do Awinion. Po drodze zwiedzanie Pont du miasto, katedra Notre Dame. Przejazd do hotelu. ObiaGard, dobrze zachowanego rzymskiego akweduktu dokolacja i nocleg.
należącego kiedyś do 50-kilometrowego systemu kanałów wybudowanych przez Rzymian ok. 19 r p.n.e. DZIEŃ IX Śniadanie w hotelu. Wyjazd w drogę powrotPrzyjazd do Awinion, dawnej siedziby arcybiskupów ną. Po drodze zobaczymy Bayreuth – miasto, będące
i papieży. Zwiedzanie: stare miasto i średniowieczne dawną rezydencją margrabiów, które światową sławę
mury obronne, Plac d’Horloge, Pałac Papieży, znany zyskało dzięki festiwalowi wagnerowskiemu. Zwiez piosenek Pont d’Avignon. Po południu wizyta w ty- dzanie: Opera Dworska, która jest najpiękniejszym zapowo prowansalskiej miejscowości Gordes, malow- chowanym teatrem barokowym Europy, Nowy Zamek,
niczo położonej na zboczu wzniesienia, na szczycie Stary Zamek. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do
którego wznosi się renesansowy zamek z XVI w. Szczecina w późnych godzinach wieczornych.

www.pelikan.szn.pl

19

CENA: 3 200 PLN
TERMIN:
21.08 – 28.08.2020
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 7 noclegów w hotelach
• wyżywienie: 7 śniadań
i 7 obiadokolacji (napoje
do obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW (3 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota - przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu - ok. 75 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 590 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie.
NIEMCY
Herrenchiemsee
Schloss Hellbrunn
AUSTRIA

Klagenfurt am Wörthersee
Bled
Lublana
Postojna

Izola
Piran
Buzet
Motovun
Hum
Rovinj
Pula

CHORWACJA

Góry, morze i jeziora
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. Pośrodku jeziora na
wyspie Herreninsel król Ludwik II zbudował swój ostatni zamek Herrenchiemsee, który miał być wyrazem
bezgranicznego uwielbienia dla francuskiego władcy
Ludwika XIV i dlatego został nazwany niemieckim Wersalem. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd w okolice jeziora Wörthersee, najcieplejszego jeziora w Austrii, którego
klimat porównywalny jest do śródziemnomorskiego.
Odwiedzimy malowniczy Klagenfurt, miasto położone nad brzegiem jeziora Wörthersee, które otaczają
dochodzące do 1000 m n.p.m. górskie szczyty. Latem
ściągają tutaj tłumy turystów i żeglarzy, stąd miasto
nazywane jest austriackim Monte Carlo. Leniwy czas
nad jeziorem, aktywny wypoczynek na łonie natury
czy atrakcje tętniącego życiem miasta – w Klagenfurcie można korzystać ze wszystkich tych przyjemności.
Przejazd do Bled, słynnego uzdrowiska, pięknie położonego nad szmaragdowym jeziorem, z widokiem na
Alpy Julijskie. Przy ładnej pogodzie istnieje możliwość
popłynięcia łodzią na wyspę Blejski Otok, gdzie znajduje się najpiękniej położony słoweński kościół. Przejazd
do hotelu w okolicach Lubljany. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Lubljany,
stolicy Słowenii, pięknie położonej w otoczeniu górskich
szczytów. Cechą charakterystyczną miasta są jego malownicze mosty przecinające rzekę Ljubljanica oraz ol-
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brzymie obszary parku Tivoli, które ciągną się aż do jego
centrum. Na architektoniczne oblicze aglomeracji duży
wpływ ma włoski barok oraz Art Nouveau, które znalazło
swój wyraz w wielu budynkach powstałych po trzęsieniu
ziemi w 1895 roku. Następnie przejazd na słoweńską riwierę. Odwiedzimy Piran, uznawany za najpiękniejsze
miasteczko na całym wybrzeżu. Ląd wychodzi tu daleko
w morze, tworząc charakterystyczny, wydłużony półwysep, który niczym wskazujący palec podkreśla, że właśnie na jego końcu jest miejsce, które koniecznie trzeba
zobaczyć. Spacer po zabytkowej części miasta, prawdziwym labiryncie wąskich uliczek, podwórek i przejść.
Relaks na nadmorskiej promenadzie. Odwiedzimy także
Izolę, malowniczo położone miasteczko z największym
na słoweńskim wybrzeżu portem jachtowym. Przejazd
do hotelu na Istrii. Obiadokolacja i nocleg.

spacerować nadmorskimi bulwarami. Znajduje się tu
także port jachtowy i przepiękne plaże. Rovinj uznawane jest za najpiękniejsze miasto północnego regionu
Istrii. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ VI Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie
Istrii. Zobaczymy Hum, najmniejsze miasto świata,
wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. Mieszka tu zaledwie 14 osób, a na całość miejscowości składają się
dwie ulice, kilkadziesiąt kamiennych domów i kościół.
Następnie odwiedzimy malowniczo położony, cichy
i spokojny Buzet. Na koniec zobaczymy klimatyczny
Motovun, położony na szczycie stromego wzgórza.
Żeby poznać sekret Motovun trzeba …z niego wyjechać
i udać się na oddalone o kilka kilometrów wzgórze. Widok -bajka! Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Czas na relaks i wypoczy- DZIEŃ VII Po śniadaniu opuszczamy Istrię i udajemy się
nek. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
do Postojnej, gdzie zwiedzimy jaskinię. To największa
i najczęściej odwiedzana w Europie jaskinia typu „klaDZIEŃ V Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie pięk- syczny kras”, a do tego jedna z najpiękniejszych. Stanych miast istryjskich. Zaczniemy od Puli słynnej za lagmity i stalaktyty o różnych formach tworzą tutaj bajsprawą najbardziej efektownych zabytków z czasów kowy świat. Przejazd do hotelu w Austrii. Obiadokolacja
rzymskich. Niegdyś było to jedno z kilku strategicz- i nocleg w hotelu.
nych rzymskich miast, położonych nad Adriatykiem.
Dziś dumą miasta jest zabytkowy amfiteatr, trzeci pod DZIEŃ VIII Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie zamku
względem wielkości na świecie. Co ciekawe, potężny Hellbrunn. Renesansowy kompleks pałacowo-ogrodoamfiteatr wybudowany z marmuru przetrwał w lepszym wy Hellbrunn zaskakuje odwiedzających pomysłowymi
stanie niż słynniejsze od niego Koloseum. Następnie igraszkami wodnymi. Ukryte przed wzrokiem spaceroodwiedzimy Rovinij. Niewielkie miasteczko zachwyca wiczów fontanny niespodziewanie tryskają wodą, dourokliwą starówką, która niemal z każdej strony oblana starczając w upalne dni ochłody i rozrywki. Niezmienjest morzem. Jasne kamieniczki z czerwonymi dachami nie od czterystu lat! Wyjazd do Polski. Przyjazd do
tworzą spójną całość, a wokół starego miasta można Szczecina w godzinach nocnych.
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CENA: 1 610 PLN
TERMIN:
29.04 – 03.05.2020
19.09 – 23.09.2020
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelu
• wyżywienie: 4 śniadania
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW (3000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota i lokalnych przewodników
• opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 95 EUR
• 4 obiadokolacje – 330 PLN
(napoje płatne dodatkowo)
• dopłata do pokoju 1 os. – 360 PLN
• bilety do Opery Wiedeńskiej,
ceny od 40 EUR
• bilety na koncert muzyki klasycznej
w oranżerii pałacu Schönbrunn,
ceny od 40 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot – przewodnik nie oprowadza
po wnętrzach zwiedzanych obiektów.
POLSKA

NIEMCY
Kutná Hora
CZECHY

Dürnstein
Spitz
Melk
AUSTRIA

WIEDEŃ I OKOLICE

z koncertem muzyki klasycznej
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina,
godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów.
Przyjazd do Kutnej Hory w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu i krótki odpoczynek.
Zwiedzanie miasteczka nazywanego w średniowieczu
„skarbcem królestwa”, wpisanego na listę UNESCO.
Zobaczymy: Włoski Zamek – dawną mennicę państwową, w której bito cenne praskie grosze i dawną siedzibę
króla Wacława II, kościół św. Barbary, który jest jednym
z najwspanialszych gotyckich zabytków w Europie. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Austrii. Przyjazd do
cesarskiego Wiednia w godzinach południowych. Wiedeń to miasto, które ma swój urok i czar, z jednej strony
majestatyczne, zachwycające wspaniałą architekturą,
a z drugiej strony nowoczesne, pełne zieleni i tętniące
życiem. Zwiedzanie zaczniemy od historycznego centrum, które wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Niezaprzeczalny klimat tego miejsca
tworzą przede wszystkim stylowe kamienice, a najważniejszą budowlą jest gotycka katedra św. Szczepana.
Następnie zwiedzimy Hofburg, jeden z największych
kompleksów pałacowych na całym świecie. Rzeczywiście, robi wrażenie! 18 budynków, 16 dziedzińców, ponad 2800 pomieszczeń, a to wszystko na powierzchni
24 hektarów. Zobaczymy także Hundertwasserhaus,
jedną z najważniejszych architektonicznych atrakcji
Wiednia. Zewnętrzna fasada ozdobiona jest wieloma różnymi kolorowymi elementami, które w niemal
magiczny sposób przyciągają wzrok. Na koniec proponujemy zwiedzanie jednego z wiedeńskich muzeów
- Muzeum Historii i Sztuki lub Muzeum Przyrodniczego.

Wieczorem wyjazd na koncert do zamku Schönbrunn jazd do Wiednia. Przejazd na Wzgórze Kahlenberg, skąd
lub do Opery Wiedeńskiej (jeśli będzie możliwość zaku- roztacza się wspaniały widok na miasto. To właśnie
z tego miejsca Jan III Sobieski dowodził bitwą o Wiedeń
pu biletów na spektakl). Powrót do hotelu. Nocleg.
z Turkami. Następnie zwiedzanie letniej rezydencji ceDZIEŃ III Po śniadaniu wycieczka do doliny Dunaju sarskiej Schönbrunn, która jest jednym z najpiękniejWachau. Wachau to tylko 36 kilometrowy odcinek doli- szych barokowych obiektów w Europie. Pałac jest w pony Dunaju liczącej sobie w sumie 2800 km. Zarówno jed- siadaniu rodu Habsburgów od roku 1569, tu mieszkali
nak ukształtowanie terenu jak i malownicze miasteczka kiedyś Maria Teresa, cesarz Franciszek Józef, cesarzowa
otoczone winnicami sprawiają, że krajobraz kulturowy Elżbieta i inne osobistości. Zobaczymy kaplicę pałacodoliny ma wyjątkową wartość. Typowe naturalne skład- wą z pięknymi freskami, skarbiec koronny, ogrody paniki tutejszego pejzażu to przede wszystkim potężny łacowe. Przejazd do hotelu w okolicach Drezna. Nocleg.
Dunaj, nadrzeczne lasy, podmokłe łąki i poszarpane
skały. Przyrodę uzupełniają tarasy, na których uprawia DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Wyjazd w drogę posię wino, zadbane pola, opactwa, zamki obronne, pa- wrotną. Po drodze odwiedzimy Miśnię, która może
łace, ruiny i urokliwe miasteczka. Zwiedzimy opactwo poszczycić się ponad 1000-letnią historią. Kiedyś była
benedyktyńskie w Melku, nazywane „kolebką Austrii”. miastem rezydencyjnym elektorów saskich i dlatego
W skład kompleksu wchodzą między innymi: monu- uważa się ją za kolebkę Saksonii. Wiele zabytków jest
mentalny i bogato zdobiony kościół św. Piotra i Pawła, tego świadectwem. Miśnia jest także miastem wina.
cesarskie komnaty, muzeum sztuki i dziejów klasztoru Na stromych wzgórzach jednego z najmniejszych oboraz ogrody. Dumą opactwa jest imponująca bibliote- szarów uprawy winorośli w Niemczech dojrzewają
ka licząca aż dwanaście sal, w których zgromadzono wyborne winogrona. Spacer po mieście, w czasie któponad 100 tysięcy różnego rodzaju woluminów. Naj- rego zobaczymy urokliwy rynek i Wzgórze Zamkowe,
starsze z rękopisów datowane są na IX wiek. Klasztor na którym znajdują się Albrechtsburg i katedra. Dzisiaj
w Melku zainspirował włoskiego pisarza Umberta Eco Miśnia znana jest przede wszystkim jako miasto pordo napisania jednej z jego najwybitniejszych książek - celany. Białe złoto, z charakterystycznym symbolem
„Imię róży”. Następnie przejażdżka statkiem z Melku skrzyżowanych Niebieskich Mieczy, nadało Miśni rangę
do miejscowości Spitz, w czasie której podziwiać mo- światową i do dziś przysparza miastu splendoru. Z cażemy krajobraz doliny z sadami morelowymi. Wizyta łego świata przyjeżdżają turyści, aby podczas warszw średniowiecznym miasteczku Dürnstein, gdzie za- tatów w Państwowej Manufakturze Porcelany rzucić
chowały się ruiny zamku, w którym więziony był król okiem za kulisy tego ponad 300-letniego rzemiosła. My
także odwiedzimy to miejsce. Wyjazd do Polski w goAnglii Ryszard Lwie Serce. Powrót do hotelu, nocleg.
dzinach popołudniowych. Przyjazd do Szczecina w goDZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i prze- dzinach wieczornych.
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CENA: 1 600 PLN
TERMIN:
10.06 – 14.06.2020
22.08 – 26.08.2020
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 4 śniadania
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW (3000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota - przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 60 EUR
• 4 obiadokolacje - 340 PLN
(napoje płatne dodatkowo)
• dopłata do pokoju 1 os. – 330 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot – przewodnik nie oprowadza
po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

CZECHY
Norymberga
Ingolstadt
NIEMCY
AUSTRIA

zamek Herrenchiemsee
Hallein

dolina Maltal
Velden am Wörthersee
Villach

Klagenfurt

Austriacka kraina cudów
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina,
zbiórka o godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. W godzinach popołudniowych przyjazd do
Ingolstadt. To miasto o wielu obliczach – pełne tradycji i historii, a jednocześnie tchnące nowoczesną,
miejską atmosferą. Tutejszy obraz tworzą odrestaurowane pieczołowicie kamienice ze ślicznymi szczytami,
okazałe bramy, wyniosłe wieże i potężne umocnienia
obronne. Restauracje, sztuka i imprezy wnoszą życie
do centrum i sprawiają, że również zakupy stają się
prawdziwą przyjemnością. Spacer po mieście. Przejazd
do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ II Po śniadaniu przejedziemy nad Jezioro Chiemsee nazywane „bawarskim morzem”. Pośrodku jeziora
na wyspie Herreninsel Król Ludwik II zbudował swój
ostatni zamek Herrenchiemsee, który miał być wyrazem bezgranicznego uwielbienia dla francuskiego
władcy Ludwika XIV i dlatego też został nazwany niemieckim Wersalem. Pałac jest najmłodszą z trzech rezydencji zbudowanych przez jednego z najbardziej tajemniczych bawarskich władców. Nie wyróżnia się tak
mocno zewnętrzną fasadą, ale prawdziwe skarby i dzieła sztuki znajdują się w prywatnych apartamentach
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króla. Przejazd do austriackiej Karyntii. Większość powierzchni Karyntii jest górzysta, a krajobraz urozmaicają turkusowe jeziora z niezwykle czystą wodą i to one
przyciągają latem rzesze turystów. Będziemy podziwiać
okolice jeziora Millstätter nazywanego skarbem Karyntii i odwiedzimy Villach, drugie co do wielkości miasto
regionu. Rozciągnięte nad rzeką Drawą, otoczone malowniczymi alpejskimi szczytami zachęca do wędrowania uliczkami z kolorowymi kamienicami ozdobionymi
prześlicznymi szyldami i kwiatami. Nocleg w hotelu.

