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Inne oko na Maroko
kolory Maroka

HISZPANIA

ALGIERIA
Beni Mellal
Marakesz
Ait Bin Haddou

MAROKO
Merzouga
Boumalne des Dades
Kelaa M’Gouna

DZIEŃ I Wylot z Berlina, zbiórka na lotnisku 2 godziny przed odlotem. Przelot do Maroka. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Kolacja w Marakeszu na Placu Cudów Jemaa el Fna, gdzie o zachodzie
słońca rozpoczyna się największy spektakl uliczny na świecie. Można tu zobaczyć zaklinaczy węży, tancerzy, akrobatów, muzyków,
miejscowych znachorów, a wszystko to wśród egzotycznych dźwięków, rytmów i zapachów. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd busem do Beni Mellal. Po drodze
zwiedzanie wodospadu Ouzoud oraz tamy Bin el Ouidane, lunch.
Przejazd trasą widokową do Beni Mellal. Wodospad Ouzud ma
110 m wysokości, kilka kaskad spadających na skalne tarasy. Czerwone skały i zielona roślinność - drzewa oliwne, figowe i migdałowe oraz oleandry stanowią piękne, kontrastowe tło dla biało
– niebieskiej wody, rozbryzgującej się na miliony kropli. Kolacja
i nocleg w hotelu.
DZIEŃ III Po śniadaniu przejazd doliną Ziz do Erfoud, wspaniałą
trasą widokową przez przełomy rzeki Ziz. Przejedziemy przez ciągnącą się kilometrami palmową dolinę w kierunku Erfoudu. Jesień
to czas zbioru daktyli w Maroku, a Erfoud to daktylowa stolica.
Owoce daktyli mają kolor żółty, brązowy a jeszcze inne czerwony.
Lunch. Po drodze zwiedzanie starych kazb i Oazy Ziz. Kolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wizyta w muzeum skamielin i minerałów. Tu
poznamy tajniki pozyskiwania, czyszczenia i odróżniania minerałów prawdziwych od fałszywych. Po lunchu znajdziemy się w świecie, gdzie rytm życia wyznaczają wschody i zachody słońca. Nasza
trasa prowadzi w kierunku miejscowości Merzouga… a dalej już
tylko pustynny piach. Przesiądziemy się na wielbłądy i po godzinie
dotrzemy do miejsca naszego biwaku. Wydmy dochodzą tu do
250 metrów wysokości, a gwiazdy świecą tu jaśniej. Kolacja i nocleg w namiotach w obozowisku Nomadów na pustyni.
DZIEŃ V Wschód słońca nad wydmami i sesja fotograficzna. Powrót na wielbłądach do cywilizacji – prysznic i śniadanie. Przejazd
do Erfoudu i oazy Tinghir - żyznej doliny pełnej gajów palmowych
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i berberyjskich wiosek. Lunch po drodze. Wieczór z muzyką regionalną. Kolacja i nocleg w hotelu.

Cena: 4 950 PLN

DZIEŃ VI Po śniadaniu wyjazd samochodami terenowymi do przepięknego przełomu Thodry – przyrodniczej osobliwości Maroka
(300 m wysokości i tylko 10 m szerokości). Dalej przejazd górską
drogą do doliny Dades, zwanej też doliną róż, fig, kazb i dumnych
Berberów. Wśród gór przystanek na lunch. Zjazd samochodami
do Boumalne des Dades. Czerwone, jaskrawe formacje skalne,
przełomy i egzotyczne nierealne ściany nadają wyjątkowości temu
miejscu. Zjedziemy drogą Dadès Gorge, jedną z największych
atrakcji turystycznych Maroka. Następnie przesiądziemy się do
busa w kierunku Kelaa M’Gouna. Kolacja i nocleg w jednej z okolicznych kazg. Dla chętnych wieczór henne.

TERMINY:
20.10 – 29.10.2017

DZIEŃ VII Po śniadaniu przejazd malowniczą Doliną Róż, wśród
kazb, do położonego na wysokości 1160 m n.p.m. Ouarzazate,
stolicy południowego Maroka nazywanego „Hollywood Afryki”
i dalej do ksaru Ait Bin Haddou. Po drodze zwiedzanie Kasby
Amerhidil, wytwórni kindżałów i noży oraz manufaktury olejków różanych, wód, kremów, mydełek. W kwietniu i maju w okolicach Kala
M’Gouna kwitną tysiące damasceńskich róż. Kobiety zbierają płatki
róż, suszą je, destylują i przerabiają na kosmetyki. Lunch. W miarę
wolnego czasu możliwość zwiedzania w Ouarzazate Studiów Filmowych „Atlas”, których murów bronią olbrzymie pseudoegipskie
figury (studia rozciągają się na 30 tys. m² pustynnego pejzażu) lub
zwiedzanie kazby Taurirt z XVIII w. Kolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ VIII Po śniadaniu zwiedzamy ksar Ait Bin Haddou położony
na skraju rzecznej doliny. Jest to najpiękniejsza w całym Maroku
ufortyfikowana wioska berberyjska w kolorze ochry, wpisana na
Listę UNESCO. To tu kręcono wiele filmów, m.in. „Gladiatora”, „Lawrence’a z Arabii” czy „Klejnot Nilu”. Po lunchu przejazd przez góry
Atlasu Wysokiego przełęczą Tizi-n-Tischka na wysokości ponad
2260 m n.p.m. do Czerwonego Miasta – Marakeszu. Dla chętnych
wizyta w manufakturze, produkującej olejek arganowy oraz wyjście
do hammamu (kąpiel + masaż). Kolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ IX Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Marakeszu, uznawanego
za stolicę kulturowo-historyczną Maroka. Miasto dzieli się na dwie
części: starą medinę i bogatą, nowoczesną metropolię. Najciekawszym miejscem jest niewątpliwie plac Jemaa El Fna. Rano słynny
plac jest targowiskiem, a popołudniem zmienia się w miejsce
czarów i magii. Marakesz to miasto barw, zapachów oraz smaków,
miasto o którym nie można zapomnieć! Lunch w ciągu dnia. Wieczorem zapraszamy na warsztaty kulinarne – wspólne zakupy, gotowanie i spożywanie potraw marokańskich. Kolacja (jako warsztat
kulinarny) i nocleg w hotelu.
DZIEŃ X Po śniadaniu czas wolny. Transfer na lotnisko. Przelot do
Berlina.

CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem na trasie
Berlin – Maroko – Berlin
• bus na całej trasie objazdu, samochody
terenowe w czasie wycieczki z Todry
do Dades
• 9 noclegów w hotelach 3 i 4
gwiazdkowych lub w riadach, na
pustyni w obozowisku Nomadów
w namiotach
• wyżywienie: 9 kontynentalnych
śniadań, 9 lekkich lunchów, 9 kolacji
(napoje do lunchów i obiadokolacji
płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (30 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota
• bagaż podróżny
UWAGA!
• Obligatoryjne zwyczajowe napiwki
ok. 50 EUR, wieczór henne ok. 20 EUR,
wizyta w manufakturze, produkującej
olejek arganowy , wykład o naturalnych
kosmetykach oraz wyjście do
hammamu (kąpiel + masaż) ok. 30 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 800 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych
płatne dodatkowo – 100 PLN
• Istnieje możliwość transferu ze
Szczecina na lotnisko w Berlinie
– cena w obie strony 140 PLN
• Pilot nie oprowadza po muzeach
• Kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
• Wymagany paszport ważny min. 6
miesięcy od daty powrotu do Polski

Gdzie leży Transylwania?
RUMUNIA

AUSTRIA

Turda Sighisoara
Viscri
Alba Iulia Rasnow Braszów
Sybin Bran
Busteni
Klasztor Cozia
Curtea de Arges Sinaia
Bukareszt

SERBIA

DZIEŃ I Wylot z Berlina z lotniska Tegel o godz. 10.20, zbiórka 2 godziny przed wylotem. Przylot do Bukaresztu o godz. 13.30. Transfer
do hotelu. Pełen kontrastów i fascynujący, bliski, ale wciąż rzadko
odwiedzany rumuński Bukareszt to niezwykła mieszanina starego
i nowego. Miasto nazywane jest „Paryżem Wschodu”. Zaczniemy od
spaceru po starówce z domami w stylu neobrynkowińskim. Zobaczymy Pałac Parlamentu nazywany także Domem Ludowym, który
jest swoistym pomnikiem postawionym komunistycznemu dyktatorowi Nicolae Ceauşescu i dziś jest największym budynkiem administracyjnym na świecie. Spacer na Wzgórze Patriarchalne, gdzie
znajduje się Pałac Patriarchy i z którego roztacza się piękny widok na
miasto. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Przejazd do miasta Sinaia nazywanego rumuńskim Zakopanem. Zwiedzanie słynnego zamku Peles, XIX
w. 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”. Obok, na terenie parku otaczającego zamek Peles znajduje się mniejszy zamek Pelisor, wybudowany dla następcy
tronu. Następnie wyjazd do turystycznej miejscowości Busteni w górach Buceci, które ponoć skrywają tajemnice obcych cywilizacji. Przejazd wagonikową kolejką linową do stacji Babele, gdzie podziwiać
można naturalne formacje skalne m. in. Karpackiego Sfinksa. Przejazd do Braszowa. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ III Po śniadaniu zwiedzanie 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 saskiej części
miasta, gdzie zobaczymy m.in ratusz miejski i Czarny Kościół, część
rumuńskiej dzielnicy Schei z charakterystyczną niską zabudową.
Przejazd do Branu, gdzie zobaczymy Biały Zamek potocznie zwany
zamkiem Drakuli. Następnie zwiedzimy ruiny jednego ze słynnych
chłopskich zamków obronnych w Siedmiogrodzie w miejscowości
Rasnow, wielki i wspaniale zlokalizowany z punktu widzenia walorów obronnych, a współcześnie widokowych. Przejazd do Viscri,
wioski Sasów. Zwiedzimy unikatowy, świetnie zachowany kościół

warowny z końca XII wieku, wpisany na listę UNESCO i pospacerujemy po wiosce, której zabudowania pamiętają jeszcze panowanie
austro- węgierskie i wydają się być nietknięte duchem czasu. Przejazd do Sighisoary. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ IV Po śniadaniu zwiedzanie Sighisoary, najlepiej zachowanego saskiego miasta w Transylwanii, w którym wedle legendy
urodził się Wlad Palownik. Otoczona murami i basztami starówka
została w całości wpisana na listę UNESCO. Podczas spaceru zobaczymy XIV wieczną wieżę zegarową, będącą symbolem miasta,
kościół Na Wzgórzu, kościół Klasztorny i dom Drakuli. Przejazd do
miejscowości Turda, gdzie zwiedzimy jedną z największych i najstarszych kopalni soli w Europie. Ostatnim punktem zwiedzania
będzie stolica Siedmiogrodu - miasto Kluż Napoka. W mieście
urodził się późniejszy król Czech i Węgier – Maciej Korwin, który
został uhonorowany okazałym pomnikiem, umieszczonym przed
kościołem św. Michała. Stara część miasta obfituje w liczne kościoły, cerkwie a także synagogę. Spacer po mieście. Obiadokolacja
i nocleg w hotelu.
DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd do Alba Iulia, dawnej stolicy Siedmiogrodu. Zobaczymy: twierdzę Alba Karolina z katedrą rzymskokatolicką p.w. św. Michała z grobowcem księcia Jana Hunyady i królowej
Izabelli Jagiellonki, cerkiew koronacyjną królów Rumunii, Bibliotekę
Battyáneum oraz renesansowe pałace Miclosza i Apora. Przejazd do
Sybina. Miasto to jedno z największych i najciekawszych miast Siedmiogrodu, ośrodek o kilkuwiekowych tradycjach naukowych i kulturalnych. Rozległa, dobrze zachowana starówka kryje kilka obiektów najwyższej rangi – ewangelicki kościół parafialny, Stary Ratusz
czy pałac Brukenthala, mieszczący wspaniałą kolekcję malarstwa,
a także dziesiątki innych zabytków, przywołujących średniowieczny
krajobraz miejski. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ VI Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie słynnego prawosławnego
klasztoru Cozia z XIV wieku, który jest jednym z najświetniejszych
dzieł wołoskiej sztuki średniowiecznej. Dla Rumunów klasztor jest
jednym z głównych miejsc pielgrzymkowych. Przejazd do Curtea de
Arges, letniej siedziby hospodarów wołoskich. Wspaniała cerkiew
klasztorna mistrza Manole łączy wszystko to, co najlepsze w architekturze Wschodu i Zachodu: elementy serbskie, tureckie i ormiańskie, dystynkcję gotyku i bogactwo orientalnej arabeski. Świątynia
jest jednym z najcenniejszych zabytków Wołoszczyzny, przez stulecia inspirującym działających na ziemiach rumuńskich mistrzów budowlanych. Przejazd do Bukaresztu. Obiadokolacja i nocleg.

Cena: 3 300 PLN
TERMINY:
29.04 – 05.05.2017
CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem linii Air Berlin
na trasie Berlin – Bukareszt – Berlin
• transport na trasie wycieczki
• 6 noclegów w hotelach
• wyżywienie: 6 śniadań,
6 obiadokolacji (napoje
do obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota przewodnika
• bagaż podróżny: 23 kg + 8 kg bagażu
podręcznego
UWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają
indywidualnie, ok. 350 RON
(lei rumuńskich)
• Dopłata do pokoju 1 os. – 570 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 80 PLN
• Istnieje możliwość transferu
ze Szczecina na lotnisko w Berlinie
– cena w obie strony 140 PLN
• Pilot nie oprowadza po muzeach
• Kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie

DZIEŃ VII Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Bukaresztu. Zobaczymy dzielnicę, w której Żydzi budowali swoje synagogi. Zwiedzimy także monumentalną cerkiew Sfantul Gheorghe Nou,
która została ufundowana przez wdowę po wybitnym mężu stanu
i miłośniku sztuki –hospodarze Konstantynie Brancoveanu. Transfer
na lotnisko. Wylot samolotu o godz. 14.15, przylot do Berlina na lotnisko Tegel o godz. 15.20.
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Życie jak w Madrycie
Madryt – Toledo – Eskurial
FRANCJA

PORTUGALIA

Eskurial
Toledo

Madryt

HISZPANIA

DZIEŃ I Godz. 09.05 wylot samolotu z lotniska Berlin Tegel. Zbiórka
na lotnisku 2 godziny przed odlotem. Przylot do Madrytu o godz.
12.10. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie w pokojach i krótki odpoczynek. Pierwszego dnia zwiedzimy najstarszą cześć Madrytu,
zwaną Madrytem Habsburgów. Naszą wędrówkę rozpoczniemy od
miejsca, w którym zaczyna się historia miasta, a dzisiaj znajduje się
jeden z najpiękniejszych europejskich pałaców – Pałac Królewski.
Następnie przejdziemy małymi uliczkami śladami średniowiecznego miasta poprzez Plac La Paja i Plac Świętego Andrzeja. To miejsce
szczególne dla mieszkańców, nie tylko z uwagi na wieczorną atmosferę panującą w tej części Madrytu, ale także na postać związaną
z tym miejscem, patrona miasta – świętego Izydora Oracza. Dalej do
Głównego Placu – Plaza Mayor, na którym odbywało się wiele ważnych wydarzeń, ale także egzekucje i procesy inkwizycji. Po drodze
miniemy najstarsze budowle cywilne w Madrycie, takie jak dom rodziny Lujanes, dom rodziny Cisneros, czy barokowy budynek ratusza
miejskiego. Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ II Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Madrytu, zobaczymy Madryt Burbonów. Powędrujemy na wschód do centralnego punktu
Madrytu – Placu Puerta del Sol, gdzie co roku Madrytczycy świętują nadejście nowego roku jedząc 12 winogron i gdzie znajduje się
słynny pomnik niedźwiadka i drzewa poziomkowego. Dalej przejdziemy na Paseo del Prado zwanego pasażem sztuki, gdzie znajdują się między innymi trzy największe muzea sztuki: Muzeum Prado
(zwiedzanie), Muzeum Współczesne Reina Sofia oraz Muzeum
Thyssen – Bornemisza. Dla relaksu przejdziemy do Parku Retiro, ulu-

6

WAKACJE 2017

bionego miejsca wypoczynku mieszkańców miasta. W parku znajdują się Palacio de Valazquez, Palacio de Cristal, a także jedyny na
świecie pomnik diabła. Zobaczymy również plac Cibeles i fontannę
bogini Kybele, przy której świętują kibice Real Madryt, a także fontannę Neptuna i miejsce świętowania kibiców Athletico de Madrid.
Będziemy również na jednym z piękniejszych europejskich dworców, który z okazji 500 lecia odkrycia Ameryki został zamieniony
na oranżerię z roślinami pochodzącymi z Ameryki. Czas wolny na
delektowanie się atmosferą miasta. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ III Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie współczesnego Madrytu. Następnie przejedziemy komunikacją miejską do
Eskurialu. Zwiedzanie imponującego kompleksu San Lorenzo de El
Escorial, dawnej rezydencji królów hiszpańskich, która jest największą budowlą renesansu w Hiszpanii. Powrót do Madrytu. Nocleg
w hotelu
DZIEŃ IV Po śniadaniu wyjazd na jednodniową wycieczkę do pierwszej stolicy Hiszpanii – Toledo. To miasto, w którym przez wiele wieków współżyły ze sobą trzy kultury: muzułmańska, żydowska i chrześcijańska, miasto tolerancji, zabytków i tradycji. Toledo to miasto
bajkowo położone na skalistym wzniesieniu, które opływa z trzech
stron rzeka Tag chroniąca je przed surową pustynią. Miasto stanowi
jeden z najbogatszych zespołów zabytkowych w kraju. Domy, domki, kościoły, meczety i synagogi niemalże nachodzą jedne na drugie. Zobaczymy: pałac Alkazar, XIII wieczną katedrę, Casa del Greco
i kościół Santo Tome, gdzie podziwiać można największe dzieło El
Greco - „Pogrzeb hrabiego Orgaza”. Spacer po wąskich klimatycznych uliczkach i czas wolny. W drodze powrotnej odwiedzimy winnicę, w której łączy się tradycję, technikę i wiedzę w celu uzyskania
najlepszej jakości winogron i produkcji wyjątkowych win. Powrót do
Madrytu. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z pokojów, bagaże zostawiamy na przechowanie w hotelu. Przejazd na Plac Hiszpański,
gdzie znajduje się pomnik Cervantesa i dalej na Gran Via jedną
z najsłynniejszej ulic Madrytu, gdzie w okolicy Placu Callao i Puerta
del Sol będą mieli Państwo czas wolny na zakupy. Transfer na lotnisko. Godz. 13.00 wylot samolotu. Godz.15.50 przylot do Berlina na
lotnisko Tegel.

Cena: 2 660 PLN
TERMINY:
10.10 – 14.10.2017
CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem linii Air Berlin na
trasie Berlin – Madryt – Berlin
• 4 noclegi w hotelu***
w centrum Madrytu
• wyżywienie: 4 śniadania
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota i lokalnych
przewodników (spotkanie z pilotem
nastąpi na lotnisku w Madrycie)
• Limit bagażu podróżnego: 23 kg
+ 8 kg bagażu podręcznego
UWAGA!
• Bilety wstępu, bilety komunikacji
miejskiej i podmiejskiej, transfer
lotnisko – hotel – lotnisko i zestawy
słuchawkowe uczestnicy opłacają
indywidualnie: ok. 150 EUR
• Istnieje możliwość dopłaty
do 4 obiadokolacji – 330 PLN
• Dopłata do pokoju 1 os. – 840 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 44 PLN
• Istnieje możliwość transferu
ze Szczecina na lotnisko w Berlinie
– cena w obie strony 140 PLN
• Kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie

Francja elegancja
FRANCJA
Saint–Emilion
Arcachon

Bordeaux

HISZPANIA

DZIEŃ I Godz. 09.55 wylot samolotu z lotniska Berlin Schönefeld.
Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed odlotem. Przylot do Bordeaux
o godz. 12.25. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie w pokojach
i krótki odpoczynek. Bordeaux jest od stuleci najbardziej znanym
i najwyżej cenionym regionem winiarskim świata, jego historia łączy się więc nierozerwalnie z dziejami szlachetnego trunku, który
uczynił z niewielkiej osady nad rzeką Garonną bogate i chętnie
odwiedzane miasto. Popołudniem proponujemy pierwszy spacer
po mieście, a zaczniemy od starówki. Historyczne centrum Bordeaux wpisane zostało na światową listę zabytków UNESCO. W całym mieście znajduje się około 350 zabytków, jednak najcenniejszym z nich, podlegającej ścisłej ochronie konserwatorskiej, jest
obszar Starego Miasta. Zdecydowana większość atrakcji skupia
się na lewym brzegu Garonny, która dzieli miasto na dwie części,
połączone ze sobą licznymi mostami. Centrum Starówki jest plac
Quinconces, na którym obiekty usytuowane zostały na jego czterech rogach i w środku placu, co przywodzi na myśl układ kropek
w kostce do gry. Jego centralnym punktem jest fontanna z pomnikiem Monument des Girodins. Ciekawym miejscem jest też Place
Gambetta, czyli siedziba najdroższych w mieście butików. Nocleg
w hotelu.
DZIEŃ II Po śniadaniu proponujemy fakultatywną wycieczkę do
słynnego regionu winnego Saint–Emilion, jednej z najsłynniejszych
apelacji win z regionu Bordeaux. Saint Emilion wraz z otaczającym je
krajobrazem setek hektarów winnic, wpisane zostało w 1999 roku na
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Uprawę winorośli i produkcję wina na tych terenach zapoczątkowali Rzymianie, którzy docenili
wyjątkowe walory tutejszej gleby. Dzięki temu wina z tego regionu