z wszystkich tych przyjemności. Spacer po starówce
i czas wolny. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wyjazd do Parku Narodowego
Wysokie Taury do doliny Maltal, zwanej „doliną huczącej wody“. Wędrówka szlakiem Malteiner Wasserspiel,
moc wrażeń gwarantowana. By dotrzeć w głąb doliny
potrzeba ponad trzech godzin, ale tutejsze widoki, którym towarzyszy szum wody zapierają dech w piersiach.
Następnie odwiedzimy także starą kopalnię soli w Hallein. Podczas fascynującej podróży w zamierzchłe
DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie okolic je- czasy towarzyszyć nam będzie duch „solnego księcia”,
ziora Wörthersee, najcieplejszego jeziora w Austrii, któ- snujący opowieści o trudach pracy pod ziemią. Przejazd
rego klimat porównywalny jest do śródziemnomorskie- do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
go. Odwiedzimy malownicze miasteczko Velden am
Wörthersee i popływamy statkiem po jeziorze. Czas DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Odwiedzimy jeszcze
na relaks i wypoczynek. Na koniec odwiedzimy Klagen- Norymbergę, bawarskie miasto, które zachwyca śrefurt, stolicę regionu. Miasto położone nad brzegiem je- dniowieczną atmosferą i frankońską życzliwością. Zoziora otaczają dochodzące do 1000 m n.p.m. szczyty, co baczymy starówkę z pięknymi kamieniczkami, ratusz,
dodaje mu niewątpliwego uroku. Latem ściągają tutaj Dom Dürera, kościół św. Sebalda, kościół św. Wawrzyńtłumy turystów i żeglarzy, stąd miasto nazywane jest ca z rzeźbami Wita Stwosza, Zamek Cesarski. Skosztuaustriackim Monte Carlo. Leniwy czas nad jeziorem, ak- jemy także słynnych norymberskich kiełbasek i piernitywny wypoczynek na łonie natury czy atrakcje tętnią- ków. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Szczecina
cego życiem miasta – w Klagenfurcie można korzystać w późnych godzinach wieczornych.
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CENA: 1 600 PLN
TERMIN:
29.04 – 03.05.2020
12.08 – 16.08.2020
16.09 – 20.09.2020
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 4 śniadania
• opiekę pilota i lokalnych przewodników
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu - ok. 80 EUR
(łącznie z biletami na kolejki linowe)
• 4 obiadokolacje – 340 PLN
(napoje płatne dodatkowo)
• dopłata do pokoju 1 os. – 330 PLN
• ubezpieczenie kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot – przewodnik nie oprowadza
po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

Bamberg
CZECHY

Rothenburg
ob der Tauber
Dinkelsbühl

NIEMCY
Salzburg
Bad Ischl
AUSTRIA

Hallstatt

Ach…jak pięknie
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina,
zbiórka o godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. W godzinach popołudniowych przyjazd do
Bamberga położonego nad rzeką Regnitz. Miasto to,
podobnie jak Rzym, leży na siedmiu wzgórzach i może
się tym chwalić bez nadmiernego koloryzowania rzeczywistości. W przeciwieństwie do większości niemieckich miast średniej wielkości Bamberg ominęły
bombardowania wojenne, dzięki czemu bez szwanku
przetrwały najważniejsze budynki i ich fasady. Starówka bamberska od 1993 roku wpisana jest na listę UNESCO. Podczas spaceru po wąskich uliczkach starego
miasta raz po raz natrafimy na charakterystyczne przykłady muru pruskiego lub barokowe fasady budynków
kościelnych i dawnych rezydencji patrycjuszy. Zobaczymy: Maxplatz, Stary Ratusz, Plac Katedralny z katedrą
cesarską i Ratstube. Czas, aby spróbować lokalnego
piwa, bo Bamberg to przecież stolica „dymnego piwa”.
Nocleg w hotelu.
DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Salzburga. Piękno
miasta kryje się w jego zabytkowych pałacach, kościołach, muzeach, ogrodach oraz w niezwykłym krajobrazie naturalnym. Miejsca te przesiąknięte są wielką
historią i dawnymi dziejami zwykłych ludzi. Salzburg
uchodzi za najmniejsze ze wszystkich miast o światowej renomie, nie mniej jednak ma ducha prawdziwej
metropolii, posiada swój niepowtarzalny urok. Jest
miastem Mozarta, mieszkańcy celebrują pamięć o swoim największym synu z wielkim pietyzmem. Pralina

Mozartkugel, lotnisko, most, lodowisko, uniwersytet,
festiwal i statek noszą imię kompozytora, są nawet
gumowe kaczki kąpielowe w peruczce kojarzącej się
z jego epoką. Zwiedzanie najpiękniejszego miasta 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. Bóg musiał być w dobrym nastroju,
kiedy tworzył Salzkammergut, gdyż pomyślał o wszystkim. Chyba nie ma drugiego regionu w Austrii, który na
tak małej powierzchni ma tak dużo do zaoferowania.
Zwiedzimy Bad Ischl, urokliwe miasteczko, w którym
zakochał się cesarz Franciszek Józef. Następnie udamy się do Hallstatt, bajkowo położonego nad jeziorem
w otoczeniu gór. Miasteczko uważane jest za najpiękniejsze w Austrii. Nad uroczym jeziorem, u stóp góry ściśnięte są malownicze, drewniane domy obrośnięte kwiatami
i bluszczem. Odwiedzimy tu starą kopalnię soli. Sól jest
niewidocznym skarbem Hallstatt i z nią związana jest
najdawniejsza, dużo starsza niż średniowiecze, historia
miasta. Na koniec zwiedzimy Olbrzymie Groty Lodowe
Dachsteinu, które należą do największych tego typu jaskiń na świecie. Powrót do hotelu, nocleg.

Hellbrunn. Renesansowy kompleks pałacowo-ogrodowy zaskakuje odwiedzających pomysłowymi igraszkami wodnymi. Ukryte przed wzrokiem spacerowiczów
fontanny niespodziewanie tryskają wodą, dostarczając im w upalne dni ochłody i rozrywki. Niezmiennie
od czterystu lat! Wyjazd do Niemiec i zwiedzanie
Dinkelsbühl – jednego z najpiękniejszych średniowiecznych miasteczek tego kraju, które niemal bez
szwanku przetrwało drugą wojnę światową. Zachowane prawie w całości mury miejskie z XIV i XV w. oraz
stare kamieniczki tworzą idealne tło dla romantycznych spacerów. Zobaczymy gotycką katedrę św. Jerzego i Dom Niemiecki z XVI w. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

DZIEŃ V Śniadanie. Wyjazd do wyjątkowo urokliwego,
średniowiecznego miasteczka Rothenburg ob der
Tauber, które prawie całe stanowi jedno wielkie muzeum. Miasto jest przepiękną perłą trasy turystycznej
zwanej „Romantische Strasse” i jednym z najczęściej
odwiedzanych miejsc w Niemczech Wydaje się, że czas
zapomniał o Rothenburgu - wiele budynków pamięta
średniowiecze, stare miasto zachwyca bramami i murami obronnymi, kościołami, placykami z fontannami
i szachulcowymi kamienicami. Zobaczymy: dzielnicę
Spitalviertel, gotycki kościół św. Jakuba z rzeźbionym
ołtarzem i pięknymi witrażami, kościół św. Wolfganga
i franciszkański stary ratusz. W godzinach południoDZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu wych wyjazd do Polski. Przyjazd do Szczecina w późi wyjazd na zwiedzanie zamku i ogrodów wodnych nych godzinach wieczornych.

www.pelikan.szn.pl
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CENA: 1 460 PLN
TERMIN:
01.05 – 04.05.2020
20.08 – 23.08.2020
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 3 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 3 śniadania
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),NW
(3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 65 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 280 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach
muzeów.

HOLANDIA
Hanower

Haarlem Amsterdam
Lisse
Haga Lisse (Park Keukenhof)
Delft
NIEMCY
BELGIA

Podróż pełna dziurek
DZIEŃ I Godz. 06.30 wyjazd ze Szczecina, godz. 06.15
zbiórka na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Hannoveru, nazywanego 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 Królewskie
(Herrenhäusen Gärten), zaliczane do najpiękniejszych
terenów parkowych w całej Europie. Ogrody urządzono w stylu francuskim i angielskim, słyszy się nawet
głosy, że są kopią ogrodów Wersalu. „Zielone płuca”
miasta powstały w XVII wieku, do dzisiaj rozrosły
się do powierzchni 136 hektarów. Ogromna, zielona
przestrzeń ogrodów składa się z czterech ogrodów
tematycznych: pięknego i kolorowego Großer Garten,
Berggarten, Georgengarten w stylu angielskim oraz
Ogrodu Welfów. Przejazd do hotelu. Odpoczynek
i nocleg.
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Przejazd do Amsterdamu,
który określany jest mianem “Wenecji Północy”. Miasto
leży na więcej niż 100 wyspach, rozdzielonych ponad
160 kanałami spiętych wieloma mostami. Amsterdam
swoje najwspanialsze czasy przeżywał w XVII i XVIII
wieku, w okresie wzmożonego handlu z zamorskimi koloniami. Dzisiaj, stolica Holandii to miasto otwarte, nowoczesne, wręcz luzackie, przyciąga różnorodnością,
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która znajduje się na wyciągnięcie ręki. Stare miasto zachowało nienaruszony od wieków układ urbanistyczny.
Rano odwiedzimy giełdę kwiatową w Aalsmeer. Następnie 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 muzealnej, 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 Śniadanie w hotelu.
TERMIN MAJOWY
Przejazd do Lisse i zwiedzanie Parku Keukenhof, jednego z najpiękniejszych ogrodów kwiatowych na świecie. Nazwa tego miejsca oznacza „kuchenny ogród”,
feria barw i zapachów jest nie do opisania! Kolorowe
dywany kwiatowe przyciągają ludzi z całego świata.
Spacer urokliwymi alejkami, wśród ponad 7 milionów
roślin cebulowych to istna przyjemność. Kompozycje
kwiatowe doskonale nadążają za różnymi trendami
w projektowaniu ogrodów, prezentują różne style i tematy przewodnie. Tulipany, hiacynty, narcyzy i żonkile
sadzone są ręcznie przez tutejszych ogrodników, podziwiać je można przez 8 tygodni.

Następnie udamy się do Delft, jednego z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast holenderskich,
słynącego z produkcji porcelany. Przejazd do Hagi.
Miasto znane jest z Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości i jako siedziba holenderskiej rodziny
królewskiej, rządu oraz parlamentu. Miejsce to jednak
jest prawdziwą perłą na mapie Holandii, z olbrzymią
ilością atrakcji, historycznych budynków oraz pięknymi terenami zielonymi, wliczając w to bezpośrednio
połączenie tramwajowe z morzem i pełną klimatu promenadę przy plaży. Spacer po centrum, w trakcie którego zobaczymy Pałac Pokoju, Parlament i starówkę
z kościołem św. Jakuba. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Haarlemu. Miasto jest miejscem wyjątkowej
XVII-wiecznej architektury i kultury. Zostało opisane
jako mniejsza, bardziej zrelaksowana wersja Amsterdamu. Mimo tego posiada wszystko, czego można oczekiwać po holenderskim miasteczku – kanały, kawiarenki, mikro-browary, średniowieczne kościoły, a także
dobrze rozwiniętą infrastrukturę rowerową. Haarlem
znany jest także jako Miasto Kwiatów, bo jest w samym
sercu światowej sławy holenderskiego pola tulipanów,
przez co stał się ośrodkiem handlu cebulkami. Zobaczymy: gotycki kościół Grote Kerk z najpiękniejszymi
organami w Europie, monumentalną średniowieczną
bramę Amsterdamse Poor, Teylers Museum. Wyjazd do
TERMIN SIERPNIOWY
Wizyta na farmie serowej. Możliwość zakupu serów Polski w godzinach południowych. Przyjazd do Szczecii chodaków.
na w późnych godzinach wieczornych.
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CENA: 999 PLN
TERMIN:
05.06 – 07.06.2020
31.07 – 02.08.2020
09.10 – 11.10.2020
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 2 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 2 śniadania
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 30 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 190 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

HOLANDIA
Ratingen
Antwerpia
Bruksela
BELGIA

NIEMCY

FRANCJA

Belgijskie czekoladki
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, godz. 06.45
zbiórka na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Ratingen w Niemczech, gdzie moda, media
i nadreński styl życia wzajemnie się dopełniają. Zwiedzimy bajkową starówkę z wieloma zabytkowymi budynkami i zamek na wodzie „ Haus zum Haus”. Przejazd
do hotelu, nocleg.

Panny z obrazami Rubensa i Fortecę Steen. Przejazd do
Brukseli, stolicy Belgii. Miasto jest niezwykle zróżnicowane. Znajdziemy tu przepych XVII-wiecznego miasta kupieckiego, piękne secesyjne kamienice, szklane
domy dzielnicy Unii Europejskiej, kilkaset rodzajów
świetnego piwa, najlepszą na świecie czekoladę, wybitne dzieła sztuki obok najlepszych komiksów, powagę
i luksus obok luzu. W czasie objazdu miasta zobaczymy:
DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd do Antwerpii, miasta katedrę św. Michała i św. Guduli, Dzielnicę Unii Europejktóre smakuje nie tylko Rubensem, ale też czekoladą skiej, Parlament Europejski, Atomium, Pavillon Chinois
i futurystycznymi rozwiązaniami architektoniczny- i Tour Japonaise. Przejazd do hotelu. Nocleg.
mi. Zobaczymy: Grote Markt z tradycyjnymi, wąskimi
kamieniczkami z wysokimi dachami, malowanymi na DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Następnie piesze zwieróżne pastelowe kolory, katedrę Najświętszej Marii dzanie centrum Brukseli. Zaczniemy od Grande Place,
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nazwanego przez Wiktora Hugo najpiękniejszym placem na świecie, ze wspaniałą kolekcją kamieniczek i XV
-wiecznym ratuszem. W 1998 roku plac został wpisany
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, eksperci
podkreślili, że jego „architektura stanowi żywą ilustrację poziomu życia społecznego i kulturalnego tego
okresu w ważnym centrum politycznym i handlowym”.
Zobaczymy także Mannekin-Pis, najbardziej zabawną
fontannę Belgii. Ta niewielka figurka to symbol miasta
i obowiązkowy punkt podczas zwiedzania Brukseli.
Czas wolny, teraz mamy możliwość spróbować brukselskich specjałów – frytek, czekolady i piwa. Wyjazd do
Polski w godzinach południowych, nocny przyjazd do
Szczecina.
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CENA: 1 520 PLN
TERMIN:
10.06 – 14.06.2020
22.07 – 26.07.2020
16.09 – 20.09.2020
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 4 śniadania,
4 obiadokolacje (napoje
do obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika i lokalnych
przewodników
• opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 1350 CZK
• dopłata do pokoju 1 os. – 320 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

NIEMCY

POLSKA
Frýdlant
Lieberec
Sychrov
Jiczyn

CZECHY

Hluboká nad Vltavou
Czeski Krumlow

Kutná Hora

Czeskie Budziejowice

AUSTRIA

Czechy znane i nieznane
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 historycznych
w Czechach, położonego blisko polskiej granicy. Będziemy podziwiać bogato wyposażone wnętrza sal zamkowych, piękne meble, galerie obrazów, kolekcje broni
i fajek. Przejazd do Liberca, miasta w królewsko-cesarskim stylu, jednego z piękniejszych miast czeskich.
Liberec ma coś wyjątkowego, nieuchwytnego, jakiegoś
sobie tylko właściwego ducha. Tam po prostu chce się
być, chce się zaglądać w najmniejsze zakamarki, godzinami podziwiać piękne elewacje. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Przejazd na zwiedzanie
neogotyckiego zamku Sychrov z pięknym ogrodem
pałacowym o powierzchni 26 hektarów. Czeski Raj to
kraina, w której można podziwiać cuda natury, a jednym z nich są Prachowickie Skały, romantyczny labirynt naturalnych form skalnych wyrastających z ziemi
na kilkadziesiąt metrów wysokości. Jest to jeden z najstarszych czeskich rezerwatów przyrody i jedno z najbardziej znanych miejsc tego kraju. Następnie odwiedzimy Jičín, historyczne miasto otoczone wspaniałą
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przyrodą Czeskiego Raju. Jičín i okolice mają swój absolutnie wyjątkowy fenomen, którym są bajki rysunkowe powstałe według motywów legendarnego pisarza
V. Čtvrtka z postaciami Rumcajsa i jego rodziny, które
w genialny sposób zinterpretował plastyk Radek Pilař.
Dzięki tym dwóm ludziom Jičín ma coś, czego nie ma
żadne inne miasto w Republice Czeskiej – własne bajkowe opowieści, które znają wszystkie czeskie dzieci
i dzieci za granicą. Przejazd do hotelu, obiadokolacja
i nocleg.