należą do najstarszych we Francji, a winnice do najsłynniejszych na
świecie. Wycieczkę rozpoczniemy od panoramicznej przejażdżki po
okolicznych winnicach. Odwiedzimy także jeden z zamków, gdzie
będziemy mogli spróbować doskonałych tutejszych win. Lunch.
Zwiedzimy także piękne średniowieczne miasto Sait Emilion i będziemy mogli poczuć atmosferę tego pięknego miejsca. Powrót do
Bordeaux. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ III Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Bordeaux. Zwiedzimy
katedrę św. Andrzeja ze słynną Bramą Królewską, która wzorowana
jest na paryskiej katedrze Notre Dame. Zobaczymy także kościoły StSeurin, Ste-Eulalie i St-Michel oraz pozostałości murów obronnych
wraz z bajkowymi, miejskimi bramami, a także pozostały jeszcze
z czasów rzymskich amfiteatr. Bordeaux to miasto mostów, ich połączenie stanowi promenada biegnąca wzdłuż brzegu Garonny, która
jest idealnym miejscem na romantyczne spacery. Najpiękniejszym
mostem jest kamienny Pont de Pierre z początku XIX wieku, zbudowany na 17 łukach, które symbolizują litery w imieniu i nazwisku cesarza. Kolejnym wartym uwagi mostem jest wiszący na wysokości 58
metrów Pont d’Aquitaine, mający 1767 m długości. Czas wolny na
Placu Giełdy, będącym obecnie turystycznym centrum handlowym,
gdzie można nabyć pamiątki dla bliskich Obowiązkową atrakcją
jest również tzw. Zwierciadło Wody, które co jakiś czas zamienia się
w gęstą mgłę z pary i w pogodne dni odbija otaczające je budynki
w tafli, niczym w lustrze. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Wyjazd nad Ocean Atlantycki do
miasta Arcachon i degustację słynnych ostryg. Arcachon to jedno
z najpiękniejszych miejsc na atlantyckim wybrzeżu ukryte wśród
sosnowych lasów na południowym brzegu cudownej laguny Bassin d’Arcachon połączonej z otwartym oceanem. Liczne restauracje,
kawiarnie i tawerny rozrzucone są wzdłuż zachęcającej do spacerów promenady, koniecznie trzeba spojrzeć na bajkowe wieżyczki
XIX-wiecznego kasyna oraz zajść do Aquarium et Musee z zadziwiającymi gatunkami zwierząt morskich. Proponujemy także rejs
panoramiczny po zatoce, gdzie podziwiać będziemy urocze domki
rybackie wybudowane na wodzie i największą wydmę Europy Dune
du Pyla. Możliwość relaksu na złocistych plażach Arcachon. Powrót
do Bordeaux. Nocleg w hotelu.

Cena: 2 350 PLN
TERMINY:
20.09 – 24.09.2017
CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem linii EasyJet
na trasie Berlin–Bordeaux–Berlin
• 4 noclegi w hotelu*** w Bordeaux
• wyżywienie: 4 śniadania
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota i lokalnych
przewodników
• 8 kg bagażu podręcznego
(wymiary 56x45x25 cm)
UWAGA!
• Istnieje możliwość dokupienia bagażu
20 kg w cenie–240 PLN (płatne
w biurze na 6 tygodni przed wyjazdem)
• Wycieczka do regionu Saint Emilion
połączona z degustacją wina plus lunch
– ok. 100 EUR
• Bilety wstępu, bilety komunikacji
miejskiej i podmiejskiej, transfer
lotnisko – hotel – lotnisko i zestawy
słuchawkowe uczestnicy opłacają
indywidualnie: ok. 60 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 710 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 44 PLN
• Istnieje możliwość transferu
ze Szczecina na lotnisko w Berlinie
– cena w obie strony 140 PLN
• Kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie

DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko. Godz. 10.10 wylot
samolotu. Godz.12.45 przylot do Berlina na lotnisko Schönefeld.
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Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu
pochowani są papieże i przechowywane są wartościowe dzieła artystyczne należące do stolicy Apostolskiej. Czas wolny. Spacer na
wzgórze Aventyn, następnie pobyt w starej dzielnicy Zatybrze. Czas
wolny. Powrót do hotelu, nocleg.

FRANCJA

Rzym

Watykan

DZIEŃ I Godz. 11.10 wylot samolotu z Berlina, zbiórka na lotnisku
Tegel dwie godziny przed odlotem. Przylot do Rzymu na lotnisko
Fiumicino o godz.13.15. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i krótki
odpoczynek. Następnie udamy na zwiedzanie Wiecznego Miasta:
Plac Hiszpański ze słynnymi Schodami Hiszpańskimi, Cafe Greco, Via
Condotti, Fontanna Łódeczka. Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd do Watykanu i zwiedzanie: Muzea
Watykańskie z Kaplicą Sykstyńską (z przewodnikiem miejscowym),
Bazylika św. Piotra, Plac św. Piotra, Groty Watykańskie, w których
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DZIEŃ III Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Rzymu: Bazylika Santa
Maria Maggiore, Bazylika św. Jana na Lateranie, Święte Schody,
Bazylika św. Pawła za Murami, Zamek św. Anioła, Most św. Anioła,
Plac Navona, Rotonda z Panteonem, Colonna z Kolumną Marka Aureliusza, fontanna di Trevi- barokowy skarb Rzymu. Powrót do hotelu,
nocleg.
DZIEŃ IV Po śniadaniu zwiedzanie Rzymu. Spacer trasą „Rzym starożytny”: Koloseum – jedna z najwspanialszych budowli antycznych,
które dotrwały do naszych czasów, Łuk Konstantyna, Forum Rzymskie, Kapitol, „Ołtarz Ojczyzny” Forum Trajana, okolice Teatru Marcellusa, „Usta Prawdy” w kościele greckim. Czas wolny. Powrót do
hotelu, nocleg.
DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu Czas wolny na
pożegnalny spacer po Rzymie i zakupy. Transfer na lotnisko. Godz.
17.30 odlot samolotu z lotniska Fiumiciono. Godz. 19.35 przylot samolotu do Berlina na lotnisko Tegel.

Cena: 2 490 PLN
TERMINY:
29.04 – 03.05.2017
CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem linii Air Berlin na
trasie Berlin – Rzym Fiumicino – Berlin
• 4 noclegi w hotelu w centrum Rzymu
• wyżywienie: 4 śniadania
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
i miejscowego przewodnika
• bagaż podróżny: 23 kg + 8 kg
bagażu podręcznego
UWAGA!
• Bilety wstepu, bilety komunikacji
miejskiej, zestawy słuchawkowe,
transfer lotnisko-hotel-lotnisko
uczestnicy opłacają indywidualnie:
ok. 120 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 496 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 44 PLN
• Istnieje możliwość transferu
ze Szczecina na lotnisko w Berlinie
– cena w obie strony 140 PLN
• Pilot nie oprowadza po muzeach
• Kolejność zwiedzania i godziny
lotów mogą ulec zmianie

Sorrento na un momento
Caserta
Neapol Pompeje
Sorrento
Ravello
Capri Positano

ALBANIA
GRECJA

DZIEŃ I Godz. 10.55 odlot samolotu z lotniska Berlin Schönefeld,
zbiórka 2 godziny przed wylotem. Przylot do Neapolu o godz. 13.20.
Przejazd busem do Sorrento. Zakwaterowanie w hotelu. Następnie
proponujemy spacer po miasteczku, o którym mówi się, ze jest to
kraina legend i cytrusowych gajów. Sorrento to przepiękne, słynne
na całym świecie miasteczko położone nad Morzem Tyrreńskim, na
półwyspie o tej samej nazwie. Wypoczywają tu światowe gwiazdy,
a aktorzy i piosenkarze z różnych krajów przyjeżdżają tutaj specjalnie, aby w malowniczej scenerii miasteczka wziąć wymarzony ślub.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Rejs na wyspę Capri nazywaną wyspą
rozkoszy. Wyspa zbudowana jest ze skał wapiennych, ostro wynurzających się z morza Tyrreńskiego, a jej uroku nie da się przecenić.
Jest tu wspaniała, śródziemnomorska roślinność, a wiele kwiatów
i zieleni nadaje temu skrawkowi lądu niepowtarzalny koloryt. Swoim
położeniem, krajobrazem, lazurową wodą i świetną kuchnią Capri
przyciąga turystów z całego świata. Wyspa usiana jest pięknymi willami, spotkać tu też można liczne zabytki z epoki imperatora Augusta i jego następcy Tyberiusza. Odwiedzimy Capri i Anacapri, dwa
najważniejsze miasta na wyspie. Powrót do Sorrento i czas na spacer
po miasteczku. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd busem do Pompejów. Zwiedzanie
terenu wykopalisk antycznego miasta zasypanego w I w.n.e po-

piołem wulkanicznym powstałym podczas wybuchu Wezuwiusza.
Pompeje w 1997 roku zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przejazd do Caserty, gdzie zwiedzimy Pałac
Królewski uznawany za najpiękniejszą budowlę stworzoną przez
dynastię Burbonów. XVIII-wieczne założenie pałacowe wzniesione, aby rywalizować z Wersalem, łączy harmonijnie w jedną całość
wspaniały pałac, park i ogrody, jak również tereny leśne, pawilony myśliwskie oraz fabrykę produkcji jedwabiu. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja i nocleg. Wieczorem proponujemy spacer po tętniącym życiem Sorrento.
DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Wyjazd busem na wycieczkę po Wybrzeżu Amalfitańskim uznawanym za jeden z cudów świata. Wysoko
piętrzące się góry opadają w taflę Morza Tyrreńskiego, a wzdłuż skał
ciągną się przyklejone do nich niewielkie miejscowości poprzetykane winnicami, gajami oliwnymi i sadami cytrynowymi. Rejon słynie
bowiem z aromatycznych cytryn i produkowanego z nich limoncello. Odwiedzimy Amalfi, miasteczko osadzone na górskim zboczu, z piękną katedrą, stosunkowo dużą plażą, niewielkim portem,
licznymi hotelami i świetnymi restauracjami. Następnie przejedziemy do Positano, które jest powszechnie uważane za najpiękniejsze
miasteczko Kampanii. Miasto położone na stromym zboczu, w przepięknej scenerii, gdzie zielone góry łączą się z lazurowym morzem,
zachwyca śródziemnomorską zabudową. Na koniec odwiedzimy
Ravello, urokliwe miasteczko z charakterystycznymi elementami
krajobrazu, z pięknymi ogrodami, górami i arabsko-normandzkimi
zabytkami. Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd do Neapolu,
który jest miastem najznakomitszej na świecie pizzy (tutaj ją wymyślono), opery, ruchliwych ulic, piłki nożnej, religii i Sophii Loren. Nigdzie indziej we Włoszech nie ma takiego kultu rodziny, pobłażania
dla drobnych wykroczeń, zorganizowanej przestępczości i romantycznych uliczek z suszącym się praniem. Zobaczymy katedrę św. Januarego i pospacerujemy po urokliwych uliczkach starówki wpisanej na listę UNESCO. Przejazd na lotnisko w Neapolu. Godz. 20.10
wylot samolotu do Berlina. Przylot do Berlina na lotnisko Schönefeld
o godz. 22.30.