domy mieszczańskie otaczające jeden z największych
rynków w Europie, dom solny jak z bajki i browar, w którym powstaje słynny Budvar. Czeskie Budziejowice to
stolica Czech Południowych, miasto, które przez całe
stulecia zachowało swój zabytkowy charakter będąc
jednocześnie nowoczesnym centrum regionu. 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. Miasto zachowało w pełni średniowieczną
i renesansową zabudowę, leży nad pięknie wijącą się
przez centrum rzeką z górującym nad wszystkim potężnym zamkiem na skale. Zwiedzanie: wspaniały zamek
z kolorową wieżą, starówka, ratusz, kościół św. Wita,
dom Kaplanka. Czas wolny. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ III Po śniadaniu przejazd 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 i dawna siedziba króla Wacława II, kościół św. Barbary, który jest jednym z najwspanialszych
gotyckich zabytków w Europie. Czas wolny. Przejazd
do miejscowości Jindŕichův Hradec, której symbolem
jest elegancki renesansowy zamek odbijający się wo- DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu
dach stawu. Zwiedzanie zespołu pałacowego. Przejazd i wyjazd do Polski. Po drodze zwiedzanie miasteczka
do Czeskich Budziejowic. Obiadokolacja i nocleg.
Hlubok nad Wełtawą, gdzie zobaczymy zamek
Schwarzenbergów, zwany czeskim Windsorem. Wyjazd
DZIEŃ IV Po śniadaniu zwiedzanie Czeskich Budzie- do Polski w godzinach popołudniowych. Przyjazd do
jowic, miasta wpisanego na listę UNESCO. Eleganckie Szczecina w późnych godzinach wieczornych.
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CENA: 1 210 PLN
TERMIN:
28.05 – 31.05.2020
13.08 – 16.08.2020
01.10 – 04.10.2020
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 3 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 3 śniadania,
3 obiadokolacje (napoje
do obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika i lokalnych
przewodników
• opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 1300 CZK
• dopłata do pokoju 1 os. – 220 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

Karlowe Wary
Praga
CZECHY

NIEMCY
AUSTRIA

Zrozumieć Czecha
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz.
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd
do Pragi w godzinach popołudniowych. Praga, nazywana miastem setek wież, uznawana jest za jedno z najpiękniejszych miast świata i została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stolica Czech to nie tylko
piękne zabytki, to jeszcze pachnące ziołami ogrody, Zizkov, gdzie spacerują gigantyczne bobasy oraz pełne tubylców gospody. Można się poczuć jak w czeskim filmie.
Zobaczymy Most Karola, obowiązkową pozycję na liście
czeskich atrakcji do zwiedzania. Zwiedzimy także Stare
Miasto - Trakt Królewski, Plac Staromiejski, Józefów, pomnik Jana Husa, Nowe Miasto, Tańczący Dom. Na koniec
przejdziemy na Plac Wacława, znajdujący się u stóp majestatycznego gmachu Muzeum Narodowego. Przejazd
do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

przez wielu określana jest mianem “królewskiej”. Hradczany wznoszą się majestatycznie nad Wełtawą, prezentując się doskonale zarówno w dzień jak i w nocy.
Na cały kompleks zamkowy składa się sporo budowli,
a do najważniejszych zalicza się Zamek Królewski, dawna siedziba królów czeskich. Zobaczymy także klasztor
na Strachowie z pięknym kościołem i biblioteką, Loretę, ulicę Novy Svet, Bramę Macieja, zabudowania Kancelarii Prezydenckiej i Malą Stranę, Po południu czas
wolny, dla chętnych wizyta w praskiej piwiarni, gdzie
będziemy mogli skosztować słynnych czeskich knedlików i wybornego piwa. Wieczorem powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Mariańskich
Łaźni, jednego z najpiękniejszych sanatoriów Europy. Urzekają one położeniem, architekturą, atmosfeDZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie zaczniemy rą, lśnią czystością i blaskiem klejnotów, ale przede
od Hradczan, dzielnicy zbudowanej w XIV wieku, która wszystkim leczą. Eleganckie domy uzdrowiskowe
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w otoczeniu malowniczych parków i kuracjusze siedzący na ławkach, popijający ze swoich specjalnych
kubeczków wodę ze źródeł leczniczych. Ma się wrażenie, że przenieśliśmy się 100 lat wstecz. Spacer po
miasteczku i czas na relaks. Obiadokolacja i nocleg
w hotelu.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do Karlowych Warów. Atmosfery uzdrowiska
zasmakujemy spacerując po zabytkowym centrum,
w magicznym otoczeniu płynącej tu rzeki Teplá. Do
dzbanuszka trzeba nabrać wody z jednego z leczniczych źródeł, a potem spacerować w cieniu eleganckich
kolumnad. W Karlowych Warach mówią, że jeśli woda
z żadnego z dwunastu źródełek nie pomoże wyleczyć
schorzenia, trzeba spróbować tej z trzynastego, czyli
becherovki. Wyjazd do Polski w godzinach południowych. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach wieczornych.
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CENA: 1 600 PLN
TERMIN:
27.06 – 01.07.2020
22.08 – 26.08.2020
30.09 – 04.10.2020
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 4 śniadania
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW (3000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 50 EUR
• 4 obiadokolacje - 330 PLN
(napoje płatne dodatkowo)
• dopłata do pokoju 1 os. – 320 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po muzeach.

NIEMCY

Wurzburg

Heidelberg
Maulbronn
FRANCJA
Fryburg

Triberg im Schwarzwald
Meersburg

Schwarzwald i Jezioro Bodeńskie
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka
o godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów.
Przyjazd do Würzburga w godzinach popołudniowych.
Dawne miasto biskupów znane jest przede wszystkim,
jako miasto baroku z pogodną atmosferą. Nad miastem
króluje dawna siedziba książąt-biskupów, twierdza Marienburg, która nie bez powodu jest najsłynniejszą pośród prawie dwóch tuzinów miejsc na słynnym Szlaku
Romantycznym. Würzburg jest też centrum gospodarczym i pulsującym miastem uniwersyteckim, w którym
dominuje niespotykana nigdzie mieszanka handlu i kultury, gospodarki i winnych festynów. Zwiedzimy: rezydencję książąt – biskupów z ogrodem Hofgarten, wpisaną na listę UNESCO, twierdzę Marienberg i zabytkową
starówkę. Przejazd do hotelu, nocleg.
DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd do Maulbronn. Zwiedzanie klasztoru cystersów, wpisanego na listę UNESCO. Jest to jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych kompleksów klasztornych na północ od Alp,
na którym odcisnęły swoje piętno chyba wszystkie style architektoniczne epoki. Przejazd do miasta Triberg,
znanej miejscowości turystycznej, nazywanej bramą do
Parku Narodowego Południowy Schwarzwald. Zobaczymy najwyższy wodospad w Niemczech i zwiedzimy
muzeum zegarów z kukułką. Tutaj spróbujemy słynnego
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tortu i zobaczymy kapelusze „bollenhut” oraz zegary nie zwany też po prostu Fryburgiem, to miasto, które
z kukułką, które są symbolami Schwarzwaldu. Przejazd urzeka zabytkową architekturą, górskimi pejzażami,
do hotelu. nocleg.
wielonarodowością mieszkańców oraz, a może i przede
wszystkim, słoneczną pogodą. Zobaczymy stare dzielDZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd nad Jezioro Bodeńskie, nice z krętymi zaułkami, idylliczne podwóreczka, wąnazywane „bawarskim morzem”. Leżące na granicy skie strumyki tzw. „Bächle”, przytulne restauracje, klitrzech państw (Austrii, Niemiec i Szwajcarii) to jedno matyczne lokale na starówce i górującą nad miastem
z największych jezior środkowej Europy. Jednocześnie katedrę z oryginalną wieżą. Przejazd do hotelu w okojest to jeden z ciekawiej położonych akwenów, otoczo- licach Heidelbergu. Nocleg.
ny wzgórzami i alpejskimi szczytami, gdzie w przypadku dobrej widoczności na horyzoncie wypatrzymy nie- DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie
mal niezliczoną ilość szczytów. Wycieczka na wyspę Heidelbergu, miasta majestatycznie położonego
Mainau, która jest wielką atrakcją Jeziora Bodeńskiego. po obu stronach rzeki Neckar. Zamek i malownicza
Zachwyca bogactwem kwiatów o każdej porze roku, starówka od zawsze inspirowały malarzy i poetów,
arboretum, jednym z największych pawilonów motyli pisarzy i kompozytorów. Także naukowcy od wielu lat
w Niemczech, z fantastycznymi pokazami w „Wasser- osiedlają się w mieście, gdyż tutejszy uniwersytet jest
welt” oraz innymi ciekawostkami. Przejazd do malow- najstarszą uczelnią w dzisiejszych Niemczech i jedną
niczego miasteczka Meersburg i spacer po starówce. z najbardziej elitarnych w regionie. Dzięki korzystTo urozmaicone miasteczko wygląda niczym scenopis, nemu położeniu oraz bliskim kontaktom ze światem
można tam spotkać się z jednej strony z odważnymi kultury i nauki region wokół Heidelbergu jest jednym
zamkami, a z drugiej z domkami z drewna rozmiesz- z najbardziej popularnych lokalizacji gospodarczych
czonymi wokół wąskich uliczek. Przejazd do hotelu, Niemiec. Zwiedzimy zamek, w którym znajduje się najnocleg.
większa na świecie beczka z winem oraz pospacerujemy po romantycznej starówce. Godz. 13.00 wyjazd
DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Fryburga, do Polski. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach
stolicy Schwarzwaldu. Fryburg Bryzgowijski, potocz- wieczornych.
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CENA: 1 860 PLN
TERMIN:
10.06 – 14.06.2020
05.08 – 09.08.2020
09.09 – 13.09.2020
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 4 śniadania
i 4 obiadokolacje (napoje
do obiadokolacji płatne dodatkowo)
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW (3000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu ok. 65 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 330 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot – przewodnik nie oprowadza
po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

HOLANDIA

NIEMCY

Kolonia

Koblencja

BELGIA

Sankt Goarshausen
Bacharach
Wiesbaden
Eltville am Rhein

Sankt Goar

Rüdesheim

Moguncja

FRANCJA

TRASA ROMANTYCZNA WZDŁUŻ RENU
DZIEŃ I Godz. 06.30 wyjazd ze Szczecina, zbiórka
o godz. 06.15 na ul. Sambora – parking dla autokarów.
Przejazd do Kolonii. Zwiedzanie miasta, w którym panuje radość życia i chęć do zabawy, gdzie odbywa się
najsłynniejszy karnawał w Niemczech. Zobaczymy gotycką katedrę, ratusz, średniowieczne mury miejskie.
Przejazd do Rüdesheim, miasteczka położonego nad
Renem, z klimatycznymi uliczkami i charakterystycznymi domami z muru pruskiego. Zakwaterowanie w hotelu i krótki odpoczynek. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Eltville,
miasta róż, które nazywane jest bramą wjazdową do
najsłynniejszego regionu winnego Niemiec Rheingau.
Tutaj mieści się wytwórnia znanego niemieckiego wina
musującego MM. Przejazd na zwiedzanie Klasztoru
Eberbach, dawnego opactwa cystersów, gdzie kręcono film „Imię Róży” i które słynnie z produkcji doskonałych win. Przejazd na zwiedzanie Wiesbaden – ekskluzywnego kurortu ze słynnym Domem Zdrojowym.
Wiesbaden to miasto w wersji luksusowej, można
powiedzieć „szlachetnie urodzone” pośród niemiec-

kich metropolii, o wysokiej kulturze i najlepszych manierach, pełne klasy i elegancji. Powrót do Rüdesheim.
Obiadokolacja. Wieczorem dla chętnych wyjście do typowego niemieckiego lokalu z muzyką na żywo.
DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Przejazd do Moguncji,
miasta z ogromnym dziedzictwem z blisko 2000 lat,
z którego mieszkańcy są niezwykle dumni. Zwiedzanie – katedra, rynek z zabawną renesansową studnią
Marktbrunnen, Knebelscher Hof, kościół św. Ignacego, ratusz, Muzeum Gutenberga. Powrót do Rüdesheim. Wjazd kolejką linową do Niederwalddenkmal
– ogromnego pomnika Germanii symbolizującego
zjednoczenie Niemiec. Posąg ten znajduje się na
wzgórzu, z którego roztacza się piękny widok na miasteczko i zakola rzeki. Zwiedzanie Muzeum Instrumentów Mechanicznych, które mieści się w pięknym
zabytkowym budynku, gdzie zobaczymy i posłuchamy, jak zmieniał się sposób rejestrowania dźwięków.
Skosztujemy także słynnej „Rüdesheimer Caffe”, którą przygotowuje się z lokalną brandy Asbach. Obiadokolacja i nocleg.
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DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu.
Następnie zwiedzanie 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, podczas której podziwiać będziemy piękne widoki
i miejscowe zamki. Ten odcinek Renu owiany jest licznymi legendami i uważany jest za najbardziej urokliwy.
Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, teraz czas abyśmy
skosztowali także słynnych win mozelskich. Nocleg
w hotelu.
DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu.
Zwiedzanie Koblencji, jednego z najstarszych i najpiękniejszych miast niemieckich, 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 nadrzeczną w Niemczech. Czas na pożegnalną lampkę wina, reńskiego lub mozelskiego…
Wyjazd do Polski. Przyjazd do Szczecina w godzinach
wieczornych.
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CENA: 1 600 PLN
TERMIN:
29.04 – 03.05.2020
11.07 – 15.07.2020
09.09 – 13.09.2020
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 4 śniadania
• ubezpieczenie: KL (30 000 EUR),
NW (3000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 60 EUR,
wjazd na Zugspitze – ok. 49 EUR
• 4 obiadokolacje – 330 PLN
(napoje płatne dodatkowo)
• dopłata do pokoju 1 os. – 340 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po muzeach.