Cena: 2 690 PLN
TERMINY:
15.06 – 19.06.2017
CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem linii EasyJet
na trasie Berlin – Neapol – Berlin
• 4 noclegi w hotelu w Sorrento
• wyżywienie: 4 śniadania
i 4 obiadokolacje (napoje do
obiadokolacji płatne dodatkowo)
• transport busem
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota i lokalnego przewodnika
• bagaż podróżny: 8 kg bagażu
podręcznego (wymiary 56x45x25 cm)
UWAGA!
• Istnieje możliwość dokupienia bagażu
20 kg w cenie (płatne w biurze na
6 tygodni przed wyjazdem) – 240 PLN
• Bilety wstępu, bilety komunikacji
podmiejskiej uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 120 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 340 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 44 PLN
• Istnieje możliwość transferu
ze Szczecina na lotnisko w Berlinie
– cena w obie strony 140 PLN
• Kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie
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Spokój włoskiego Południa
Archipelag wysp Tremiti
Peschici
Rodi Garganico Vieste
San Giovanni Rotondo Monte Sant Angelo
ALBANIA
Trani Molfetta
Bari
Polignano a Mare Alberobello
Matera
Ostuni
Martina
Franca

GRECJA

DZIEŃ I Wylot z Berlina z lotniska Tegel o godz. 10.20, zbiórka 2
godziny przed wylotem. Przylot do Bari o godz. 12.30. Transfer
do hotelu w Bisceglie. Krótki odpoczynek. Przejazd na zwiedzanie
Trani, miasteczka które zachowało swój niezwykły i naturalny urok,
a mieszkańcy wydają się żyć tak, jak żyli od zawsze. We wczesnym
średniowieczu Trani było znaczącym portem handlowym, bramą na
wschód, miejscem współistnienia wielu różnych kultur. Głównym
miejscem miasteczka jest plac, na którym z jednej strony wznosi
się romańska katedra z XI wieku, a z drugiej widać XIII wieczny fort,
a wszystko to nad samym morzem. Powrót do hotelu, obiadokolacja.
Nocleg.
DZIEŃ II 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 Molfetty. W mieście znajduje się jeden
z ważniejszych portów na Adriatyku, a głównym zabytkiem jest piękna katedra, która łączy w sobie sztukę bizantyjską i arabską. Powrót
do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Alberobello, które słynie
z niesamowitych budynków ze 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.
Teraz udamy się do Ostuni, urokliwego miasteczka które wygląda
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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. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Bari,
stolicy Apulii, miasta św. Mikołaja i miejsca pochodzenia królowej
Bony. Zwiedzanie zaczniemy od spaceru nadmorską promenadą
do starego 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. Następnie przejazd na
Półwysep Gargano do miejscowości nadmorskiej Rodi Garganico.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Półwysep Gargano z krystalicznym
morzem, rajskimi zatoczkami, przepięknymi piaszczystymi plażami,
nad którymi górują malownicze wapienne skały, oraz pysznym jedzeniem i winem, to miejsce magiczne. Dziś odwiedzimy nadmorskie kurorty, czyli czas na relaks, plażowanie i podziwianie pięknych
widoków. Najpierw udamy się do Vieste, najważniejszego kurortu
w regionie, a następnie odwiedzimy urokliwe miasteczko Peschici.
Powrót do hotelu i relaks. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ VI Po śniadaniu udamy się do San Giovanni Rotondo, miasta
będącego częścią Parku Narodowego Gargano, a przede wszystkim
miejsca związanego z działalnością słynnego mistyka Ojca Pio. Kiedyś była to mała osada, a dziś do San Giovanni Rotondo przybywa
rocznie siedem milionów osób, by pokłonić się prochom świętego
Ojca Pio. Następnie udamy się do Monte Sant’Angelo, białego,
kamiennego miasta, w którym znajduje się jedno ze słynniejszych
sanktuariów - ku czci świętego Michała Archanioła. Miasto położone
jest na wysokości 843 m. n.p.m – co sprawia, że już samo dotarcie
do niego, po pokonaniu kilkunastu kilometrów serpentyn, jest niezwykłą przygodą. Zwiedzanie miasta i czas na refleksję. Powrót do
hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ VII Po śniadaniu proponujemy wycieczkę statkiem na Archipelag wysp Tremiti. Wyspy to cud natury objęty ochroną, są one rajem dla miłośników nurkowania, bo tak przejrzystej wody łatwo nie
znajdzie się w innych miejscach. Skalne wybrzeża wszystkich wysp
otoczone są wieloma rafami i kryją w sobie wiele grot. Są one jedynymi wyspami na Morzu Adriatyckim, należącymi do Włoch. Powrót
do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ VIII Po śniadaniu przejazd na lotnisko w Barii. Wylot samolotu
o godz. 13:15, przylot do Berlina na lotnisko Tegel o godz. 15:20.

Cena: 3 990 PLN
TERMINY:
29.08 – 05.09.2017
CENA ZAWIERA:
• przelot samolotem linii Air Berlin
na trasie Berlin – Bari – Berlin
• transport na trasie wycieczki
• 7 noclegów w hotelach
(3 w Bisceglie i 4 w Rodi Garganico)
• wyżywienie: 7 śniadań,
7 obiadokolacji (napoje do
obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
opiekę pilota przewodnika
• bagaż podróżny: 23 kg + 8 kg bagażu
podręcznego
UWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają
indywidualnie, ok. 80 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 440 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 80 PLN
• Istnieje możliwość transferu
ze Szczecina na lotnisko w Berlinie
– cena w obie strony 140 PLN
• Pilot nie oprowadza po muzeach
• Kolejność zwiedzania i godziny
lotów mogą ulec zmianie

Pod słońcem Toskanii
Bayreuth

NIEMCY

Ratyzbona

AUSTRIA
FRANCJA

SZWAJCARIA
Jezioro Garda

Werona

CHORWACJA

Lukka Montecatini Terme
Piza
Florencja
Voltera
San Gimignano
Siena
Montepulciano
Pienza

DZIEŃ I Godz. 06.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, godz. 05.45
zbiórka przy ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do
Bayreuth w godzinach popołudniowych. Zobaczymy miasto, będące dawną rezydencją margrabiów, które światową sławę zyskało
dzięki festiwalowi wagnerowskiemu. Zwiedzanie: Opera Dworska,
która jest najpiękniejszym zachowanym teatrem barokowym Europy, Nowy Zamek, Stary Zamek. Przejazd do hotelu, obiadokolacja,
nocleg.

można skosztować tych trunków w licznych urokliwych winiarniach.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu w okolicach Chanciano Terme.

Cena: 2 600 PLN

DZIEŃ IV Po śniadaniu wyjazd do Sieny, miasta św. Katarzyny.
Zwiedzanie: katedra, Piazza del Campo, na którym odbywają się
coroczne palio. Czas wolny. Przejazd do San Gimignano, zwanego
miastem „pięknych wież”. Zwiedzanie: Piazza del Duomo, Piazza
Della Cisterna, główna ulica ze sklepami z miejscowymi wyrobami.
Przejazd do Montecatini Terme. Obiadokolacja, nocleg.

TERMINY:
10.06 – 17.06.2017
16.09 – 23.09.2017

DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd do Pizy. Zwiedzanie: Plac Cudów
ze słynną Krzywą Wieżą, baptysterium, katedra. Przejazd do Lukki,
miasta z pięknymi romańskimi kościołami z wykwintnymi fasadami.
Zwiedzanie: katedra, kościół San Michele, bazylika San Frediano. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ VI Po śniadaniu przejazd do Florencji, stolicy Toskanii zaliczanej do najwspanialszych artystycznych ośrodków świata. Zwiedzanie: Piazza del Duomo, baptysterium, katedra Santa Maria del
Fiore, kościół Santa Croce, Piazza Della Signoria, Wieża Giotta, Ponte
Vecchio, Palazza Vecchio. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

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

DZIEŃ VII Po śniadaniu wyjazd w kierunku Niemiec. Po drodze objazd Jeziora Garda, największego i najpopularniejszego jeziora włoskiego, słynnego z bajkowych krajobrazów. Zatrzymamy się w eleganckiej miejscowości kurortowej, gdzie będzie można nacieszyć
się pięknymi widokami i odpocząć. Przejazd do Niemiec w okolice
Ratyzbony. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ III Po śniadaniu przejazd do Volterry, urokliwego miasta
położonego na płaskowyżu z widokiem na morze. W mieście znajduje się Muzeum Etrusków, a XIII-wieczne domy przy malowniczych
uliczkach należą do najstarszych w Toskanii. Przejazd do Pienzy, renesansowego miasta papieża Piusa II z piękną katedrą. Przejazd do
Montepulciano, miasteczka słynącego z produkcji win, gdzie będzie

DZIEŃ VIII Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd na
zwiedzanie Ratyzbony, jednego z najlepiej zachowanych miast
średniowiecznych Niemiec, charakterem przypominającego miasta
włoskie. Zwiedzanie: starówka z zabytkowymi kamieniczkami, ratusz,
Most Kamienny, katedra, Porta Pretoria. Czas wolny. Wyjazd do Polski. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 7 noclegów w hotelach klasy
turystycznej
• wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji
(napoje do obiadokolacji płatne
dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika i lokalnych
przewodników
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 100 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 500 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 80 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie
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Prowansja i Lazurowe Wybrzeże
Bayeruth
Strasbourg

Norymberga

NIEMCY
FRANCJA
Lyon
Avignon Gordes
Grasse
Pont du Gard
MONAKO
Nimes
Cassis
Nicea
Arles
Cannes
Saint Tropez

DZIEŃ I Godz. 6.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka o godz.
05.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Podróż przez Niemcy.
Przejazd do Norymbergi. Zwiedzanie miasta: starówka z pięknymi
kamieniczkami, ratusz, Dom Dürera, kościół św. Sebalda, kościół św.
Wawrzyńca z rzeźbami Wita Stwosza, Zamek Cesarski. Przejazd do
hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd w kierunku Francji. Przyjazd do hotelu
na Lazurowym Wybrzeżu. Zakwaterowanie w hotelu i odpoczynek.
Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ III Po śniadaniu przejazd do Księstwa Monako, jednego
z 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. 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.
DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do miejscowości Cassis. Wycieczka statkiem do calanques – białych klifów
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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 w okolicy Nimes.

Cena: 3 400 PLN

DZIEŃ VI Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do
Avignon. Po drodze zwiedzanie Pont du Gard, dobrze zachowanego rzymskiego akweduktu należącego kiedyś do 50-kilometrowego
systemu kanałów wybudowanych przez Rzymian ok. 19 r p.n.e. Przyjazd do Avignon, dawnej siedziby arcybiskupów i papieży. Zwiedzanie: stare miasto i średniowieczne mury obronne, Plac d’Horloge,
Pałac Papieży, znany z piosenek Pont d’Avignon. Po południu wizyta
w typowo prowansalskiej miejscowości Gordes, malowniczo położonej na zboczu wzniesienia, na szczycie którego wznosi się renesansowy zamek z XVI w. Przejazd na nocleg w okolicach Lyonu.
Obiadokolacja i nocleg.

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

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 VIII Śniadanie w hotelu. Przejazd do Strasbourga – kulturalnej
stolicy Alzacji. Zwiedzanie miasta: siedziba Parlamentu Europejskiego, Rady Europy i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, stare
miasto, katedra Notre Dame. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja
i nocleg.
DZIEŃ IX Śniadanie w hotelu. Wyjazd w drogę powrotną. Po drodze
zobaczymy Bayreuth – miasto, będące dawną rezydencją margrabiów, które światową sławę zyskało dzięki festiwalowi wagnerowskiemu. Zwiedzanie: Opera Dworska, która jest najpiękniejszym
zachowanym teatrem barokowym Europy, Nowy Zamek, Stary Zamek. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Szczecina w późnych
godzinach wieczornych.