NIEMCY

CZECHY

Norymberga
Ratyzbona

Monachium
Hohenschwangau

Linderhof
Garmisch-Partenkirchen

AUSTRIA

Bawaria – kraj jak malowany
DZIEŃ I Godz. 06.30 wyjazd autokaru ze Szczecina,
zbiórka o godz. 06.15 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Norymbergi, drugiego co do wielkości miasta w Bawarii i nieoficjalnej stolicą Frankonii.
To energiczne miasto, cechujące się intensywnym życiem nocnym i piwem, które jest ciemne jak kawa. Przez
wieki, Norymberga uznawana była za nielegalną stolicę
Świętego Cesarstwa Rzymskiego i była preferowanym
miejscem zamieszkania większości niemieckich królów, którzy gromadzili tutaj swoje klejnoty koronacyjne. Bogate i pełne architektonicznych cudów miasto,
przyciągało znanych artystów, z których najbardziej
znanym był Albrecht Dürer. Martin Luter twierdził, że
Norymberga w Niemczech świeci jak słońce wśród księżyca i gwiazd. W XIX wieku miasto stało się prawdziwą potęgą w niemieckiej rewolucji przemysłowej. Dziś
Norymberga słynie ze swych tradycyjnych wyrobów cukierniczych (pierników, marcepanów i ciastek zwanych
Spekulatius), drewnianych ozdób zdobiących bożonarodzeniowe choinki w całych Niemczech oraz prawdziwych norymberskich kiełbasek. Zobaczymy starówkę
z pięknymi kamieniczkami, ratusz, Dom Dürera, kościół
św. Sebalda, kościół św. Wawrzyńca z rzeźbami Wita
Stwosza i Zamek Cesarski. Przejazd do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd w Alpy Bawarskie. Dziś
czeka nas spotkanie z Bawarią, którą znamy z licznych plakatów promujących Niemcy. To właśnie
bajkowe zamki Ludwika II Bawarskiego, położone
wśród alpejskich szczytów są kwintesencją naszego
wyobrażenia o Bawarii. Poddani nazywali Ludwika II
Wittelsbacha szalonym. Nie bez powodu, ale to chwiej-
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ności jego umysłu i ucieczkom w świat marzeń Bawaria zawdzięcza bajkowe zamki i pałace, których nie
ma w żadnym innym zakątku świata. Najpiękniejszy
z nich, zamek Neuschwanstein, jest pierwowzorem
pałacu, który spopularyzował Walt Disney. Zwiedzanie zaczniemy właśnie od zamku Neuschwanstein
(wnętrza), który jest symbolem romantycznej architektury i tragicznej historii, i jest najczęściej fotografowanym obiektem w Niemczech. Zobaczymy także zamek
Hohenschwangau, położony na wysokim wzgórzu,
z którego roztacza się wspaniała panorama na jezioro i Alpy. Zamek powstał na miejscu ruin XII-wiecznej
twierdzy Schwanstein, gdzie król bawarski Maksymilian
II, ojciec Ludwika II, zbudował dla siebie wspaniałą rezydencję. Hohenschwangau był udekorowany scenami
ze średniowiecznych legend i poezji, łącznie z legendą
o rycerzu łabędziu Lohengrin. To tutaj młody Ludwik
zafascynował się romantyzmem średniowiecza. 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 podziwianie panoramy alpejskich szczytów 4 państw. Przejazd na zwiedzanie
zamku Linderhof, wybudowanego w stylu baroku
i rokoko, położonego w pięknym 50 ha ogrodzie z rozlicznymi kaskadami wodnymi i budowlami ogrodowymi. Wnętrza zamku są oszałamiająco piękne, bogato
zdobione, ociekające złotem, wyglądają dokładnie tak,
jak wyobrażamy sobie komnaty w królewskim pałacu.
Podczas spaceru po ogrodzie zobaczymy także sztucz-
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ną grotę z jeziorkiem, po którym lubił pływać sam król
Ludwik II, wśród dźwięków muzyki Wagnera. Powrót do
hotelu, nocleg.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Monachium. „Jak wieś położona między wzgórzami, tak między sztuką a piwem położone jest Monachium”, pisał przed 150 laty Heinrich Heine. To zdanie
aktualne jest do dziś. Na jarmarku wiktuałów i w operze, w karczmie Hofbräuhaus i Pinakotece, BMW i FC
Bayern, stolica Bawarii łączy w sobie stare bawarskie
tradycje z pulsującą aktywnością i fascynuje wspaniałymi oazami zieleni. Zobaczymy: kościół św. Michała,
katedrę, Plac Mariacki, Nowy Ratusz, kościół św. Piotra,
rezydencję Wittelsbachów, Viktualienmarkt i Bramę
Isar. Poznamy też bogate zbiory malarstwa w Starej lub
Nowej Pinakotece. Czas wolny – pora na golonkę i bawarskie piwo. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd do Ratyzbony. Miasto,
położone nad Dunajem, oczarowuje bawarską atmosferą i włoskim otoczeniem. Ratyzbona powstała z rzymskiej Castra Regina, a w średniowieczu była jednym
z najbardziej zamożnych miast w Europie. W 2006 roku
stare miasto wpisano na listę światowego dziedzictwa
kulturowego UNESCO, we wpisie znalazło się niemal
1500 budynków, z czego blisko 1000 na ścisłym obszarze starówki. Zobaczymy: starówkę z zabytkowymi kamieniczkami, ratusz, Porta Pretoria – najstarszą bramę
miejską w Niemczech, katedrę, Most Kamienny. Wyjazd
do Polski w godzinach południowych. Wieczorny przyjazd do Szczecina.

CENA: 1 390 PLN
TERMIN:
05.08 – 09.08.2020
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 4 śniadania
i 4 obiadokolacje (napoje
do obiadokolacji płatne dodatkowo)
• opiekę pilota i lokalnych przewodników
• ubezpieczenie: NW 10 000 PLN
• opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu ok. 90 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 340 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

LITWA

POLSKA
Tykocin

Kruszyniany

Choroszcz
Narew

Hajnówka

Cud, żubr i Podlasie
DZIEŃ I Godz. 05.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka
o godz. 04:45 na ul. Sambora – parking dla autobusów.
Przejazd na Podlasie. Zwiedzanie Tykocina nazywanego wrotami do Podlasia i perłą baroku. Zobaczymy:
zamek królewski, wzniesiony w XVI wieku przez króla
Zygmunta Augusta, barokowy rynek z kościołem Trójcy Przenajświętszej wraz z pomisjonarskim zespołem
klasztornym, Wielką Synagogę i pomnik Stefana Czarnieckiego. Przejazd do hotelu na Podlasiu. Obiadokolacja, nocleg w hotelu.

budynek Opery i Filharmonii Podlaskiej. Przejazd na
zwiedzanie Krainy Otwartych Okiennic, gdzie pospacerujemy po wsiach i przyjrzymy się uroczej drewnianej architekturze, ozdobionej dodatkowo pięknymi
kwiatami pod oknami. Odwiedzimy Puchły, Ciełuszki
i Trześciankę. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Białowieskiego Parku Narodowego, najstarszego parku
narodowego w Polsce. Zobaczymy Rezerwat Pokazowy
Żubrów, gdzie żyją tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki oraz Szlak Dębów Królewskich, który tworzą
kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej. Następnie
odwiedzimy Hajnówkę, gdzie zobaczymy sobór św.
Trójcy i Narew, gdzie zwiedzimy kościół parafialny pw.
Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa Męczennika oraz cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Białegostoku, stolicy Podlasia. Bliskie sąsiedztwo Litwy, Białorusi
i Rosji sprawiło, że od wieków żyli tu zgodnie przedstawiciele różnych wyznań i narodowości. To właśnie
ukształtowało specyficzny charakter miasta, przesiąknięty wielokulturowością. Zaczniemy od zwiedzenia
pałacu Branickich wraz z otaczającym go cudnym ogrodem. To jedno z najcenniejszych barokowych założeń
w Polsce, nawiązujące do francuskich pałaców. Zobaczymy także rynek z nietypowym ratuszem, archikate- DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie
drę, kościół św. Rocha, cerkiew św. Ducha i nowoczesny Supraśla. Zwiedzimy cerkiew obronną otoczoną zabu-
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dowaniami klasztoru Bazylianów, gdzie dzisiaj mieści się
Muzeum Ikon – niepowtarzalne interaktywne muzeum
sztuki sakralnej prawosławia, a także eklektyczny pałac Bucholtzów i XIX-wieczne drewniane Domy Tkaczy
o bielonych wapnem ścianach. Przejazd do Kruszynian
położonych na szlaku tatarskim. Ciekawa i już rzadko
spotykana architektura domów oraz piękna okolica zachęcają do odwiedzenia miejscowości. Bez problemu
można tu spotkać ludność tatarską, co dostarcza okazji
spróbowania niezwykłej kuchni tatarskiej np. kołdunów,
pierekaczewników, trybuszoków. Zobaczymy także Bahoniki, drugi ośrodek na szlaku tatarskim, z meczetem
i mizarem. Odwiedzimy również Sokółkę malowniczo
położoną pośród lasów. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. Zwiedzimy jeszcze Choroszcz, gdzie znajdują się: zespół
pałacowo - parkowy Branickich z barokowym pałacem
Jana Klemensa i pięknym parkiem, cerkiew pod wezwaniem Matki Boskiej Opiekuńczej oraz kościół i klasztor
Dominikanów. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach wieczornych.
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CENA: 1 390 PLN
TERMIN:
10.06 – 14.06.2020
22.08 – 26.08.2020
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 4 śniadania
i 4 obiadokolacje (napoje
do obiadokolacji płatne dodatkowo)
• opiekę pilota i lokalnych przewodników
• ubezpieczenie: NW 10 000 PLN
• opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu ok. 90 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 340 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie

POLSKA

Kazimierz Dolny

Sandomierz

Lublin
Szczebrzeszyn
Zwierzyniec

Krasnobród
UKRAINA

Roztocze i Lubelszczyzna
DZIEŃ I Godz. 05.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka
o godz. 04.45 na ul. Sambora – parking dla autobusów.
Przyjazd do Kazimierza Dolnego w późnych godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu
i krótki odpoczynek. Niewiele jest miast w Polsce o tak
specyficznym klimacie, urokliwych zakątkach i pięknej
starówce pamiętającej odległe czasy. Dzięki temu Kazimierz Dolny stał się słynnym nadwiślańskim kurortem,
chętnie odwiedzanym przez ludzi zwyczajnych i niezwyczajnych. Unikalny zespół urbanistyczno - architektoniczno - krajobrazowy Kazimierza został zaliczony do
najwyższej w skali światowej klasy zabytków, tak więc
od 1994 roku Kazimierz Dolny stanowi Pomnik Historii.
Zwiedzanie miasta, urokliwie położonego nad Wisłą.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd do Sandomierza, królewskiego miasta nad Wisłą. Historyczny Sandomierz
bywa nazywany „Małym Rzymem”, a to dlatego, że
podobnie, jak włoska stolica, ulokował się na 7 wzgórzach, a ponadto pod obydwoma miastami ciągną się
tajemnicze, podziemne korytarze. Sandomierz zyskał
znacznie na sławie w ostatnich czasach za sprawą popularnego serialu „Ojciec Mateusz” kręconego właśnie
w tym mieście. Zwiedzanie miasta: kościół św. Michała wraz z zespołem dawnego klasztoru Benedyktynek,
kościół św. Józefa wraz z zespołem dawnego klasztoru
Reformatów, Brama Opatowska, stary rynek wraz z za-
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bytkowymi kamieniczkami i ratuszem, katedra, Pałac go. Zwiedzimy barakowy klasztor z 1699 roku oraz dwór
Biskupi, Synagoga, zamek, spichlerz. Przejazd do hotelu Leszczyńskich. Obiadokolacja i nocleg.
na Roztoczu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Dzisiaj odwiedzimy
DZIEŃ III Po śniadaniu zwiedzanie Roztocza. Niezwykły Zamość. Miasto jako prywatne założył Jan Zamojklimat, miasteczka o ciekawej historii i cennych zabyt- ski – kanclerz wielki koronny, który zlecił włoskiemu
kach, piękne krajobrazy oraz cisza i spokój, to wszyst- mistrzowi Bernardo Morando zaprojektowanie miasta
ko składa się na wyjątkowość tego miejsca. Wizytówką idealnego – twierdzy, która miała za cel chronić włości
Roztocza jest przede wszystkim przyroda, unikatowa na Zamojskich. Tak właśnie powstał Zamość, nazywany
skalę europejską. Zróżnicowana budowa krajobrazu jaka Padwą Północy, prawdziwe arcydzieło polskiego retu występuje zdecydowała o różnorodności tutejszej nesansu. W 1992 roku Stare Miasto Zamościa zostało
fauny i flory. Zaczniemy od odwiedzenia Zwierzyńca. wpisane na listę UNESCO. Zobaczymy: rynek, ratusz,
Historia tego niewielkiego miasteczka ściśle związana fortyfikacje bastionowe, bramy miejskie, katedrę, Pajest z Janem Zamojskim, kanclerzem i hetmanem Rzecz- łac i Akademię Zamojskich. Przejazd do Lublina, jedpospolitej. Od XVI wieku była to letnia rezydencja Ordy- nego z najstarszych miast polskich o ciekawej historii.
nacji Zamojskich. Mieli tutaj swój pałac i park, ogrodzony Mówi się, że Lublin to miasto skrojone na ludzką miarę.
zwierzyniec oraz zupełnie prywatną górę Bukową. Zoba- Do największych atrakcji można dojść pieszo, a każdy
czymy dawną siedzibę Zarządu Ordynacji Zamojskiej chodzi tutaj jakby trochę wolniej. Zwiedzanie miasta:
z barokowym kościołem na wyspie i browarem z 1806 Zamek Lubelski z donżonem z XIII wieku i gotycko – reroku. Przejazd do Szczebrzeszyna. Miasto znane jest nesansową kaplicą ozdobioną freskami rusko–bizankażdemu Polakowi, za sprawą wiersza Jana Brzechwy, tyńskimi, Plac Zamkowy, Katedralna Cerkiew Prawoktóry rozpoczyna się słowami „W Szczebrzeszynie sławna, Nowy Kirkut z Izbą Pamięci Żydów Lubelskich.
chrząszcz brzmi w trzcinie...” Symbol ten wykorzysty- Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
wany jest w promocji miasta. Zobaczymy: cerkiew z XVI
wieku, kościół św. Mikołaja - dawny klasztor i synagogę DZIEŃ V Po śniadaniu zwiedzanie lublińskiego rynku
z XVII wieku. Na koniec odwiedzimy Krasnobród, jedno otoczonego zabytkowymi kamieniczkami z gmachem
z uzdrowiskowych miast powiatu zamojskiego, znajdują- Trybunału Koronnego. Wyjazd w drogę powrotną. Przyce się na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowe- jazd do Szczecina w późnych godzinach wieczornych.
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CENA: 1 690 PLN
TERMIN:
26.05 – 31.05.2020
08.09 – 13.09.2020
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 5 noclegów w hotelach
• wyżywienie: 5 śniadań
i 5 obiadokolacji (napoje
do obiadokolacji płatne dodatkowo)
• opiekę pilota i lokalnych przewodników
• ubezpieczenie: NW 10 000 PLN
• opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu ok. 150 PLN
•dopłata do pokoju 1 os. – 400 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

Kartuzy
Wdzydze Kiszewskie

POLSKA

Sopot
Malbork

Ciechocinek

Bursztyny i pierniki
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka
o godz. 06.45 na ul. Sambora - parking dla autokarów.
Przyjazd do Gdańska w godzinach popołudniowych.
Gdańsk to stare miasto hanzeatyckie, urzeka przepiękną architekturą i niecodzienną atmosferą, od zawsze
budził podziw i zachwyt gości głównie ze względu na
swoje bogactwo. Zwiedzanie miasta zaczniemy od
Ulicy Długiej i Długiego Targu, najpiękniejszych ulic
tworzących Trakt Królewski. To tutaj usadowiły się
najwspanialsze budowle Gdańska, jak ratusz czy Dwór
Artusa i oczywiście popularna Fontanna z Neptunem,
ale też każda kamienica ma tu swoją historię i przyciąga
uwagę niezwykłymi zdobieniami. Zobaczymy także Bazylikę Mariacką i Żurawia, który jest symbolem miasta.
Czas wolny. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Przejazd do Gdańska Oliwy. Zwiedzanie Parku Oliwskiego i katedry ze słynnymi
organami. Przejazd do Sopotu. Miasto jest niewątpliwie jednym z najpiękniejszych polskich kurortów nadmorskich. Z przyjemnością odwiedzają go nie tylko polscy ale również zagraniczni turyści. Sopot znany jest
nie tylko z organizowanego tu nieprzerwanie od 1961
roku festiwalu w Operze Leśnej, ale również ze słynne-

go sopockiego mola. Spacer po Monciaku, głównej ulicy z cegły. Zwiedzanie twierdzy krzyżackiej. Przejazd do
miasta i po molo – czas na relaks. Powrót do Gdańska Ciechocinka, jednego z najpopularniejszych uzdrowisk
w Polsce. Górujące nad Ciechocinkiem tężnie są nie tyli czas wolny. Obiadokolacja i nocleg.
ko podstawowym urządzeniem tego uzdrowiska, ale
DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Szwajca- są jednocześnie wyjątkowym zabytkiem budownictwa
rii Kaszubskiej. Charakterystycznym elementem tutej- technicznego nie tylko w Polsce, ale i Europie. Równoszego krajobrazu są malownicze jeziora rynnowe oraz cześnie są to największe zabytkowe tężnie europejskie.
zalesione wzgórza z wciśniętymi pomiędzy, niewielkimi Pobyt rekreacyjny. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
miejscowościami. Zaczniemy od odwiedzenia Kościerzyny, gdzie zobaczymy kościół św. Trójcy, kościół pw. DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd do Torunia, o którym
Zmartwychwstania Pańskiego i skansen Parowozow- mówi się Piernikopolis. To właśnie gotyk, piernik i Konię. Przejazd do Wdzydz Kiszewskich i zwiedzanie pernik są esencją miasta oraz jego trzema sztandaroParku Etnograficznego. Następnie wizyta w Wieżycy, wymi markami. Turystów przyciągają tutaj malownicze
gdzie będzie możliwość wejścia na Wieżę Widokową. krajobrazy, piękne zabytki oraz wspaniała atmosfera
Na koniec odwiedzimy Kartuzy, gdzie zobaczymy ko- panująca w mieście. Zwiedzanie miasta: Rynek Starościół pw. Wniebowzięcia NMP i pospacerujemy prome- miejski. Pomnik Kopernika, Muzeum Mikołaja Koperninadą nad Jeziorem Karczemnym. Obiadokolacja i nocleg ka, Planetarium, Dom Eskenów, kamienica ” Pod Gwiazw hotelu.
dą”, katedra św. Jana, Krzywa Wieża, kościół NMP.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wyjazd do Malborka, który
zyskał sławę w szerokim świecie głównie dzięki potęż- DZIEŃ VI Śniadanie w hotelu. Wizyta w tężniach solannej twierdzy krzyżackiej. Malborska warownia wpisana kowych i spacer po parku. Wyjazd do Szczecina w gona Listę Światowego Dziedzictwa kulturowego UNE- dzinach popołudniowych. Przyjazd do Szczecina w goSCO jest uznawana za największy w Europie zamek dzinach wieczornych.
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CENA: 1 450 PLN
TERMIN:
04.07 – 08.07.2020
05.09 – 09.09.2020
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegów w hotelach
• wyżywienie: 4 śniadania
i 4 obiadokolacje (napoje
do obiadokolacji płatne dodatkowo)
• opiekę pilota i lokalnych przewodników
• ubezpieczenie: NW 10 000 PLN
• opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu ok. 170 PLN
•dopłata do pokoju 1 os. – 330 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie

POLSKA
Ruiny Zamku Chojnik

Podziemne
Miasto Osówka
Polanica-Zdrój
CZECHY

Magiczny Dolny Śląsk
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka
o godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów.
Przyjazd do Wrocławia w godzinach południowych.
Wrocław to stolica Dolnego Śląska, zabytkowe miasto na pograniczu trzech kultur. Zwiedzanie zaczniemy
od wrocławskiego rynku, który ma niemal 3,8 hektara
i należy do największych dawnych placów targowych
w Polsce. Przyciąga urokiem zabytkowych kamienic,
żywiołowością i klimatem wyjątkowego centrum europejskiej metropolii. Zobaczymy: ratusz, Plac Solny,
farę miejską, kompleks uniwersytecki, Arsenał, operę.
Czas wolny. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg
w hotelu.
DZIEŃ II Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i dalsze zwiedzanie. Zobaczymy Ostrów Tumski, najstarszą część Wrocławia, która niegdyś była wyspą. Jest
to miejsce wyjątkowe, pełne historii i magicznej, doniosłej aury. Zobaczymy: gotycką Kolegiatę Świętego
Krzyża, która w jednym gmachu łączy dwa kościoły,
katedrę Jana Chrzciciela, nazywaną matką kościołów
śląskich (z możliwością wjazdu na wieżę widokową),
Bramę Kluskową, ogrody biskupie, ogród botaniczny.
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Przejście Mostem Tumskim na wyspę Piasek. Spacer
Bulwarami Włostowica, skąd roztacza się pocztówkowy widok na Ostrów, do kościoła Najświętszej Marii
Panny na Piasku. Będąc we Wrocławiu nie możemy
oczywiście pominąć niesamowitej wizyty w Panoramie
Racławickiej. To wyjątkowe, cykloramiczne dzieło namalowane przez zespół malarzy pod kierownictwem
Wojciecha Kossaka i Jana Styki, przedstawia bitwę pod
Racławicami. Na koniec Hala Stulecia, która jest najsłynniejszym dziełem wrocławskiego modernizmu, od
2006 roku uznana za obiekt Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Przejazd do Kłodzka. Obiadokolacja i nocleg
w hotelu.

przyciągają tu wielu turystów. Obiadokolacja i nocleg
w hotelu.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie
Podziemnego Miasta Osówka, jednej z najbardziej tajemniczych atrakcji Dolnego Śląska. Do dziś
nie wiadomo, do czego miał służyć kilkukilometrowy
kompleks podziemnych korytarzy budowany przez
Niemców w czasie II wojny światowej u podnóża Gór
Sowich. Wyjazd na zwiedzanie Zamku Książ, niegdyś
nazywanego „perłą Śląska”, a także „zamkiem z bajki”.
Położony na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego jest budowlą charakteryzującą się różnymi stylami architektury, posiadającą ponad 400 pomieszczeń.
DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
Kopalni Soli w Złotym Stoku, która jest najstarszym
ośrodkiem górniczo-hutniczym w Polsce. Przejazd DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie
do Kamieńca, gdzie zobaczymy neogotycki zamek Zamku Chojnik, malowniczo położonego na szczycie
Hohenzollernów. Następnie odwiedzimy Polanicę góry. Będziemy mieli okazję posłuchać legend m. in.
Zdrój, kurortowe miasteczko z urokliwym Parkiem o Kunegundzie, postrzelać z kuszy, zobaczyć pręgierz
Zdrojowym. Powrót do Kłodzka i spacer po mieście. i wejść na wieżę skąd rozpościera się panorama na KarWąskie, zabytkowe uliczki, przepiękny rynek, górująca konosze i Kotlinę Jeleniogórską Wyjazd w drogę powrotnad miastem twierdza i urokliwie położone kawiarenki ną. Przyjazd do Szczecina w godzinach wieczornych.
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CENA: 1 260 PLN
TERMIN:
30.05 – 02.06.2020
06.08 – 09.08.2020
08.10 – 11.10.2020
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 3 noclegi w hotelu
• wyżywienie: 3 śniadania
i 3 obiadokolacje (napoje
do obiadokolacji płatne dodatkowo)
• opiekę pilota i lokalnych przewodników
• ubezpieczenie: NW 10 000 PLN
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu ok. 150 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 240 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

ROSJA

POLSKA
NIEMCY

Warszawa

CZECHY

Warszawa da się lubić
DZIEŃ I Wyjazd ze Szczecina o godz. 07.00, zbiórka
o godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów.
Przyjazd do Wilanowa. Zwiedzanie letniej rezydencji
króla Jana III Sobieskiego i Królowej Marysieńki oraz
ogrodów królewskich. Pałac w Wilanowie jest jednym
z najcenniejszych zabytków polskiego baroku, w niezmienionej postaci przetrwał okres II wojny światowej.
Wzniesiony przez króla Jana III Sobieskiego na początku
XVII wieku według projektu Augustyna Locciego. Rozbudowywany przez kolejnych właścicieli jest, typową
dla tamtego okresu, podmiejską rezydencją “entre cour
et jardin” (między dziedzińcem a ogrodem). Spacer po
zabytkowym parku otaczającym pałac. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

stuleci Krakowskie Przedmieście pełni rolę jednej z najbardziej reprezentacyjnych arterii Warszawy. Na trasie
spacerowej spotkamy przepiękne budowle architektoniczne, jak kościół św. Anny z dzwonnicą, na której mieści się taras widokowy czy barokowy kościół św. Krzyża,
w filarach którego wmurowano urny z sercami Chopina
i Reymonta. Przy deptaku wznoszą się też stare hotele –
efektownie odnowiony i ekskluzywny, secesyjny Bristol
oraz Hotel Europejski. Zobaczymy również kilka ładnych
pałaców – barokowy Pałac Potockich, potężny Pałac
Prezydencki, przed którym widnieją kamienne lwy i pomnik księcia Józefa Poniatowskiego czy Pałac Czapskich
Krasińskich, obecna siedziba Akademii Sztuk Pięknych.
Następnie Plac im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z Grobem Nieznanego Żołnierza i chwila relaksu w Ogrodzie
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie stolicy za- Saskim. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
czniemy od Starego Miasta. Historyczne centrum, założone w XIII wieku jako gród książęcy i osada, podczas DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Dzisiejszy dzień rozpoczII wojny światowej zostało zniszczone w 90%. Dzięki niemy od wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego,
doskonałej i precyzyjnej odbudowie w 1980 roku zosta- które jest wyrazem hołdu dla tych, którzy walczyli i giło wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. nęli za wolną Polskę i jej stolicę. Muzeum ulokowane
Zobaczymy: Plac Zamkowy z jednym z najważniejszych jest w dawnej Elektrowni Tramwajów Miejskich. Mulsymboli miasta – Kolumną Zygmunta, Zamek Królewski timedialne ekspozycje przedstawiają walkę i codzien– wierny świadek polskiej historii, Rynek Starego Mia- ność powstańców na tle okupacyjnej grozy, a także
sta z pomnikiem Syrenki, która jest godłem i opiekunką opisują życie codzienne w czasie wojny oraz powojenny
miasta, Barbakan, mury miejskie, Bazylikę Archikate- terror komunistyczny. Kolejnym punktem będzie wizydralną pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Następnie ta w Pałacu Kultury i Nauki. Ten socrealistyczny gmach
Krakowskie Przedmieście, najpiękniejsza ulica stolicy, widać z każdego niemal zakątka miasta. Wjazd na XXX
część tzw. Traktu Królewskiego biegnącego od Zamku piętro PKiN, skąd podziwiać będziemy panoramę WarKrólewskiego aż do rezydencji w Wilanowie. Od kilku szawy. Czas wolny w Złotych Tarasach. Przejazd do

www.pelikan.szn.pl

Łazienek Królewskich. Rezydencja ostatniego króla
Polski jest jednym z najładniejszych zespołów pałacowo-parkowych w Europie. Położony w centrum miasta
park tworzą trzy ogrody: Królewski, Belwederski i Modernistyczny, które łącznie zajmują aż 76 hektarów! Zobaczymy m.in. Pałac na Wyspie, Starą Oranżerią i Pałac
Myślewicki. Spacerując, natrafimy tu na całe mnóstwo
innych budowli. Liczne pawilony, świątynie, rzeźby oraz
pomniki na trasie parkowych alejek dopełniają wrażenie iście królewskiego ogrodu. Fauna i flora Łazienek
jest bardzo bogata. Na pierwszy plan wychodzą dumne
pawie, wiewiórki dopraszające się o smakołyki, a nawet
rude lisy. Uroku dodają liczne kręte ścieżki, wzniesienia, strumienie i stawy pełne karpi. Powrót do hotelu
jedną z najelegantszych ulic Warszawy – Alejami Ujazdowskimi. Znajdują się tutaj zabytkowe pałacyki, wille,
wytworne kamienice czynszowe, ambasady, gmach
Urzędu Rady Ministrów, Park Ujazdowski oraz Belweder z pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ IV To już ostatni dzień w stolicy. Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Stadionu Narodowego. Zobaczymy miejsca, w których przebywały gwiazdy polskiej
i światowej piłki nożnej, takie jak Robert Lewandowski
czy Christiano Ronaldo. PGE Narodowy to nie tylko dom
piłkarskiej reprezentacji Polski, to także miejsce, w którym na żywo można uczestniczyć w wielkich sportowych i rozrywkowych wydarzeniach. Wyjazd do Szczecina, w godzinach wieczornych przyjazd na miejsce.
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CENA: 790 PLN
TERMIN:
01.05 – 03.05.2020
17.08 – 19.08.2020
18.09 – 20.09.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• 2 noclegi w hotelu
• wyżywienie: 2 śniadania
• ubezpieczenie: NW (10 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu ok. 110 PLN
•dopłata do pokoju 1 os. – 160 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

ROSJA

POLSKA
Uniejów

CZECHY

Łódź kreuje
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz.
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd
do Łodzi w godzinach południowych. Łódź to miasto
będące niegdyś wiodącym ośrodkiem przemysłowym,
w którym wciąż bogate są tradycje filmowe i artystyczne i gdzie ciągle coś się dzieje. Zaczniemy od zwiedzenia
Księżego Młyna, który jest największym na terenie Łodzi
zabytkowym kompleksem urbanistycznym składającym
się z obiektów przemysłowych i rezydencjonalnych.
Następnie zobaczymy miasto z innej, ładniejszej strony, gdyż odwiedzimy Ogród Botaniczny z Palmiarnią.
W ogrodzie prezentowane są gatunki flory rodzimej oraz
liczne rośliny obcego pochodzenia. Bogate zbiory, liczące ok. 4000 gatunków, eksponowane są w dziewięciu
działach tematycznych. Palmiarnia ukryta pośród starych drzew zabytkowego Parku Źródliska, to wyjątkowo
malownicze miejsce, pełne tajemniczości i niezwykłej
egzotyki. Czas wolny. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

rówki stanowiącej kiedyś tętniące życiem centrum miasta. Przylega do niego Park Staromiejski, w którym zbudowano pomnik Dekalogu – na pamiątkę koegzystencji
Polaków i Żydów. Następnie zobaczymy najpiękniejszą
fabrykę Łodzi – dawne zakłady Izraela K. Poznańskiego
ze wspaniałym, kutym ogrodzeniem i główną bramą
wjazdową, której wrota stanowią mistrzowskie dzieło
sztuki kowalskiej. Dawny kompleks przemysłowy został
zrewitalizowany i obecnie jest wykorzystywany przez
centrum handlowo-rozrywkowo-kulturalne Manufaktura. Zwiedzanie Muzeum Miasta Łodzi, które znajduje się w reprezentacyjnej rezydencji wybudowanej
dla rodziny jednego z najzamożniejszych fabrykantów
XIX-wiecznej Łodzi – Izraela K. Poznańskiego. Poza ekspozycją wnętrz fabrykanckich z przełomu wieków XIX
i XX, wystawa prezentuje dzieje Łodzi przemysłowej,
a szereg saloników zaaranżowano na ekspozycje poświęcone artystom związanym z miastem. Zobaczymy
także wille i pałace budowane kiedyś dla fabrykantów,
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Spacer zaczniemy od sta- świadczące o bogactwie dawnej Łodzi. Spacer po ulicy
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Piotrkowskiej o długości 4,2 km, która stanowi „wizytówkę miasta”. Po ulicy można przejechać się rikszą lub
„trambusem” i zobaczyć pomniki, np. Trzech Fabrykantów, Ławeczkę J. Tuwima czy Pomnik Łodzian Przełomu
Tysiącleci. Czas wolny. Powrót do hotelu, nocleg. Przejazd do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd do Uniejowa do kompleksu termalno-basenowego Termy Uniejów. Obiekt
oferuje gorące kąpiele w leczniczych solankach termalnych, znajdują się tu baseny kryte i otwarte oraz zespół
odnowy biologicznej ze strefą saun, aromaterapią, tepidarium, gabinetem masażu czy komorą śnieżną. Największą atrakcją tego miejsca są tzw. Łaźnie Kasztelańskie, czyli prawdziwie średniowieczne SPA, oferujące
kąpiele w dębowych 6-osobowych baliach z solankową
wodą termalną lub z dodatkiem różanych olejków i płatków kwiatów, a nawet w piwie czy czekoladzie. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną.
Przyjazd do Szczecina w godzinach wieczornych.

CENA: 550 PLN
TERMIN:
27.06 – 28.06.2020
08.08 – 09.08.2020
03.10 – 04.10.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu
• wyżywienie: 1 śniadanie
• ubezpieczenie uczestników:
NW (10 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 60 PLN
• dopłata do pokoju 1 os. – 90 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % wartość wycieczki.

Wrocław NA WEEKEND
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz.
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do
Wrocławia w godzinach południowych. Wrocław to jedno
z najpiękniejszych i najpopularniejszych miast w Polsce.
Można do niego przyjechać na weekend w ciemno i nigdy
człowiek nie będzie się nudził. Ogrom atrakcji, zabytków,
klimatycznych restauracji sprawia, że zawsze odkrywa się
coś nowego. Stolica Dolnego Śląska bywa także doceniana
za granicą i często można ją znaleźć na liście najbardziej
atrakcyjnych turystycznie miast na świecie. Zwiedzanie miasta zaczniemy od rynku, który należy do największych i najpiękniejszych w Polsce. Piękna architektura, klimatyczne kamienice, dużo restauracji oraz miejsc wartych odwiedzenia
sprawiają, że jest to najpopularniejsza atrakcja Wrocławia.
Zobaczymy: rynek, ratusz, Plac Solny, farę miejską, kompleks uniwersytecki (w tym Aulę Leopoldina i Oraorium Ma-

Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

rianum), Arsenał, Halę Stulecia i operę. Czas wolny. Przejazd
do hotelu, zakwaterowanie i odpoczynek. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ II Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Dzisiaj
zwiedzimy najstarszą część Wrocławia – Ostrów Tumski.
Jego historia sięga X stulecia, kiedy to Piastowie Śląscy na
wyspie u ujścia rzeki Oławy do Odry zbudowali swój gród.
Zwiedzimy: wyspę Piasek (bulwar Piotra Włosta), kościół
Najświętszej Marii Panny na Piasku, kolegiatę św. Krzyża
i katedrę Jana Chrzciciela (z możliwością wjazdu na wieżę widokową), uznawaną za matkę kościołów śląskich. Zobaczymy także Panoramę Racławicką, największy obraz w Polsce.
Teraz czas na zielony Wrocław, zwiedzimy ogrody biskupie
oraz ogród botaniczny. Wyjazd z Wrocławia w godzinach popołudniowych. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach
wieczornych.