TERMINY:
27.05 – 04.06.2017
23.09 – 01.10.2017

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 100 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 600 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych patne dodatkowo – 88 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

W krainie cammemberta, cydru i calvadosa
…nad dzikim i pięknym Atlantykiem…
BELGIA
Etretat

Amiens

Kolonia
Akwizgran

NIEMCY

Rouen
Saint Malo
Dinard
Mont Saint Michele
Dinan
Rennes
Quiberon
Vannes
FRANCJA
wyspa Belle Ille

DZIEŃ I Godz. 06.30 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.15 na
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Kolonii późnym
popołudniem. Zwiedzimy katedrę św. Piotra i Najświętszej Marii
Panny, która jest największym gotyckim kościołem w całej Europie
i znajduje się na liście UNESCO. Zobaczymy także ratusz i średniowieczne mury miejskie. Czas wolny. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd w kierunku Francji. Przyjazd do
Amiens, gdzie zobaczymy katedrę będącą największą budowlą
gotycką we Francji. Następnie udamy się na francuskie Wybrzeże
Alabastrowe w okolice miejscowości Etretat, gdzie będziemy podziwiać niezwykłe formacje skalne wynurzające się z wód oceanu.
Przejazd do Honfleur, malowniczego portu rybackiego przy Moście
Normandzkim u ujścia Sekwany, który stał się kolebką impresjonizmu. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ III Po śniadaniu przejazd do Mont Saint Michel – słynnego
opactwa wybudowanego na szczycie skały. Jego sława wiąże się
z niezwykłymi przypływami i odpływami nawiedzającymi zatokę.
Następnie przejazd do Saint Malo – jednej z najpopularniejszych
miejscowości letniskowych Bretanii. Zakwaterowanie w hotelu.
Następnie zwiedzanie miasta: stare miasto, katedra św. Wincenta,

wały obronne, XVII – wieczny fort. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja
i nocleg.

Cena: 2 990 PLN

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do
Dinard – ekskluzywnej miejscowości, która stanowi uosobienie klimatu „belle epoque”. Następnie udamy się do średniowiecznego
miasta Dinan, w którym zachowały się najpiękniejsze XV – wieczne domy o drewnianej konstrukcji szkieletowej. Kolejnym etapem
będzie Vannes, stanowiące bramę wjazdową do wysp zatoki Morbihan. Zakwaterowanie w hotelu i krótki odpoczynek. Zwiedzanie
Vannes. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

TERMINY:
26.08 – 02.09.2017

DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie okolicy – m.in. skupiska
największych na świecie megalitów, prehistorycznej stolicy Bretanii
Quiberon. Rejs na wyspę Belle Ile, piękne miejsce, gdzie ogromne
wrażenie robią naturalne formacje skalne piętrzące się wokół wyspy.
Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ VI Po śniadaniu przejazd do Rennes – administracyjnej stolicy regionu. Zwiedzanie miasta: Muzeum Bretanii, siedziba dawnego
parlamentu bretońskiego, katedra św. Piotra. Następnie przejazd do
Rouen – największego miasta Wybrzeża Alabastrowego. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ VII Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie
Rouen: stare miasto, któremu uroku dodaje ponad 2 tys. budowli
z muru pruskiego, katedra Notre – Dame, Muzeum Sztuk Pięknych,
Wieża Joanny d`Arc. Przejazd w kierunku Akwizgranu. Obiadokolacja i nocleg.

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 7 noclegów w hotelach klasy
turystycznej
• wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji
(napoje do obiadokolacji płatne
dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
UWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacaja
indywidualnie – ok. 120 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 600 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 80 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

DZIEŃ VIII Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie
Akwizgranu, miasta w którym historia współgra z nowoczesnością,
miasta które Europę wyobraża i czuje. Zobaczymy: katedrę wybudowaną przez Karola Wielkiego, gotycki ratusz, dzielnicę łacińską.
Wyjazd do Polski. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach wieczornych.
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Paryż i Wersal
WIELKA
BRYTANIA

BELGIA

NIEMCY

LUXEMBURG

Sacre Coeur – zwiedzanie. Wieczorem powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie: Luwr, uznawany za
najwspanialsze muzeum świata, Pałac Inwalidów, Bastylia, Plac
Concorde, Plac Vendome, Muzeum Perfum, nowoczesna dzielnica
la Defense. Wieczorem powrót do hotelu, nocleg.

Wersal

FRANCJA

DZIEŃ I Godz. 19.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 18.45
na ul. Sambora – parking dla autokarów. Podróż w kierunku Paryża
przez Niemcy i Belgię.
DZIEŃ II Przyjazd do Paryża w godzinach przedpołudniowych.
Zwiedzanie Cmentarza Pere Lachaise z grobem Chopina. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i krótki odpoczynek. Przejazd
metrem do dzielnicy malarzy i kabaretów Montmartre z Bazyliką

DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Wyjazd autokarem na zwiedzanie:
Wersal, zespół pałacowo – ogrodowy stworzony przez Ludwika
XIV. Powrót do Paryża i dalsze zwiedzanie: Trocadero, wjazd na
Wieżę Eiffla, Łuk Triumfalny, spacer Polami Elizejskimi. Wieczorem
wycieczka statkiem po Sekwanie. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd metrem
do centrum i piesze zwiedzanie: Dzielnica Marais, katedra Notre –
Dame, Dzielnica Łacińska, Pałac Luksemburski, Panteon, Centrum
Kultury im. G. Pompidou. Po południu czas wolny – możliwość zrobienia zakupów. Godz. 18.00 wyjazd autokaru do Polski.
DZIEŃ VI Przyjazd do Szczecina około godz. 11.00.

Cena: 1 390 PLN
TERMINY:
23.05 – 28.05.2017
18.07 – 23.07.2017
06.10 – 11.10.2017
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 3 noclegi w hotelu klasy turystycznej
w Paryżu
• wyżywienie: 3 śniadania kontynentalne
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
UWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 105 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 400 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 53 PLN
• Pilot nie oprowadza po muzeach
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Paryż i Eurodisneyland
WIELKA
BRYTANIA

BELGIA

NIEMCY

LUXEMBURG
Eurodisneyland
Wersal

FRANCJA

DZIEŃ I Godz. 19.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 18.45
na ul. Sambora – parking dla autokarów. Podróż w kierunku Paryża
przez Niemcy i Belgię.
DZIEŃ II Przyjazd do Paryża w godzinach przedpołudniowych.
Zwiedzanie Cmentarza Pere Lachaise z grobem Chopina. Przejazd
do hotelu, zakwaterowanie i krótki odpoczynek. Przejazd metrem do
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dzielnicy malarzy i kabaretów Montmartre z Bazyliką Sacre Coeur –
zwiedzanie. Wieczorem powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd komunikacją miejską do
Eurodisneylandu. Całodzienna zabawa w bajkowym parku rozrywki.
Wieczorem powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Wyjazd autokarem na zwiedzanie:
Wersal, zespół pałacowo – ogrodowy stworzony przez Ludwika XIV.
Powrót do Paryża i dalsze zwiedzanie: Trocadero, wjazd na Wieżę
Eiffla, Łuk Triumfalny, spacer Polami Elizejskimi. Wieczorem wycieczka statkiem po Sekwanie. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd metrem
do centrum i piesze zwiedzanie: Dzielnica Marais, Katedra Notre –
Dame, Dzielnica Łacińska, Pałac Luksemburski, Panteon, Centrum
Kultury im. G. Pompidou. Po południu czas wolny – możliwość zrobienia zakupów. Godz. 18.00 wyjazd autokaru do Polski.
DZIEŃ VI Przyjazd do Szczecina około godz. 11.00.

Cena: 1 390 PLN
TERMINY:
23.05 – 28.05.2017
18.07 – 23.07.2017
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 3 noclegi w hotelu klasy turystycznej
w Paryżu
• wyżywienie: 3 śniadania kontynentalne
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
UWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 100 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 400 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 53 PLN
• Pilot nie oprowadza po muzeach
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Widokówki z Norwegii
Droga Trolli
Geiranger
Myrdal
Bergen

Flåm
Oslo

SZWECJA

Hamar
jezioro Mjosa

NORWEGIA
Göteborga

DANIA

DZIEŃ I Godz. 19.30 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka uczestników o godz. 19.15 na ul. Sambora. Przejazd do Świnoujścia i zaokrętowanie na prom płynący do Ystad. Wypłyniecie o godz. 23.00.
Nocleg na promie.
DZIEŃ II Godz. 06.30 przypłynięcie promu do Ystad. Przejazd do
Oslo autostradą wzdłuż zachodniego wybrzeża Szwecji do granicy
z Norwegią, którą stanowi imponujący most Svinesund o długości 420 m, ze wspaniałym widokiem na Iddefjorden. Przyjazd na
przedmieścia Oslo, do górującej nad miastem skoczni narciarskiej
Holmenkollen, na której swoje największe sukcesy odnosił Adam
Małysz. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i odpoczynek. Nocleg
w hotelu.
DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Oslo z przewodnikiem
miejscowym: Pałac Królewski, gmach Parlamentu, katedra, park
rzeźby Gustawa Vigelana, Ratusz Miejski, gdzie wręczana jest pokojowa Nagroda Nobla, twierdza Akershus, półwysep Bygdoj, spacer
po ulicy Karl Johan Gate – najsłynniejszej ulicy w mieście. W godzinach popołudniowych wyjazd w kierunku Bergen. Przejazd trasą widokową przez płaskowyż Hardangervidda. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wyjazd do Bergen. Miasto jest urokliwie
płożone między najdłuższymi fiordami Sognefjordem i Hardangerfjordem i z tego powodu nazywane jest stolicą krainy fiordów. Zwiedzanie miasta: Wieża Rosenkrantz’a, twierdza Bergenshus, wpisane
na listę UNESCO hanzeatyckie zabudowania na nabrzeżu Bryggen,
zaułki Klosteret z cudownymi, drewnianymi domami. Wizyta na słynnym targu rybnym znajdującym się w samym sercu Bergen, gdzie
można kupić świeże ryby, a także zjeść smakowite przekąski jak na
przykład kanapki z mięsem renifera. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ V Po śniadaniu podróż malowniczymi drogami do miasteczka Flåm położonego na końcu Aurlandsfjord. Dla chętnych karkołomny przejazd pociągiem na odcinku Flam-Myrdal-Flåm słynną

kolejką Flåmsbana, wspaniałym przykładem sztuki inżynierskiej,
która na dystansie 20 km pokonuje różnicę wzniesień 864 m, 20
tuneli (w tym jeden wiodący spiralnie przez wnętrze góry) i jeden
wiadukt. Po drodze pociąg zatrzymuje się przy zapierającym dech
w piersiach wodospadzie Kjosfossen, gdzie z peronu można podziwiać wysoki na 93 metry wodospad i tańczącą na skałach Huldrę.
Z Flåm przejazd na punkt widokowy Stegastein, gdzie z niezwykłego, zakończonego szybą tarasu, można podziwiać panoramę Aurlandsfjord. Przejazd Lærdaltunellen – najdłuższym tunelem świata.
Przeprawa promowa przez Sognefjord – największy fiordy Norwegii.
Przejazd w kierunku największego w kontynentalnej Europie lodowca Jostedalsbreen. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.
DZIEŃ VI Śniadanie w hotelu. Przejazd przez Stryn w kierunku niewielkiego, ale tłumnie odwiedzanego przez turystów Geiranger,
jednego z najpiękniej położonych kurortów w Norwegii. Rejs widokowy po Geirangerfjord, uznawanym za najpiękniejszy z norweskich
fiordów i wpisany na listę UNESCO. Podczas rejsu będzie można
zobaczyć wspaniałe wodospady i położone na skalnych półkach
farmy, z którymi wiążą się ciekawe legendy i przypowieści. Dalej
przejazd słynną Drogą Orłów, skąd rozpościera się urzekający widok na Geirangerfjord i wodospad Siedem Sióstr. Krótka przeprawa
promowa przez Norddalsfjord. Następnie przejazd Drogą Trolli ze
stromymi i ciasnymi zakrętami oraz 11 serpentynami. Przejazd do
hotelu. Zakwaterowanie i nocleg.
DZIEŃ VII Po śniadaniu wyjazd w kierunku Szwecji. Po drodze zobaczymy jezioro Mjosa, największe jezioro w Norwegii, którego powierzchnia przekracza 360 km². Postój przy punktach widokowych,
z których roztacza się wspaniały widok na jezioro. Odwiedzimy także
miasto Hamar, stolicę regionu Hedmark. Znajduje się tam jeden
z najbardziej rozpoznawalnych obiektów sportowych w Norwegii,
czyli Vikingskipet - hala w kształcie odwróconej łodzi wikingów,
gdzie odbywały się zawody w łyżwiarstwie szybkim podczas olimpiady zimowej. Przejazd na nocleg.

Cena: 3 380 PLN
TERMINY:
07.07 – 14.07.2017
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• wszystkie przeprawy promowe
(siedzenia lotnicze)
• 6 noclegów w hotelach klasy
turystycznej
• wyżywienie: 6 śniadań
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota i lokalnych
przewodników
UWAGA!
• Istnieje możliwość wykupienia kabin
na promie, ceny od 200 PLN
(w zależności od rodzaju kabiny
i dostępności miejsc)
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 850 NOK
• Dopłata do pokoju 1 os. – 850 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 80 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

DZIEŃ VIII Po śniadaniu wyjazd do Göteborga, drugiego co do
wielkości miasta Szwecji. Miasto przyciąga turystów swoimi szerokimi alejami, parkami i imponującymi budowlami m.in.: Kamienny Pomost Stenpiren, ratusz z XVII w., klasycystyczna katedra. Zobaczymy
także port, gdzie cumuje największy żaglowiec zbudowany w Skandynawii – The Viking z 1902 roku, w którym obecnie funkcjonuje hotel oraz budynek Opery kształtem przypominający skrzydła mewy.
Spacer po Götaplatsen, gdzie stoi fontanna ze statuą Posejdona,
która stała się symbolem miasta. Przejazd do Ystad. Zaokrętowanie
na prom. Wypłynięcie promu o godz. 22.30. Nocleg na promie.
Przypłynięcie do Świnoujścia o godzinie 06.45. Przyjazd do Szczecina w godzinach porannych.
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Szwajcaria?...Na bank!
CZECHY

Heidelberg

Rothenburg ob der Tauber

NIEMCY

FRANCJA
Zürich
Berno
Gruyeres
Lozanna
Genewa

Stein am Rhein

Chur
Interlaken
Grindelwald

AUSTRIA

SZWAJCARIA

DZIEŃ I Godz. 06.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka o godz.
05.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do niemieckiego miasteczka Rothenburg ob der Tauber – wyjątkowo pięknego
miasta średniowiecznego, które prawie całe stanowi jedno wielkie
muzeum i ma się wrażenie, że czas się tutaj 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 obejrzymy największe w Europie wodospady na Renie w okolicach Neuhausen. 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
Chur, uważanego za najstarsze miasto w Szwajcarii, stolicy Gryzonii.
Podczas spaceru po mieście zobaczymy: pałac biskupi, trzynawową
katedrę pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i doskonale
zachowane budynki na starym mieście. Przejazd do hotelu, nocleg.
DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Dla chętnych proponujemy całodzienną przejażdżkę pociągiem panoramicznym kolei retyckich
Bernina Express trasą Chur-Tirano-Chur. Podróż jest fascynującym
przeżyciem, trasa prowadzi od wiecznych lodowców w masywie
Bernina do winnic doliny Valtellina na południu. Pociąg pokonuje
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z łatwością 55 tuneli, 196 mostów i wzniesień o nachyleniu do 70
promil, na wysokości 2253 m n.p.m. wznosi się na najwyższy punkt
kolei retyckiej, Ospizio Bernina. Trasa na odcinku Thusis-Valposchiavo-Tirano jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Od ilości wrażeń dochodzących do nas zza panoramicznych okien,
gwarantowany zawrót głowy. Osobom, które nie zdecydują się na
podróż pociągiem proponujemy samodzielne odkrywanie uroków
Chur i czas na zakupy. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd do Interlaken, położonego między
jeziorami Thun i Brienz. Odwiedzimy także Grindelwald zwane „lodowcową wioską”, malowniczo położone u stóp lodowca Jungfrau.
Wjazd kolejką szynową na przełęcz Jungfraujoch (3454 m n.p.m.).
Trasa wykuta jest w litej skale, a na górze można zwiedzić Pałac Lodowy, czyli labirynt z różnymi rzeźbami wykutymi w lodzie. Przejazd
do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ VI Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Berna. Mimo iż miasto pełni rolę stolicy Szwajcarii od 1848 roku jest nadal uroczym
„miasteczkiem”. Starówka wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to po prostu średniowieczne miasto w środku miasta
współczesnego. Zobaczymy także zamek Chillon, średniowieczną
warownię nad Jeziorem Genewskim, wybudowaną na skalistym
cyplu o wysokich walorach obronnych. Przejazd do hotelu, nocleg.
DZIEŃ VII Śniadanie w hotelu. Przejazd do Lozanny i spacer po
malowniczej starówce, nad którą góruje katedra z XII wieku, która
przez samych Szwajcarów uznawana jest za najpiękniejszą w kraju.
Przejazd do Genewy, europejskiej stolicy ONZ, urokliwie położonej nad Jeziorem Genewskim. Miasto uchodzi za jedno z najbardziej kosmopolitycznych miast Europy, elegancja płynnie przenika
się z prostotą, język oficjeli z mową ulicy, a kultura szwajcarska
z francuską. Zobaczymy: stare miasto, katedrę św. Piotra, w której
kazania wygłaszał Kalwin, promenadę des Bastions z pomnikiem
reformacji, park angielski ze słynnym zegarem kwiatowym i największą na świecie fontannę Jet d’Eau. Przejazd na nocleg do hotelu w Niemczech.
DZIEŃ VIII Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Heidelbergu, miasta
majestatycznie położonego po obu stronach rzeki Neckar. To tutaj
ma siedzibę najstarszy uniwersytet Niemiec i znajduje się jeden
z piękniejszych zamków, a miasto urzeka romantyczną atmosferą.
Wyjazd do Polski w godzinach południowych. Przyjazd do Szczecina
w późnych godzinach wieczornych.

Cena: 3 090 PLN
TERMINY:
12.08 -19.08.2017
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 7 noclegów w hotelach klasy
turystycznej
• wyżywienie: 8 śniadań
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 8 EUR i 25 CHF, bilet
kolejowy na Bernina Express 128 CHF,
kolejka na Jungfraujoch – 148 CHF
• Istnieje możliwość dokupienia
7 obiadokolacji – 670 PLN
• Dopłata do pokoju 1 os. – 800 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 80 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Kraje nadbałtyckie
znany kurort Parnawę z licznymi barokowymi kamieniczkami, nazywaną letnią stolicą Estonii. Przyjazd do Tallina w późnych godzinach
popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Tallin

ESTONIA
Parnawa

SZWECJA

ROSJA

Ryga

LITWA
Kowno

POLSKA

ROSJA

Wilno

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka godz.
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd na Mazury.
Zwiedzanie dawnej kwatery Hitlera Wilczy Szaniec. Zakwaterowanie
w hotelu na Mazurach, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd na Litwę. Przyjazd do Kowna i spacer
po rynku starego miasta: ratusz zwany „Białym Łabędziem”, ruiny
zamku, katedra św. Piotra i Pawła. Przejazd do Wilna. Zakwaterowanie w hotelu i krótki odpoczynek. Spacer po wileńskiej starówce.
Stare Miasto w Wilnie zostało w 1994 roku wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, przetrwało nienaruszone zarówno II
wojnę światową, jak i czasy radzieckiej okupacji. Można tu znaleźć
wyjątkowe zabytki, reprezentujące wszystkie historyczne style architektoniczne. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ III Po śniadaniu zwiedzanie Wilna. Zobaczymy Ostrą Bramę,
której sława wiąże się z sanktuarium maryjnym, którego znaczenie
wychodzi daleko poza granice Polski i Litwy kościół św. Piotra i Pawła,
Wzgórze Trzech Krzyży, katedra św. Stanisława, uniwersytet, Plac Ratuszowy, kościół św. Ducha, cmentarz na Rossie, pomnik i muzeum
Adama Mickiewicza. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wyjazd do Estonii. Po drodze odwiedzimy

DZIEŃ V Po śniadaniu zwiedzanie Tallina. Zaczniemy od 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. 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. 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: pałac prezydenta, Brama Szwedzka, gildie kupieckie. Czas wolny. Wyjazd do
Polski. Przyjazd do hotelu na Mazurach w godzinach wieczornych.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Cena: 2 450 PLN
TERMINY:
22.07 – 29.07.2017
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 7 noclegów w hotelach klasy
turystycznej
• wyżywienie: śniadania
i obiadokolacje (napoje do
obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika i lokalnych
przewodników
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 70 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 650 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 80 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

DZIEŃ VIII Po śniadaniu wyjazd do Świętej Lipki i zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach wieczornych.
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Podróż pełna dziurek
DANIA

HOLANDIA

Lisse (Park
Haarlem
Keukenhof)
Amsterdam
Haga
Delft

Hannover

POLSKA
NIEMCY

DZIEŃ I Godz. 06.30 wyjazd ze Szczecina, godz. 06.15 zbiórka przy
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 Herrenhausen
zaliczane do najpiękniejszych terenów parkowych w całej Europie.
Przejazd do hotelu. Odpoczynek i nocleg.
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Przejazd do Amsterdamu, który określany jest mianem “Wenecji Północy”. Miasto leży na ponad 100

wyspach, rozdzielonych ponad 160 kanałami spiętych wieloma
mostami. 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. 1/ Przejazd do Lisse i zwiedzanie Parku Keukenhof – jednego z najpiękniejszych ogrodów kwiatowych
na świecie. 2/ Wizyta na farmie serowej. Możliwość zakupu serów
i chodaków. Następnie udamy się do Delft – jednego z najlepiej
zachowanych średniowiecznych miast holenderskich, słynącego
z produkcji porcelany. Przejazd do Hagi i spacer po centrum – Pałac Pokoju, Parlament, starówka z kościołem św. Jakuba. Powrót do
hotelu, nocleg.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterownie z hotelu. Przejazd do
Haarlemu. Zwiedzanie miasta: gotycki kościół Grote Kerk z najpiękniejszymi organami w Europie, monumentalna średniowieczna
brama Amsterdamse Poor, Teylers Museum. Wyjazd do Polski w godzinach południowych. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach
wieczornych.