ROSJA

POLSKA
NIEMCY

CZECHY

CENA: 490 PLN
TERMIN:
23.05 – 24.05.2020
27.06 – 28.06.2020
01.08 – 02.08.2020
03.10 – 04.10.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu
• wyżywienie: 1 śniadanie
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny

Lipska wolność
DZIEŃ I Godz.7.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45
na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Lipska,
miasta targowego i wielkiej metropolii muzycznej. Dzisiaj to
dynamiczne miasto odwiedzają goście z całego świata, robią zakupy we wspaniale odrestaurowanych, zabytkowych
budynkach targowych i pasażach, smakują życie w restauracjach, barach i klubach. Tu urodził się Ryszard Wagner,
a Bach, Mendelssohn i Schumann tworzyli historię muzyki.
Lipsk został ukształtowany przez wiele stylów architektonicznych, które nadają miastu jedyny niepowtarzalny urok.
Wiele odrestaurowanych obiektów historycznych doskonale
współgra z dynamiką współczesności. Zobaczymy: kościół
św. Tomasza, gdzie jako kantor działał Jan Sebastian Bach,
kościół św. Mikołaja, Piwnicę Auerbacha, gdzie regularne bywał Goethe, 300 letnią operę, monumentalny Pomnik Bitwy
Narodów oraz Dworzec Kolejowy – największą stację końcową w Europie. Spacer po zabytkowej starówce z pięknym
ratuszem i czas wolny. Przejazd do hotelu, nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd do Wittenbergi. Minęło
500 lat od momentu, gdy Marcin Luter przybił swoje 95 tez
do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze. Wydarzenie to nie jest wprawdzie historycznie potwierdzone, ale
z całą pewnością zmieniło świat. Marcin Luter - mnich,
profesor i reformator, znajduje się w centrum uwagi całego
dziesięciolecia, Niemcy wznoszą toast na cześć jednego ze
swoich największych synów. Zwiedzimy: dawny dom Lutra
uznawany za największe muzeum historii reformacji na
świecie, kościół miejski pod wezwaniem Najświętszej Marii
Panny, w którym Luter wygłaszał kazania i po raz pierwszy
odprawiał mszę oraz kościół zamkowy, w którym znajduje
się grób Lutra. Zobaczymy także renesansowe dwory Cranachów, gdzie przez długi czas żył i pracował przyjaciel
i współpracownik Lutra, sławny Łukasz Cranach Starszy.
Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przyjazd
do Szczecina ok. godz. 22.00.
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Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 20 EUR
• dopłata do pokoju 2 os. – 80 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie.

Wittenberga

POLSKA

Lipsk
NIEMCY
CZECHY
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CENA: 580 PLN
TERMIN:
16.05 – 17.05.2020
13.06 – 14.06.2020
25.07 – 26.07.2020
26.09 – 27.09.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu
• wyżywienie: 1 śniadanie
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 20 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 80 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

POLSKA
NIEMCY
Eisenach
Erfurt

Weimar

CZECHY

Turyngia – zielone serce Niemiec
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka o 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. Weimar to klejnot
niemieckiej i europejskiej historii rozwoju intelektualnego.
Spacer po centrum Weimaru śladami wielkich niemieckich
artystów i 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, zakwaterowanie,
nocleg.

w cieniu zamku Wartburg, uważanego za najromantyczniejszą i najsilniej osadzoną 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 - romantyczny most kramarzy nad rzeką
Gera (jak Ponte Vecchio we Florencji). Wyjazd do Polski
w godzinach popołudniowych. Przyjazd do Szczecina ok.
DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd do Eisenach, miasta godz. 22.30.

CENA: 550 PLN
TERMIN:
11.06 – 12.06.2020
08.08 – 09.08.2020
12.09 – 13.09.2020
10.10 – 11.10.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu
• wyżywienie: 1 śniadanie
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 48 EUR
• dopłata do pokoju 2 os. – 80 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

POLSKA
Magdeburg
Wernigerode
Quedlinburg
NIEMCY
CZECHY
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W krainie czarownic
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz.
06.45. na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd
do Magdeburga, kolebki niemieckiej państwowości.
Zwiedzanie centrum miasta: starówka 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 szachulcowych trafiło na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Spacer po starówce: cesarska warownia z X wieku, romańska kolegiata św. Serwacego. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
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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 – fantastyczne granitowe formy „Diabelska Ambona” i „Ołtarz
Czarownic” oraz Brockenhaus – centrum informacyjne
Parku Narodowego „Hochharz”. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przyjazd do Szczecina ok. godz.
22.30.

CENA: 490 PLN
TERMIN:
01.05 – 02.05.2020
04.07 – 05.07.2020
08.08 – 09.08.2020
19.09 – 20.09.2020
11.11 – 12.11.2020
05.12 – 06.12.2020*

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: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 47 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 80 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.

Tak blisko... Drezno
DZIEŃ I Godz.7.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz.
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do
Drezna i zwiedzanie Starego Miasta: Plac Teatralny z Operą Sempera, Zwinger – ukoronowanie barokowego przepychu sztuki dworskiej Augusta Mocnego, kościół Dworski,
gdzie spoczywa serce Augusta Mocnego, Fürstenzug czyli
historia władców Saksonii, przedstawiona na porcelanie
miśnieńskiej, kościół Najświętszej Marii Panny, kościół św.
Krzyża, Tarasy Brühla, „Balkon Europy”. Czas wolny. Po
krótkiej przerwie przejazd na zwiedzanie Nowego Miasta:
„Złoty jeździec”, konny pomnik Augusta Mocnego, Pałac
Japoński, widok na Stare Miasto przez Łabę z perspektywy
obrazów Canaletto, Königstrasse. Czas na indywidualne

obcowanie ze skarbami zbiorów muzealnych: Galeria Starych Mistrzów z „Madonną Sykstyńską” Rafaela, kolekcja
porcelany w Zwingerze lub Grüne Gewölbe, najcenniejszy
skarbiec Europy. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ II Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wycieczka zabytkowym statkiem parowym po Łabie do Saksonii
Szwajcarskiej. Zobaczymy zespół pałacowy w Pillnitz,
który August Mocny zbudował dla hrabiny Cosel. Spacer
po urokliwych ogrodach rezydencji i czas wolny. Następnie
zwiedzanie twierdzy Königstein, z której roztaczają się
piękne widoki na Saksonię Szwajcarską. Godz. 16.00 wyjazd do Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 22.00

Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.
POLSKA
NIEMCY

Drezno
Pillnitz

Königstein
CZECHY

CENA: 520 PLN
TERMIN:
11.06 – 12.06.2020
18.07 – 19.07.2020
22.08 – 23.08.2020
19.09 – 20.09.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu
• wyżywienie: 1 śniadanie
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.

MIŚNIA I SZWAJCARIA SAKSOŃSKA
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka
o godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Zaczniemy od zwiedzenia zamku Moritzburg, myśliwskiego
pałacu dynastii Wettynów, położonego na środku stawu
i otoczonego urokliwym kompleksem parkowym. Następnie przejazd do Miśni, stolicy europejskiej porcelany, malowniczo położonej nad Łabą. Miasto może się poszczycić
ponad 1000-letnią historią, zostało założone przez króla
niemieckiego, Henryk I, który w 929 r. zlecił tutaj budowę grodu. W 1423 r. Miśnia stała się miastem rezydencyjnym elektorów saskich. Dlatego uważa się ją za kolebkę
Saksonii. Spacer po mieście i zwiedzanie: Albrechtsburg,
katedra, Państwowa Manufaktura Porcelany z bogatymi
zbiorami „białego złota”. Przejazd do hotelu w Saksonii
Szwajcarskiej, nocleg.

sonii Szwajcarskiej. Zobaczymy Bastei, niezwykłą grupę
skalną z ponad 200-metrowymi pionowymi ścianami, które
wyrastają znad brzegu Łaby. W połowie XIX w. skały połączono mostem, powstały galeryjki - punkty widokowe, spacer 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 Saksonii Szwajcarskiej, spacer po
miasteczku. Następnie udamy się do Hinterhelmsdorf
na przejażdżkę łódkami po rzece, która wije się malowniczo pośród formacji skalnych ( droga do przystani wiedzie
przez las i zajmuje 40 minut pieszo). 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. PrzyDZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie Sak- jazd do Szczecina ok. godz. 22.30.

www.pelikan.szn.pl

Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 42 EUR
• dopłata do pokoju 2 os. – 80 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po muzeach.

NIEMCY

POLSKA

Moritzburg
Bad Schandau

Hinterhermsdorf
CZECHY
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CENA: 520 PLN
TERMIN:
23.05 –24.05.2020
27.06 – 28.06.2020
01.08 –02.08.2020
26.09 – 29.09.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu
• wyżywienie: 1 śniadanie
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 30 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 80 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

Neuzelle
POLSKA

Branitz
NIEMCY

Budziszyn

Stolpen

CZECHY

Górne Łużyce
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz.
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do
Stolpen. Główną atrakcją miasta jest średniowieczny zamek zbudowany na zastygłym wulkanie na szczycie bazaltowej skały. To tutaj została przywieziona piękna kochanka
polskiego króla oraz saskiego elektora Augusta Mocnego
Sasa i aż do swojej śmierci, przez 49 lat, nie opuściła więcej
tego niedobrowolnego miejsca pobytu w zimnych murach
Wieży Jana. Historia hrabiny Cosel porusza nas do dziś. Ci,
którzy widzą w niej „saksońską męczennicę”, czynią z zamku Stolpen miejsce pielgrzymek, przyciągające co roku
dziesiątki tysięcy zwiedzających. Przejazd do Budziszyna,
miasta z ponad 1000-letnią historią. Budziszyn, malowniczo położony na skarpie nad rzeką Sprewą, jest miastem
bardzo fotogenicznym, Spacer po starannie odnowionej
starówce z jej zabytkami, basztami, średniowiecznymi
uliczkami, zaułkami, bulwarami i knajpkami. Zwiedzimy
także „Historyczne Wodociągi” z ich platformą widokową
oraz średniowieczną techniką pompowania wody. I… koniecznie należy zakupić Musztardę Budziszyńską, jest ona
dla Niemców, czymś takim, jak dla Polaków Majonez Kielecki. Przejazd do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd do Branitz. Park i stojący w nim pałac były własnością jednej z wielkich postaci
XIX-wiecznych Niemiec, księcia Hermanna von Pückler-Muskau. W budowli zaprojektowanej przez drezdeńskiego
architekta Gottfrieda Sempera w stylu późnobarokowym
urządzono wystawę poświęconą życiu księcia. Sam Pückler
zaprojektował wspaniały park zamkowy, w którym zachowało się kilka wymyślnych budowli, jak pergola i piramidy
(jedna z nich służy jako mauzoleum księcia). Jest to bez
wątpienia jedna z najwspanialszych kompozycji parkowych
w całej Europie. Zobaczymy również wystawy: „Tęsknota
za Konstantynopolem. Europa szuka orientu” i „Fascynacja
piramidami”, Skosztujemy także słynnych trójkolorowych
lodów Pücklera. Przejazd do Neuzelle, gdzie zwiedzimy
klasztor, który w 2018 roku obchodził swoje 750 lecie. „Barokowy cud Brandenburgii“ należy do najznamienitszych
skarbów sztuki landu. Jako jeden z niewielu całkowicie
zachowanych kompleksów klasztornych w Europie na południe od Frankfurtu nad Odrą klasztor cystersów stanowi
unikatową kompozycję architektury, kultury i sztuki ogrodowej. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.
Przyjazd do Szczecina ok. godz. 22.30

CENA: 530 PLN
TERMIN:
02.05 – 03.05.2020
04.07 – 05.07.2020
22.08 – 23.08.2020
03.10 – 04.10.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu
• wyżywienie: 1 śniadanie
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 20 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 80 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.

Park Mużakowski

Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie.

Zielona Góra
POLSKA

Kromlau
NIEMCY

CZECHY
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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 (33 metry) figurze Chrystusa Króla Wszechświata. W Zielonej Górze na Winnym
Wzgórzu czas na kawę i wino z lubuskich winnic w Palmiarni 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. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.

jazd do Łęknicy i Bad Muskau, gdzie spacerując będziemy
podziwiać największy w Europie transgraniczny Park Mużakowski w stylu angielskim, stanowiący jedno z najwybitniejszych osiągnięć europejskiej sztuki ogrodowej XIX wieku
(od 2004 roku na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO).
Zwiedzanie Nowego Zamku. Przejazd na zwiedzanie Parku
głazów w Nochten. Jest to przykład pokazujący jak zmienić
można szare tereny pokopalniane w ciekawy krajobraz.
W Parku znajduje się ponad 7000 głazów narzutowych,
do tego tematyczne i ciekawie założone ogrody. Park powstał w 2003 r na wypełnionej i misternie uformowanej powierzchni kopalni odkrywkowej i jest udanym przykładem
na zagospodarowanie „krajobrazu po kopalni odkrywkowej. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotDZIEŃ II Po śniadaniu spacer po żarskiej starówce. Prze- ną. Przyjazd do Szczecina w godzinach wieczornych.

www.pelikan.szn.pl

CENA: 550 PLN
TERMIN:
06.06 – 07.06.2020
11.07 – 12.07.2020
29.08 – 30.08.2020
10.10 – 11.10.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu
• wyżywienie: 1 śniadanie
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.

Hamburg – Brema
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 oczarowuje urbanistycznym wdziękiem
i portową atmosferą. Objazd miasta: Speicherstadt (kompleks spichlerzy portowych z czerwonej glazurowanej
cegły z miedzianymi dachami), Hafen City z gmachem
niezwykłej filharmonii „Elbphilharmonie”, nowego symbolu miasta, Targ Rybny, dzielnica St. Pauli. Następnie spacer do historycznego portu przy Landungsbrücken, dalej
wieża kościoła św. Mikołaja, Plac Ratuszowy, imponujący
neorenesansowy ratusz, hamburska Wenecja z traktem
„Młodych Panien” nad Binnenalster, malowniczy „Zaułek
Wdów”. Z wieży kościoła św. Michała zobaczymy wspaniałą panoramę na miasto i port. Na koniec przejdziemy się
po Repeerbahn, najbardziej grzesznej mili świata, m.in. do
Placu The Beatles, miejsca odkrycia tej legendarnej grupy.
Czas wolny. Przejazd do hotelu, nocleg.

go hanzeatyckiego miasta, gdzie historyczne miejsca otacza nowoczesna atmosfera. Do wycieczki po najważniejszych atrakcjach Bremy nie potrzeba planu miasta – 2000
wykonanych z mosiądzu i stali szpilek prowadzi od placu
przed kościołem Najświętszej Marii Panny przez rynek
z ratuszem i posągiem Rolanda wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO do ulicy Böttcherstraße,
która kiedyś była ulicą rzemieślników, a dzisiaj jest centrum kultury i sztuki, perełką europejskiej historii kultury.
Zobaczymy także katedrę św. Piotra i pomnik Muzykantów
z Bremy, słynnych na całym świecie postaci z bajek Grimm.
Zrelaksujemy się na Schlachte, promenadzie nad Weserą,
gdzie życie tętni w zacisznych ogródkach piwnych ze wspaniałym widokiem na wodę. W czasie wolnym możliwość
zrobienia zakupów, bo Brema uchodzi za doskonałe miejsce do robienia zakupów. Miedzy zabytkowymi budynkami
przeplatają się trendy mody i wydarzenia kulturalne. W terminie majowym dodatkowo zwiedzanie ogrodu rododendronów. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.
DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Bremy, stare- Przyjazd do Szczecina około godz. 22.00

Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 20 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 90 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie.
DANIA

Hamburg
Brema
HOLANDIA
NIEMCY

CENA: 550 PLN
TERMIN:
23.05 – 24.05.2020
15.08 – 16.08.2020
26.09 – 27.09.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu
• wyżywienie: 1 śniadanie
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 10 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 90 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.