Cena: 1 450 PLN
TERMINY:
01.05 – 04.05.2017 (1)
03.08 – 06.08.2017 (2)
14.09 – 17.09.2017 (2)
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 3 noclegi w hotelu
• wyżywienie: 3 śniadania
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
UWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 65 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 270 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 36 PLN
• Kolejność zwiedzania może
ulec zmianie

Belgijskie czekoladki
WIELKA
BRYTANIA

HOLANDIA
Antwerpa
Bruksela

NIEMCY
Ratingen

BELGIA

FRANCJA

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, godz. 06.45 zbiórka przy
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.
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DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd do Antwerpii, miasta które smakuje nie tylko Rubensem, ale też czekoladą i futurystycznymi
rozwiązaniami architektonicznymi. Zobaczymy: Grote Markt z tradycyjnymi wąskimi kamieniczkami z wysokimi dachami, malowanymi na różne pastelowe kolory, katedrę Najświętszej Marii Panny
z obrazami Rubensa i Fortecę Steen. Przejazd do Brukseli, miasta
przyciągającego wspaniałymi zabytkami, modnymi sklepami i bogatym nocnym życiem. W czasie objazdu miasta zobaczymy: katedrę św. Michała i św. Guduli, Dzielnicę Unii Europejskiej, Parlament
Europejski, Atomium, Pavillon Chinois i Tour Japonaise. Przejazd
do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Następnie piesze zwiedzanie centrum
miasta: Grande Place, nazywany przez Wiktora Hugo najpiękniejszym placem na świecie, ze wspaniałą kolekcją kamieniczek i XV
-wiecznym ratuszem, Mannekin-Pis, najbardziej zabawna fontanna
Belgii. Czas wolny. Wyjazd do Polski w godzinach południowych.
Przyjazd do Szczecina w godzinach nocnych.

Cena: 999 PLN
TERMINY:
28.04 – 30.04.2017
15.06 – 17.06.2017
18.08 – 20.08.2017
13.10 – 15.10.2017
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 2 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 2 śniadania
• ubezpieczenie NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
UWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 20 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 190 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 27 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Rybka po bornholmsku
SZWECJA
Hammershus Allinge
Gudhjem
Rønne
Osterlars Nexø
Dueodde

NIEMCY

Greifswald

POLSKA

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka o godz.
06.45 na ul. Sambora - parking dla autokarów. Przejazd do Sassnitz,
skąd o godz. 11.50 wypłyniemy promem na Bornholm. Przypłynięcie do Rønne o godz. 15.10. Rønne to największe miasto, port morski oraz centrum administracyjno-kulturalne wyspy. Zobaczymy port
ze starą kuźnią portową, historyczną Toldbodgade, Bagergade, czyli
ulicę Piekarzy z najmniejszym domem miasta oraz Vimmelskaftet malowniczą uliczkę starego Bornholmu, na której większość domów
pochodzi z XIX w. Przejazd do hotelu i nocleg.

DZIEŃ II Po śniadaniu wyruszymy na zwiedzanie wyspy. Zobaczymy
twierdzę Hammershus, jedną z najpotężniejszych fortec północnej
Europy. Przejazd do Allinge nazywanego „Perlą Północy”, który wraz
z miejscowością Sandvig tworzy jedno z najważniejszych centrów turystycznych wyspy. Głównym zabytkiem Allinge jest kościół, który powstał w roku 1550 oraz znajdujące się pomiędzy miastami malowidła
naskalne pochodzące z epoki brązu, przedstawiające okręty, stopy
i okręgi. Przejazd do Gudhjem nazywanego „skandynawskim Capri,
gdzie zobaczymy stary wiatrak i skosztujemy wędzonej ryby z tradycyjnej bornholmskiej wędzarni. W Osterlars zobaczymy kościół
rotundowy, przepiękną białą i bardzo charakterystyczną budowlą
powstałą w XI-XII w. Następnie krótka wizyta w Nexø, skąd udamy się
na południe wyspy do Dueodde, żeby zobaczyć słynne białe plaże
uznawane za najpiękniejsze w Europie. Powrót do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Rano wypłyniemy z Bornholmu do
Sassnitz. Przejazd do Greifswaldu. Spacer po starówce szlakiem
nadbałtyckiego gotyku ceglanego: katedra św. Mikołaja, kościół
Mariacki, jedna z najpotężniejszych budowli sakralnych północnych
Niemiec, rynek. Ponadto zobaczymy barokowy ratusz i siedzibę drugiego z najstarszych uniwersytetów Europy Północnej. Wyjazd do
Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 21.00.

Cena: 950 PLN
TERMINY:
15.06 – 17.06.2017
29.08 – 31.08.2017
CENA ZAWIERA:
• transport
• przeprawę promową
Sassnitz – Rønne – Sassnitz
• 2 noclegi w hotelu klasy turystycznej
• wyżywienie: 2 śniadania
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
uczestnicy opłacają indywidualnie
ok. 25 DKK
• Dopłata do pokoju 1 os. – 360 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych
płatne dodatkowo – 27 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Rostock – Kopenhaga
Kopenhaga

SZWECJA

DANIA

Rostock

NIEMCY

Warnemünde

POLSKA

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do hanzeatyckiego Ro-

stocku, największego miasta Meklemburgii – Przedmorza. Spacer po
starówce: średniowieczne mury oraz bramy Kröpeliner Tor i Steintor,
zespół architektoniczny najstarszego uniwersytetu północnej Europy
– „Latarni Północy”, ratusz, Kościół Mariacki. Przejazd do nadmorskiej
dzielnicy Rostocku – Warnemünde. Spacer po porcie, molo i deptaku
nadmorskimi … czas na rybę. Przejazd do hotelu. Nocleg.

Cena: 620 PLN

DZIEŃ II Wczesne śniadanie. Przejazd na przystań, skąd popłyniemy
promem do Gedser. Przejazd do Kopenhagi, stolicy Danii położonej
nad Sundem. Zwiedzanie miasta – syrenka kopenhaska, cytadela,
uroczysta odprawa warty honorowej przy Placu Amalienborg (rezydencja królowej), zamek Christiansborg, katedra, zamek Rosenborg,
malownicza dzielnica portowa Nyhavn. Czas wolny. Wyjazd do Gedser. Godz. 19.00 wypłynięcie promu do Rostocku, skąd udamy się
w drogę powrotną do Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 24.00.

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

TERMINY:
13.05 – 14.05.2017
22.07 – 23.07.2017
09.09 – 10.09.2017

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
uczestnicy opłacają indywidualnie
ok. 130 DKK
• Dopłata do pokoju 1 os. – 80 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych
płatne dodatkowo – 18 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie
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Kresowa układanka
LITWA
Kowno

ROSJA

Wilno
Troki

POLSKA

Mazury

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 – spacer po rynku starego miasta: ratusz zwany „Białym
Łabędziem”, ruiny zamku, katedra 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 po starówce wileńskiej i zwiedzanie
Ostrej Bramy. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Cena: 1 180 PLN

DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Dalszy ciąg zwiedzania Wilna: kościół
św. Piotra i Pawła, Wzgórza Trzech Krzyży, Plac Katedralny, katedra
św. Stanisława, uniwersytet, Plac Ratuszowy, kościół św. Ducha. Po
południu wyjazd do Trok i zwiedzanie zamku Wielkich Książąt Litewskich położonego nad jeziorem Galve. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

CENA ZAWIERA:
• transport
• 4 noclegi w hotelach klasy turystycznej
(2 na Mazurach i 2 w Wilnie)
• wyżywienie: 4 śniadania
i 4 obiadokolacje (napoje do
obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota i lokalnego przewodnika
w Wilnie

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie cmentarza na Rossie, jednego z najpiękniejszych cmentarzy w Europie.
Odwiedzimy także Muzeum im .Adama Mickiewicza. W godzinach
popołudniowych wyjazd do Polski. Przyjazd do hotelu na Mazurach.
Obiadokolacja, nocleg w hotelu.
DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd do Świętej Lipki i zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Szczecina
w późnych godzinach wieczornych.

TERMINY:
24.06 – 28.06.2017
26.08 – 30.08.2017

UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
uczestnicy opłacają indywidualnie
ok. 30 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 280 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych
płatne dodatkowo –44 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Jak Pepik z Madziarem
Praga

POLSKA

Lednice

NIEMCY
AUSTRIA
Budapeszt

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka uczestników o godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. W godzinach popołudniowych przyjazd do Pragi, która uznawana jest
za jedno z najpiękniejszych miast europejskich. Zwiedzanie Malej
Strany: Pałac i Ogrody Wallensteina, kościół św. Mikołaja, Most Karola. Następnie zobaczymy stare miasto: ratusz, rynek staromiejski,
kościół Marii Panny przed Tynem, Pomnik Jana Husa, Vaclavskie Namesti. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ II Po śniadaniu dalszy ciąg zwiedzania Pragi. Zobaczymy
Hradczany: klasztor na Strachowie z pięknym kościołem i biblioteką,
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Loretę, ulicę Novy Svet, Zamek Praski, Bramę Macieja, zabudowania
Kancelarii Prezydenckiej, katedrę św. Wita, Pałac Królewski i bazylikę
św. Jerzego. W godzinach popołudniowych wyjazd do Budapesztu.
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Budapesztu: kościół św.
Macieja, Bastion Rybacki – efektowna forteca zbudowana i nazwana
tak na cześć rybaków broniących tego miejsca podczas najazdów
tureckich, Wzgórze Gelerta, na szczycie którego znajduje się cytadela oraz pomniki Wyzwolenia i św. Gelerta. Następnie zwiedzimy
Pałac Królewski pełniący rolę Galerii Narodowej i Bazylikę św. Stefana, Parlament. Spacer uliczką Vaci, która jest głównym pasażem
handlowym miasta. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Rejs statkiem na
wyspę Małgorzaty i spacer po wyspie. Czas wolny. Po południu wyjazd z Budapesztu. Przejazd na czeskie Morawy. Zakwaterowanie
w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie kompleksu pałacowoogrodowego w Lednicach, dawnej siedziby rodu Lichtensteinów. Kremowe mury zamku zdobione misternymi ornamentami i piękny park
zachwycają swoim pięknem. Wyjazd do Polski w godzinach południowych. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach wieczornych.

Cena: 1 600 PLN
TERMINY:
24.05 – 28.05.2017
26.07 – 30.07.2017
20.09 – 24.09.2017
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 4 śniadania
i 4 obiadokolacje (napoje do
obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota i lokalnych
przewodników
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
uczestnicy opłacają indywidualnie
ok. 6 000 HUF i 700 KCS
• Dopłata do pokoju 1 os. – 320 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych
płatne dodatkowo – 44 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Czechy znane i nieznane
NIEMCY

Frydlant
Liberec
Zamkek Sychrov
Jicin

POLSKA

Kutna Hora

CZECHY

Czeski Krumlov

Jindrichuv Hradec
Czeskie Budziejowice

AUSTRIA

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.
Przejazd do Liberca, miasta w królewsko-cesarskim stylu i duchu,
jednego z piękniejszych miast czeskich. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Wizyta w centrum Babylon, gdzie będziemy mogli zregenerować siły korzystając z atrakcji wodnych. 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 przyrodą
Czeskiego Raju. 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 i zwiedzanie kompleksu pałacowego. Przejazd
do Czeskich Budziejowic. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ IV Po śniadaniu zwiedzanie Czeskich Budziejowic, miasta
wpisanego na listę UNESCO, w którym znajduje się słynny browar
Budvar. Zwiedzanie: Plac Przemysława Otokara II, jeden z największych placów w Europie, fontanna Samsona, renesansowy ratusz,
katedra św. Mikołaja, Czarna Wieża, mury obronne. Przejazd do
Czeskiego Krumlova, jednego z najpiękniejszych czeskich miast,
wpisanego na listę UNESCO. Zwiedzanie: wspaniały zamek z kolorową wieżą, starówka, ratusz, kościół św. Wita, dom Kaplanka. Czas
wolny. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do Polski.
Po drodze zwiedzanie miasteczka Hlubok nad Wełtawą, gdzie zobaczymy zamek Schwarzenbergów, zwany czeskim Windsorem. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przyjazd do Szczecina
w późnych godzinach wieczornych.