Uroki miast Starej Hanzy
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka
o godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów.
Przyjazd do Lubeki w godzinach 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.
Ducha. Czas wolny – dla chętnych wizyta w „Cafe Niederregger”, zwanej marcepanowym rajem. Przejazd do
hotelu, nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd
do Wismaru, zabytkowego miasta portowego nad Bałtykiem. Zwiedzanie: starówka (od 2002 roku wpisana na
listę UNESCO), gotyckie kościoły św. Mikołaja i św. Jerzego, okazały rynek z renesansową studnią „Wasserkunst”,
stary port ze spichlerzami i browarem. Przejazd do hanzeatyckiego Rostocku, największego miasta Meklemburgii – Przedpomorza. 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.

www.pelikan.szn.pl

Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

DANIA

Lubeka

Warnemünde
Rostock
Wismar
NIEMCY
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CENA: 490 PLN
TERMIN:
30.05 – 31.05.2020 (z wizytą w Graal Müritz)
18.07 – 19.07.2020
19.09 – 20.09.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 25 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 80 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

Heiligendamm

Schwerin

7 jezior i morze
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godzinie 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd
do Schwerina, stolicy Meklemburgii – Pomorza Przedniego nazywanego miastem 7 jezior. Miasto zachwyca urozmaiceniem i naturalnością, perfekcyjne połączenie przyrody i kultury sprawia, że Schwerin nabiera szczególnego
blasku. Zobaczymy: bajkowy 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 zwiedzanie Galerii Starych i Nowych Mistrzów z bogatymi zbiorami malarstwa holenderskiego i flamandzkiego. Przejazd
do hotelu, nocleg.

odwiedzimy nadmorskie uzdrowiska. Zaczniemy od wizyty w uzdrowisku Bad Doberan, byłej rezydencji książąt
meklemburskich. Zwiedzimy bazylikę, perłę północnoniemieckiego gotyku ceglanego oraz cysterski kompleks
klasztorny. Czas na kawę w chińskim pawilonie na Błoniach. Następnie przejazd historyczną kolejką wąskotorową „Molli” do najstarszego i najelegantszego kurortu Heiligendamm, nazywanego „białym miastem nad morzem”.
Spacer po promenadzie i po molo. Ostatnim kurortem, który odwiedzimy będzie Warnemünde. Spacer po deptaku
z latarnią morską, molo i porcie rybackim…i czas na rybę.
W terminach wiosennych dodatkowo odwiedzimy Puszczę
Rostocką oraz park rododendronów i azali Graal – Müritz.
Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przyjazd
DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd w okolice Rostocku, gdzie do Szczecina ok. godz. 22.00

Warnemünde
Bad Doberan

NIEMCY

CENA: 530 PLN
TERMIN:
02.05 – 03.05.2020
04.07 – 05.07.2020
22.08 – 23.08.2020
03.10 – 04.10.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu
• wyżywienie: 1 śniadanie
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 45 EUR
• dopłata do pokoju 1 os. – 80 PLN
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie

NIEMCY
POLSKA
Hanower
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Wolfsburg

Ogrody i samochody
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka
o godz. 06.45 na ul. Sambora - parking dla autokarów. Przejazd do Hannoveru, nazywanego 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
także ogrody Herrenhausen, zaliczane do najpiękniejszych
terenów parkowych w całej Europie. Przejazd do hotelu,
nocleg.

tematyczny, w samochodowym miasteczku możemy obejrzeć proces produkcji, uczestniczyć w projekcjach lub odwiedzić jeden z pawilonów marek należących do VW: Skody, Audi, Bentleya i Lamborghini. Ale turystów najbardziej
przyciąga tzw. ZeitHaus, czyli Dom Czasu. Samochodowy
zawrót głowy zapewniony! Pełno tu oldtimerów, unikatów,
a dla wielu - po prostu ucieleśnienie marzeń: od Forda T,
przez Chevroleta Corvette, po Bugatti T57 SC Atlantic. Jednak prawdziwy podziw wzbudza milionowy Garbus w złotym lakierze, na dodatek zdobiony kryształkami od Swarovskiego. Wjazd na szklaną wieżę, gdzie parkuje się nowe
samochody i skąd będziemy podziwiać widok na miasto.
Po południu spacer po mieście i czas wolny. Możliwość zroDZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Przejazd do Wolfsburga, bienia zakupów w pierwszym niemieckim centrum outlegdzie udamy się na zwiedzanie Autostadt, czyli znajdziemy towym. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.
się w świecie samochodów. Jak przystało na rasowy park Przyjazd do Szczecina ok. godz. 22.00

www.pelikan.szn.pl

CENA: 170 PLN
TERMIN:
23.05.2020
20.06.2020
19.07.2020
15.08.2020
12.09.2020
11.10.2020

Tadeusz Leśnik

Pilot wycieczek, zwłaszcza do Niemiec

Rugia to największa i najpiękniejsza wyspa Niemiec, kto raz ja zobaczy, będzie do niej wracał. W trakcie wycieczki pokazuję jej różne
oblicza: historyczne, przyrodnicze
i kulturowe. Jej symbolem są kredowe skały, różowe
o wschodzie i pomarańczowe o zachodzie słońca, graniczące z turkusowym morzem i porośnięte buczyną,
podścieloną wiosną dywanem kwiatów a przyciągającą jesienią podczas przebarwiania się buków. A z Rugii, po krótkim rejsie statkiem, można przenieść się
na idylliczną i pełną spokoju wyspę Hiddensee. Obie
wyspy to raj dla romantycznych dusz.

Rugia na biało i zielono
Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd na Rugię,
największą i najpiękniejszą z wysp niemieckich. Kamieniste
plaże, kredowe klify, nadmorskie kurorty z typową białą
architekturą, która niewiele zmieniła się od XIX wieku i spokojne, zatopione w zieleni wioski - oto niepowtarzalny urok
wyspy. Przyjazd do Sassnitz, skąd wypłyniemy na przejażdżkę statkiem wzdłuż wybrzeża kredowego, znanego
w świecie z obrazów romantyka Caspara Davida Friedricha.

CENA ZAWIERA:
• transport
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 20 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie.

DANIA

Przejazd na Półwyser Wittow, tam z miejscowości Putgarten ruszymy kolejką na Kap Arkona–północny przylądek
wyspy z dwiema latarniami. Następnie udamy się do najpopularniejszego kurortu na wyspie, do Binz. Wiekowe domy
wczasowe, drewniane molo, dom zdrojowy i staroświeckie
budki plażowe – to wszystko sprawia, że spacerując po miasteczku, można poczuć się jak bohater sentymentalnej powieści z końca XIX wieku. Czas na relaks i …na rybę. Powrót
do Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 20.30.

Arkona
Binz

Sassnitz

NIEMCY

CENA: 260 PLN
TERMIN:
31.05.2020
29.08.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• bilet na prom
• opłatę klimatyczną
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 15 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.

Hiddensee – „słodka krainka”
Godz. 06.30 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.15 na
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd na Rugię,
do portu Schaprode i spacer po uroczej miejscowości.
Rejs statkiem na wyspę Hiddensee (75 minut) do portu
w Kloster (nazwa miejscowości pochodzi od byłego klasztoru Cystersów sprowadzonych na wyspę w 1296 roku
przez księcia rugijskiego Wisława II). Wyspa Hiddensee to
idylliczna, wolna od ruchu samochodowego, mała siostra
największej wyspy Niemiec, Rugii. Jej czarowi ulegali wielcy
ludzie, m.in. Albert Einstein, Tomasz Mann, Zygmunt Freud
czy Gerhart Hauptmann. Wyspa wraz z przyległymi wodami wchodzi w skład Parku Narodowego „Krajobraz Zatok

Przymorskich Pomorza Przedniego”. Spacer na największe
wzniesienie wyspy (72 m n.p.m.) zwieńczone latarnią morską, która jest symbolem wyspy. Następnie spacer po Kloster. Zobaczymy: zabytkowy kościół, przykościelny cmentarz z grobem noblisty G. Hauptmanna, jego dom, obecnie
muzeum. Czas wolny na indywidualne zwiedzanie Muzeum
Hauptmanna i (lub) Muzeum Regionalnego, gdzie znajduje
się kopia złotego skarbu Wikingów, odnalezionego u wybrzeży Hiddensee. Po przerwie przejście wzdłuż wybrzeża
do miejscowości Vitte. Czas wolny w porcie, czas na rybę,
lody z rokitnika…. Rejs powrotny do Schaprode (45 minut).
Powrót do Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 22.00.

www.pelikan.szn.pl

Uwagi:
• realizacja programu związana
jest z przejściem pieszo ok. 7 km
• limitowana liczba miejsc, prosimy
o wcześniejsze zapisy
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie.

DANIA
Kloster
Schaprode
Vitte

NIEMCY
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CENA: 150 PLN
TERMIN:
03.05.2020
27.06.2020
16.07.2020
01.08.2020
16.08.2020
20.09.2020
17.10.2020
11.11.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 33 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

NIEMCY
POLSKA
Berlin

Berlin
Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Berlina
w godzinach przedpołudniowych. Berlin, przez wiele lat
podzielony murem, jest obecnie jedną z najciekawszych
metropolii Europy. To stolica pełna paradoksów, zaskakująca, nowoczesna, znana z otwartości i tolerancji. To
również miasto pełne zabytków, historycznych miejsc
oraz tętniących życiem placów. Najpierw przejedziemy
na Wyspę Muzealną tzw. „Akropol Kultury”, gdzie zwiedzimy jedno z berlińskich muzeów – Muzeum Pergamońskie lub Muzeum Egipskie. Następnie przejazd przez
dzielnicę Prenzlauer Berg i historyczne centrum stolicy
Niemiec. Zobaczymy Alexanderplatz, ulicę Unter den

Linden, Friedrichstrasse, Checkpoint Charlie. Spacer na
Plac Paryski z Bramą Brandenburską, która jest jednym
z najbardziej charakterystycznych obiektów w Berlinie
oraz symbolem zjednoczenia Niemiec. Zobaczymy także
Plac Republiki z gmachem Reichstagu, który jest nie tylko siedzibą niemieckiego parlamentu, ale także dumą narodową. Blisko 7% powierzchni Berlina to wody i miasto
potrafi doskonale te walory wykorzystać. Proponujemy
godzinny rejs statkiem po Szprewie, w czasie którego
będziemy podziwiać od strony wody centrum Berlina. Na
zakończenie pobytu czas wolny. Wyjazd z Berlina w późnych godzinach popołudniowych, przyjazd do Szczecina
ok. godz. 20.30

CENA: 150 PLN
TERMIN:
10.05.2020
14.06.2020
30.08.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 5 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie.

Berlin alternatywnie
NIEMCY
POLSKA
Berlin
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Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Berlina
w godzinach przedpołudniowych. Przejazd przez dzielnicę
Prenzlauer Berg do East-Side-Gallery, najdłuższej galerii malarstwa na świecie, na byłym Murze Berlińskim. Następnie
przejazd przez historyczne centrum stolicy Niemiec. Spacer Aleją Unter den Linden na plac Paryski z Bramą Brandenburską oraz pod Pomnik „Solidarności” przy historycznym
Reichstagu. Przejazd do Britzer Garten, parku krajobrazowego z ogrodami tematycznymi, założonego z okazji Federalnej Wystawy Ogrodniczej w 1985 roku „BUGA 1985”.
Zobaczymy m.in. ogród bylin K. Foerstera, ogród wiedźm,

www.pelikan.szn.pl

arboretum a przede wszystkim wielkie tulipanowe (kwiecień/maj) lub daliowe– show (sierpień/wrzesień). Powrót
do centrum Berlina przez dzielnice Neukölln i Kruzberg,
nazywane „Małym Stambułem”. Tutaj czuje się ogromną
tolerancję dla wszelkich stylów bycia, tygiel kultur uczynił
obie dzielnice modnym miejscem, gdzie Berlińczycy chętnie
wpadają na imprezę. Spacer po nowoczesnym centrum Berlina - Placu Poczdamskim z zachowanym fragmentem Muru
Berlińskiego. Na zakończenie pobytu w Berlinie czas wolny
(Sony- i Arkaden-Center lub imponujące centrum handlowe
Mall of Berlin). Wyjazd z Berlina w godzinach popołudniowych, przyjazd do Szczecina ok. godz. 20.30.

CENA: 150 PLN
TERMIN:
23.05.2020
11.07.2020
08.08.2020
19.09.2020
17.10.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• uubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.

Modernistyczny Berlin
Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Berlina
w godzinach przedpołudniowych. W 2019 roku Niemcy
będą obchodzić setną rocznicę założenia Bauhausu, szkoły projektowania, która dała początek nowoczesności
w światowej architekturze i wzornictwie. W Berlinie także odnajdziemy ślady szkoły Bauhausu w postaci 5 osiedli
zbudowanych przed wojną według rozmyślnego planu,
z wielkim sensem, bardzo funkcjonalnych i wygodnych.
Osiedla w duchu „nowej rzeczowości” zaprojektowali
niemieccy architekci – Bruno Taut i Martin Wagner. Kompleksy ilustrują rozwój modernistycznego budownictwa
socjalnego od miast-ogrodów po funkcjonalne wielkie zespoły mieszkaniowe. W lipcu 2008 modernistyczne zespoły mieszkaniowe Berlina zostały wpisane na listę UNESCO.
Zaczniemy od Osiedla im. Carla Legiena, wzniesionego
w latach 1928–1930. Następnie Przejazd do dzielnicy Prenzlauer Berg, o której mówi się, że jest ukrytym sercem
miasta. Spacer po XlX-wiecznej ulicy Husemannstrasse,
przy której stoi wiele kamienic czynszowych. Po wojnie została przywrócona do pierwotnego stanu i przekształcona

w swego rodzaju skansen starego Berlina. Jest tam wiele
sklepów i kawiarni z XIX-wiecznym wystrojem wnętrz, lecz
ceny i towary są współczesne. Czas na berlińską przekąskę
-curry wurst. Teraz udamy się do Kulturbrauerei. Jest to
kompleks budynków znajdujący się w dzielnicy Prenzlauer
Berg i oferujący mnóstwo różnych kulturalnych atrakcji.
Dawniej, warzono w tym miejscu piwo – dziś, w ponad 20
budynkach na 6 dziedzińcach można korzystać z bogatej
oferty kulturowej. Kulturbrauerei to jeden z zabytków architektury przemysłowej w Berlinie, który zajmuje aż 25
tys. m². Na jego terenie znajdują się: muzeum, kino, teatr,
restauracje, kawiarnie, kluby i ogródek piwny. Zwiedzanie
wystawy muzealnej „Życie codzienne w NRD”. Dzięki 800
eksponatom, 200 dokumentom, filmom i nagraniom audio
współczesnych świadków, można przenieść się w czasie
i zobaczyć, jak wyglądała rzeczywistość w NRD. Trabant
z namiotem dachowym, mieszkanie z typowym umeblowaniem i plakaty propagandowe to tylko kilka z wielu
ciekawych rzeczy, które można tam obejrzeć. Wyjazd do
Szczecina w późnych godzinach popołudniowych, przyjazd
ok. godz. 20.30

Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 4 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie.

NIEMCY
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CENA: 150 PLN
TERMIN:
11.06.2020
25.07.2020
23.08.2020
27.09.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• ubezpieczenie: (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 7 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie.

Zielony Berlin
Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Berlina
w godzinach przedpołudniowych. Dzisiaj czeka nas uczta
dla zmysłów, odwiedzimy bowiem unikalne założenie
w skali światowej „Ogrody Świata” w berlińskiej dzielnicy Marzhan. Historia ich powstania sięga jeszcze czasów
enerdowskich, kiedy to berlińscy ogrodnicy przygotowali
przegląd ogrodniczy w ramach obchodów 750-lecia miasta w 1987 roku. Na 21-hektarowym terenie utworzone
zostały ogrody prezentujące sztukę ogrodniczą pochodzącą z różnych środowisk kulturowych świata. Nie są one
replikami jakiegokolwiek z istniejących, lecz wykorzystują zasady ich projektowania, odzwierciedlające tradycje
i mające korzenie w systemach filozoficznych i religijnych.

Obecnie na terenie parku jest dziesięć ogrodów świata:
chiński, japoński, koreański, z wyspy Bali, chrześcijański,
bylinowy, orientalny, renesansowy, labirynty i angielski.
Sam park z alejami i polanami wypełniony jest poza tym
klombami z sezonowymi nasadzeniami, ogromnymi donicami z niezimującymi w naszym klimacie krzewami. Szumią fontanny, są głazy, młyńskie koła i kolorowe postacie
z bajek Andersena i braci Grimm. Dla chętnych możliwość
przejechania się kolejką linową i spojrzenie na okolicę z innej perspektywy. Będziemy niespiesznie spacerować po
parkowych alejkach, delektować się widokami i smakołykami w tutejszych kawiarniach. To będzie nasz „slow day”.
Wyjazd z Berlina w godzinach popołudniowych, przyjazd
do Szczecina ok. godz. 20.30.

www.pelikan.szn.pl
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CENA: 160 PLN
TERMIN:
19.04.2020 Festiwal tulipanów
06.06.2020
04.07.2020
02.08.2020
05.09.2020
10.10.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 25 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

NIEMCY
POLSKA

Poczdam

Poczdam
Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45
na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do
Poczdamu, stolicy Brandenburgii, w godzinach przedpołudniowych. Jeszcze nie tak dawno leżał w cieniu pobliskiego Berlina, dziś jest najdroższym miejscem do życia
we wschodnich Niemczech. Poczdam jest nie tylko piękny i dostojny, ale przede wszystkim przyjemny, smaczny
i spokojny. Zobaczymy: zespół pałacowo – parkowy Sanssouci z jego fontannami i tarasami winnic, po których
przechadzał się już Fryderyk Wielki. Zaczniemy od pałacu
Sanssouci, który jest urzeczywistnioną wizją nietuzinkowego władcy i chyba jest w stanie zachwycić każdego.

W latach 90. obiekt znalazł się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzimy także największy spośród
pałaców w Sanssouci - Nowy Pałac. Pałac powstał dla
upamiętnienia końca wojny siedmioletniej oraz potwierdzenia potęgi Prus. I trzeba przyznać, że tę potęgę widać
tam w pełnej okazałości. Następnie spacer po barokowych ogrodach i parku krajobrazowym (Wielka Fontanna, Chiński Domek). Zobaczymy także rosyjską kolonię
Aleksandrówka, Kwartał Holenderski, Kościół Francuski,
koścół św. Piotra i Pawła i Bramę Brandenburską. Czas
wolny. Wyjazd z Poczdamu w godzinach popołudniowych, przyjazd do Szczecina ok. godz. 20.30.

CENA: 160 PLN
TERMIN:
02.05.2020
16.06.2020
11.07.2020
15.08.2020
26.09.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 25 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

NIEMCY
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Poczdam inaczej
Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na ul.
Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Poczdamu,
stolicy Brandenburgii, w godzinach przedpołudniowych.
Wielu turystów zmęczonych gwarnym i olbrzymim Berlinem
nie zawsze zdaje sobie sprawę, że w najbliższej okolicy znajduje się miasto pełne bajkowych pałaców z tysiącletnią historią. Wspaniałe zabytki, piękne parki i liczne wydarzenia,
a do tego klimat niewielkiego miasta, niemiecki porządek
i taki… poczdamski urok. Miasto ma tak wiele do zaoferowania, że nie sposób go zwiedzić w jeden dzień. Dzisiaj zobaczymy Poczdam z innej, rzadziej odwiedzanej strony. Na północ od ścisłego centrum znajduje się Nowy Park stworzony
przez Fryderyka Wilhelma II Pruskiego. Park jest uroczy
i znajduje się tam wiele ciekawych zabytków. Zwiedzanie zaczniemy od Pałacu Cecilienhof, który wchodzi swoją architekturą już w XX wiek, nawiązuje do posiadłości brytyjskich

www.pelikan.szn.pl

i w historii zapisał się przede wszystkim tym, że odbywała
się w nim konferencja poczdamska. Zobaczymy także Oranżerię i klasycystyczny Pałac Marmurowy, pięknie położony
nad brzegiem jeziora Heiligersee. Pałac wykonany z czerwonej cegły, który swą nazwę wziął od marmurowych zdobień
elewacji, ma w sobie prostotę i elegancję. Spacer przez park
do jednego z najbardziej znanych mostów w NRD. Podczas
zimnej wojny przez Glienicker Brücke przebiegała granica
pomiędzy Berlinem Zachodnim a Wschodnimi Niemcami.
Trzykrotnie Stany Zjednoczone i ZSRR wymieniały na nim
pojmanych szpiegów, dlatego jest on nazywany mostem
szpiegów. Na zakończenie proponujemy wizytę w historycznym browarze Brauerei Meier z pięknym widokiem na
Hawelę, gdzie będziemy mogli spróbować słodkawego piwa
Meierei hell. Wyjazd z Poczdamu w godzinach popołudniowych, przyjazd do Szczecina ok. godz. 20.30.

CENA: 160 PLN
TERMIN:
24.05.2020 *
18.07.2020 **
05.09.2020 **
11.11.2020 ***
CENA ZAWIERA:
• transport
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 14 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.

Poczdam kulturalnie
Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Poczdamu w godzinach przedpołudniowych. Zobaczymy rosyjską kolonię Aleksandrówka, Kościół Francuski, kościół
św. Piotra i Pawła oraz Bramę Brandenburską – budowle
wzorowane na zabytkach Amsterdamu, Rzymu i Stambułu. Odwiedzimy także klimatyczną dzielnicę holenderską z antykwariatami, restauracjami i kawiarniami. Słynne
poczdamskie pałace Sanssouci i Nowy Pałac tym razem
obejrzymy jedynie z zewnątrz, a delektować będziemy się
malarstwem w nowo otwartym muzeum sztuki w odrestaurowanym pałacu Barberini. Swoje istnienie Muzeum
Barberini zawdzięcza Hasso Plattnerowi, założycielowi

firmy SAP, milionerowi oraz mecenasowi i kolekcjonerowi
sztuki, który ofiarował władzom Poczdamu własną galerię
sztuki o niebagatelnej powierzchni 2200 metrów kwadratowych. Plattner zainwestował ponad 60 mln euro w projekt rekonstrukcji zbudowanego przez Fryderyka Wielkiego
i zniszczonego podczas II wojny światowej pałacu Barberini, który został siedzibą muzeum o tej samej nazwie. Zwiedzanie aktualnej wystawy:
* Retrospektywna wystawa malarstwa Claude Moneta.
** Malarstwo Rembrandta i innych niderlandzkich mistrzów XVII wieku inspirowane orientem.
*** Rosyjskie malarstwo od impresjonizmu do awangardy.

Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

NIEMCY
POLSKA

Poczdam

CENA: 165 PLN
TERMIN:
01.05.2020
07.06.2020
04.07.2020
15.08.2020
12.09.2020
11.10.2019
ENA ZAWIERA:
• transport
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 30 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie.

Spreewald
Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do regionu
Spreewald, uznawanego za najpiękniejszy rejon w Brandenburgii i tłumnie odwiedzanego przez turystów. Lasy, miejscami poprzedzielane pasami pól są nawadniane przez 300
naturalnych kanałów zwanych Fliesse, w które przemienia
się zwarty do tego miejsca nurt Szprewy. Razem wszystko to tworzy krajobraz, o którym Theodor Fontane pisał:
„1500 lat temu tak mogła wyglądać Wenecja”. Teren ten
słynie z uprawy ogórków, które „zagrały” nawet całkiem
ważną rolę w znanym filmie „Goodbye Lenin”. Odwiedzimy Lübbenau, najbardziej popularne miejsce w regionie.

Zapraszamy na trzygodzinny rejs łodzią kanałami pośród
lasów i wiosek łużyckich z degustacją szprewaldzkich specjalności. Zwiedzimy także skansen regionalny w Lehde,
przedstawiający życie Serbołużyczan w dawnych czasach.
Następnie spacer po starówce i parku pałacowym z neoklasycznym dworem. Czas wolny w porcie w Lübbenau,
możliwość zakupu produktów i pamiątek regionalnych. Na
zakończenie proponujemy wizytę w tradycyjnym szprewaldzkim browarze. Oprócz tradycyjnego pilsa i ciemnego
piwa można tam też skosztować dwóch wyjątkowych radlerów – o smaku ogórkowym i rabarbarowym. Powrót do
Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 20.30.
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NIEMCY

Lübbenau/Spreewald

POLSKA

Lehde
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CENA: 165 PLN
TERMIN:
21.06.2020
26.07.2020
22.08.2020
19.09.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 26 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie.

Pojezierze Meklemburskie
z Parkiem Narodowym „Müritz”
Waren (Müritz)

Neubrandenburg
Ankershagen

POLSKA

NIEMCY

Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 6.45 na ul.
Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Neubrandenburga, zwanego „Miastem 4 Bram”. Spacer wzdłuż
średniowiecznych, doskonale zachowanych umocnień
miejskich. Przejazd do Ankershagen, gdzie zwiedzimy
Muzeum odkrywcy Troi – Heinricha Schliemanna. Następnie udamy się do Waren, miasta pięknie położonego nad
jeziorem Müritz. Spacer po urokliwej starówce i wizyta
w „Müritzeum“– Centrum Przyrodnicze Pojezierza Meklem-

burskiego i Parku Narodowego „Müritz” (z największym
w Niemczech akwarium ryb wód słodkich). Park Narodowy
Müritz to obszar o wyjątkowo pięknej przyrodzie, znany nie
tylko z licznych jezior, ale także jako miejsce lęgowe zagrożonych wyginięciem, niewystępujących już nigdzie indziej
gatunków dużych ptaków. Rejs historycznym statkiem „parowcem Europa” po największym wewnętrznym jeziorze
Niemiec- Müritzsee. Czas wolny w porcie – czas na rybę.
Powrót do Polski, przyjazd do Szczecina ok. godz. 20.30

CENA: 165 PLN
TERMIN:
24.05.2020
12.07.2020
16.08.2020
13.09.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 14 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie.

Pojezierze Meklemburskie na bis
Groß Raden

NIEMCY
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Güstrow

Ivenack

Godz. 07.15 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 07.30
na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Ivenack, gdzie pospacerujemy po zagrodzie z danielami i majestatycznymi dębami. Zobaczymy interaktywną wystawę
odtwarzającą historię tych pomnikowych drzew oraz „pospacerujemy” w koronach dębów (450 metrów). Przejazd
do Güstrow, książęcego miasta w środku Pojezierza Me-
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klemburskiego. Zobaczymy kaplicę św. Gertrudy z rzeźbami E. Barlacha, renesansowy zamek z ogrodami pełnymi
lawendy, romańsko-gotycką katedrę, rynek z ratuszem
oraz kościół Mariacki. Czas wolny. Następnie udamy się
do Groß-Raden. Zwiedzimy tutaj skansen archeologiczny, gdzie zrekonstruowano osadę słowiańską z IX-X wieku.
Wyjazd do Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 20.30

CENA: 165 PLN
TERMIN:
05.07.2020
10.10.2020 (odlot żurawi)
CENA ZAWIERA:
• transport
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 8 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie.

Szlakiem książąt pomorskich
i obserwacje żurawi
Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Demmim, w XII wieku jednej ze stolic Pomorza Zachodniego.
Zwiedzimy ruiny zamku na wyspie (dawnej rezydencji książąt Dymińskich), rynek z ratuszem i kościół św. Bartłomieja
ze stałą wystawą „Życie bp Otto von Bamberg”. Przejazd
do Kenz, które w średniowieczu było ważnym ośrodkiem
pielgrzymkowym. Zobaczymy kościół wiejski z epitafium
Barnima VI i studnię z cudownym źródłem. Następnie

przejazd do Barth, według legendy miasto założone zostało przez ocalałych mieszkańców z zatopionego miasta
Vineta. Zwiedzimy stare miasto, Muzeum Vinety oraz barokowy zespół budynków na miejscu XVI wiecznego zamku
wybudowanego przez księcia Bogusława XIII. Czas wolny.
Przejazd do Günz do stacji obserwacji żurawi „Kranorama”. W czasie jesiennych odlotów gromadzi się tutaj ok. 80
tysięcy tych pięknych ptaków. Wyjazd do Polski. Przyjazd
do Szczecina ok. godz. 21.00

DANIA

Barth
Kenz-Küstrow

Günz
Demmin
POLSKA

NIEMCY

CENA: 130 PLN
TERMIN:
31.05.2020
18.07.2020
06.09.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opiekę pilota – przewodnika
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 22 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie.

BARNIMERLAND
Godz. 8.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 7.45 na
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Chorin.
Zwiedzanie Klasztoru Cystersów i spacer po parku założonym przez Petera Lenné. Przejazd do Niederfinow,
gdzie znajduje się wspaniały zabytek techniki – 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 podnośnię. Następnie przejazd do
Wandlitz, malowniczo położonego wśród lasów i jezior.
Zwiedzanie Muzeum Rolnictwa, które na powierzchni

2000m² pokazuje największe zbiory landu Brandenburgia. Tuż przy kompleksie zwiedzających wita ustawiona
olbrzymia lokomobila, która została tu ustawiona i uratowana od zezłomowania w latach siedemdziesiątych. Od
wejścia agitują niemieckie plakaty dotyczące obowiązkowych dostaw, przekraczaniu norm i rzetelnej socjalistycznej pracy na pohybel imperialistycznym podżegaczom.
Następnie zobaczymy jak mieszkały elity partyjne w NRD
na zamkniętym Osiedlu Leśnym. Osiedle zyskało status
pomnika narodowego. Powrót do Polski. Przyjazd do
Szczecina ok. godz. 20.00.
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Wandlitz

POLSKA
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CENA: 200 PLN
TERMIN:
23.05.2020
20.06.2020
19.07.2020
15.08.2020
12.09.2020
11.10.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3 000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – 24 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

Wyspa Tropikalna

NIEMCY

Wyspa Tropikalna POLSKA

Godz. 06.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 05.45 przy
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd na wyspę
Tropikalną. Jest to największa tropikalna wyspa jaka kiedykolwiek powstała na terenie Europy. Kompleks jest otwarty
cały rok, 24 godziny na dobę i stanowi doskonałe miejsce
na wyjazd rodzinny, idealny prezent urodzinowy czy weekendowy wypad za zachodnią granice naszego kraju. To coś
więcej niż zwykły Aquapark. Strefa Tropikalna oferuje różnego rodzaju baseny, kręte zjeżdżalnie, a wszystko w otoczeniu lasów, niespotykanych na co dzień ptaków, a więc

w otoczeniu prawdziwej egzotyki. To miejsce gdzie leżąc na
piaszczystej plaży przy lagunie z wodospadem można spokojnie odpocząć i w pełni zregenerować siły. Strefa saun
wyposażona w nowoczesne zaplecze SPA oraz w fitness
club pozwala zadbać zarówno o zdrowie psychiczne jak
i kondycje fizyczną swoich gości. Jest tutaj także bogata
baza gastronomiczna restauracje, kafeterie oraz rozrywkowa: rowery wodne, tor kartingowy i pole do minigolfa. Czas
na relaks i wypoczynek. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 23.00

CENA: 150 PLN
TERMIN:
23.05.2020
20.06.2020
19.07.2020
15.08.2020
12.09.2020
11.10.2020
CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: KL (15 000 EUR),
NW (3000 EUR), bagaż (300 EUR)
• ubezpieczenie od chorób przewlekłych
• opłatę na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
• bilety wstępu – ok. 24 EUR
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,8 % ceny wycieczki.
Uwagi:
• kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

DANIA

Stralsund

NIEMCY
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Stralsund
Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45
przy ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do
hanzeatyckiego Stralsundu w godzinach przedpołudniowych. Liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców miasto
pełniło kiedyś, ze względu na swoje położenie, ważna rolę
strategiczną. Mimo tego, że na przestrzeni wieków było
często niszczone przez wrogów zachowało wiele cennych
budowli. Wzniesione z czerwonej gotyckiej cegły budynki
sprawiły, że wraz z pobliskim Wismarem, miasto zostało
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spacer po starówce: kościół Mariacki, stary rynek z ratuszem,
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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. tropikalne gatunki zwierząt morskich. Czas wolny, teraz możemy skosztować
morską rybę, którą oferują liczne restauracje w porcie.
Wyjazd do Polski w późnych godzinach popołudniowych.
Przyjazd do Szczecina ok. godz. 20.30
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