Cena: 1 490 PLN
TERMINY:
29.04 – 03.05.2017
22.07 – 26.07.2017
16.09 – 20.09.2017
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach klasy turystycznej
• wyżywienie: 4 śniadania
i 4 obiadokolacje (napoje do
obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika i lokalnych
przewodników
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
uczestnicy opłacają indywidualnie
ok. 1350 CZK
• Dopłata do pokoju 1 os. – 255 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych
płatne dodatkowo – 44 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Zrozumieć Czecha
POLSKA
NIEMCY
Karlowe Wary

Praga

CZECHY

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. Zwiedzanie miasta: Most
Karola, Stare Miasto - Trakt Królewski, Plac Staromiejski, Józefów,
Ogrody Franciszkańskie, pomnik Jana Husa, Nowe Miasto – Plac
Wacława, pasaże, Teatr Narodowy, Tańczący Dom. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Pragi: Hradczany–klasztor na Strachowie z pięknym kościołem i biblioteką, Loreta, ulica

Novy Svet, Zamek Praski, Plac Hradczański, Brama Macieja, zabudowania Kancelarii Prezydenckiej, Złota Uliczka, Mala Strana, katedra,
Bazylika św. Jerzego. Po południu czas wolny – dla chętnych wizyta
w słynnej praskiej piwiarni „U Fleku”. Wieczorem powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Mariańskich Łaźni, jednego z najpiękniejszych sanatoriów Europy. Urzekają one położeniem,
architekturą, atmosferą, lśnią czystością i blaskiem klejnotów, ale
przede wszystkim leczą. Eleganckie domy uzdrowiskowe w otoczeniu malowniczych parków, kuracjusze siedzący na ławkach i 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.

Cena: 1 150 PLN
TERMINY:
01.06 – 04.06.2017
12.08 – 15.08.2017
14.09 – 17.09.2017
12.10 – 15.10.2017
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 3 noclegi w hotelach klasy turystycznej
• wyżywienie: 3 śniadania
i 3 obiadokolacje (napoje do
obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika i lokalnych
przewodników
UWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają
indywidualnie – ok. 1200 CZK
• Dopłata do pokoju 1 os. – 200 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych
płatne dodatkowo – 36 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie
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Wiedeń i okolice
z koncertem muzyki klasycznej
POLSKA
CZECHY

NIEMCY

Kutná Hora

Spitz

Dürnstein

Melk

AUSTRIA

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka o 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. 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. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Austrii. Przyjazd do cesarskiego
Wiednia w godzinach południowych. Zwiedzanie letniej rezydencji
cesarskiej Schönbrunn, zbudowanej za panowania Marii Teresy – ka-

plica pałacowa z pięknymi freskami, skarbiec koronny, ogrody pałacowe. Czas wolny. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Wieczorem
wyjazd na koncert do zamku Schönbrunn lub do Opery Wiedeńskiej
(jeśli będzie możliwość zakupu biletów na spektakl). Powrót do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ III Po śniadaniu wycieczka do doliny Dunaju Wachau. Zwiedzanie opactwa benedyktyńskiego w Melku, nazywanego „kolebką
Austrii”. Przejażdżka statkiem z Melku do miejscowości Spitz, w czasie której podziwiać możemy krajobraz doliny z sadami morelowymi. Wizyta w średniowiecznym miasteczku Dürnstein, gdzie zachowały się ruiny zamku, w którym więziony był król Anglii Ryszard Lwie
Serce. Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Wiednia. Piesze zwiedzanie Wiednia – stare miasto, promenada Graben,
katedra św. Szczepana, Kohlmarkt, Josephplatz z kościołem Augustianów, Hundertwasserhaus, Hofburg, Muzeum Historii i Sztuki
lub Muzeum Przyrodnicze. Przejazd do hotelu w okolicach Drezna.
Nocleg.
DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Wyjazd w drogę powrotną. Po drodze
odwiedzimy Miśnię – miasto porcelany. Spacer po mieście i zwiedzanie: Albrechtsburg, katedra, Państwowa Manufaktura Porcelany
z bogatymi zbiorami „białego złota”. Przyjazd do Szczecina w godzinach wieczornych.

Cena: 1 600 PLN
TERMINY:
29.04 – 03.05.2017
14.06 – 18.06.2017
23.08 – 27.08.2017
27.09 – 01.10.2017
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelu
• wyżywienie: 4 śniadania
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota i lokalnych
przewodników
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 95 EUR
• Bilety do Opery Wiedeńskiej należy
zamawiać do 6 tygodni przed
wyjazdem, ceny od 40 EUR
• Bilety na koncert muzyki klasycznej
w oranżerii pałacu Schönbrunn,
ceny od 40 EUR
• Istnieje możliwość wykupienia
4 obiadokolacji w cenie 290 PLN
• Dopłata do pokoju 1 os. – 320 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 44 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Austriacka kraina cudów
Norymberga
NIEMCY

CZECHY

Ingolstadt

zamek Herrenchiemsee

AUSTRIA
Hallein

dolina Maltal
Velden am Wörthersee
Klagenfurt
Villach

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka o godz.
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Ingolstadt
w godzinach popołudniowych. To miasto o wielu obliczach – pełne
tradycji i historii, a jednocześnie tchnące nowoczesną miejską atmosferą. Obraz miasta tworzą odrestaurowane pieczołowicie kamienice ze ślicznymi szczytami, okazałe bramy, wyniosłe wieże i potężne
umocnienia obronne. 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 został nazwany niemieckim Wersalem.
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
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podziwiać okolice jeziora Millstätter nazywanego skarbem Karyntii
i odwiedzimy Villach, drugie co do wielkości miasto regionu. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie okolic jeziora Wörthersee, najcieplejszego jeziora w Austrii, którego klimat porównywalny
jest do śródziemnomorskiego. Odwiedzimy malownicze miasteczko Velden am Wörthersee i popływamy statkiem po jeziorze. Czas
na relaks i wypoczynek. Na koniec odwiedzimy Klagenfurt, stolicę
regionu. Miasto położone nad brzegiem jeziora otaczają dochodzące do 1000 m. n.p.m. szczyty, co dodaje mu niewątpliwego uroku.
Latem ściągają tutaj tłumy turystów i żeglarzy i stąd miasto nazywane jest austriackim Monte Carlo. 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. Przejazd
do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Odwiedzimy jeszcze Norymbergę,
bawarskie miasto, które zachwyca średniowieczną atmosferą i frankońską życzliwością. Zobaczymy starówkę z pięknymi kamieniczkami, ratusz, Dom Dürera, kościół św. Sebalda, kościół św. Wawrzyńca
z rzeźbami Wita Stwosza, Zamek Cesarski. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach wieczornych.

Cena: 1 600 PLN
TERMINY:
14.06 – 18.06.2017
02.08 – 06.08.2017
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 4 śniadania
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota i lokalnych
przewodników
UWAGA!
• Istnieje możliwość dokupienia
4 obiadokolacji w cenie 290 PLN
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają
indywidualnie ok.50 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 310 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 44 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Ach… jak pięknie

jak ze snu… romantyczne miasta i bajkowe krajobrazy
Bamberg

CZECHY

Rothenburg ob der Tauber
Dinkelsbühl

NIEMCY

kraina gór i jezior
Salzkammergut
AUSTRIA
Salzburg
Bad Isch
Hallstatt

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka o godz.
06.45 przy ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do
Bambergu w godzinach popołudniowych. Zwiedzanie miasta, perły
średniowiecza i stolicy „dymnego piwa”: Maxplatz, Stary Ratusz, Plac
Katedralny z katedrą cesarską i Ratstube. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Salzburga. Miasto uchodzi za najmniejsze ze wszystkich miast o światowej renomie, nie mniej jednak
przesiaknięte jest duchem prawdziwej metropolii, posiada swój
niepowtarzalny urok. 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. Zwiedzimy
Bad Ischl, urokliwe miasteczko w którym zakochał się cesarz Franciszek Józef. Następnie udamy się do Hallstatt, miasteczka bajkowo
położonego nad jeziorem w otoczeniu gór. Tam odwiedzimy także
starą kopalnię soli. Na koniec zwiedzimy Olbrzymie Groty Lodowe
Dachsteinu. Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd na zwiedzanie zamku i ogrodów wodnych Hellbrunn. Następnie wyjazd
do Niemiec. Zwiedzanie Dinkelsbühl – jednego z najpiękniejszych
średniowiecznych miasteczek Niemiec. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
DZIEŃ V Śniadanie. Wyjazd do miasteczka Rothenburg ob der Tauber – wyjątkowo pięknego miasta średniowiecznego, które prawie
całe stanowi jedno wielkie muzeum. Miasto jest przepiękną perłą
trasy turystycznej zwanej „Romantische Strasse” i jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Niemczech. W godzinach południowych wyjazd do Polski. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach wieczornych.

Cena: 1 600 PLN
TERMINY:
29.04 – 03.05.2017
14.06 – 18.06.2017
11.08 – 15.08.2017
20.09 – 24.09.2017
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 4 śniadania
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
• opiekę pilota i lokalnych
przewodników
UWAGA!
• Istnieje możliwość dokupienia
4 obiadokolacji w cenie 290 PLN
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają
indywidualnie ok.80 EUR (łącznie
z biletami na kolejki linowe)
• Dopłata do pokoju 1 os. – 330 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych
płatne dodatkowo – 44 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Bawaria i zamki Ludwika II
Hohenschwangau, położony na wysokim wzgórzu, z którego roztacza się wspaniała panorama na jezioro i Alpy. Nocleg w hotelu.

NIEMCY
Norymberga

CZECHY
Ratyzbona

FRANCJA

Monachium
Hochenschwangau

AUSTRIA

Linderhof
Garmisch – Partenkirchen
Zugspitze

SZWAJCARIA

DZIEŃ I Godz. 06.30 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka
o godz. 06.15 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Wyjazd do
Norymbergi. Zwiedzanie miasta: starówka z pięknymi kamieniczkami, ratusz, Dom Dürera, kościół św. Sebalda, kościół św. Wawrzyńca
z rzeźbami Wita Stwosza, Zamek Cesarski. Przejazd do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd w Alpy Bawarskie. Zwiedzanie bajkowych zamków Ludwika II Bawarskiego: Neuschwanstein (wnętrza)
– zamek prosto z bajki, symbol romantycznej architektury i tragicznej historii, najczęściej fotografowany obiekt w Niemczech i zamek

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. Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do
Monachium. Zwiedzanie: kościół św. Michała, katedra, Plac Mariacki, Nowy Ratusz, kościół św. Piotra, rezydencja Wittelsbachów, Viktualienmarkt, Brama Isar, poznawanie zbiorów malarstwa w Starej lub
Nowej Pinakotece. Czas wolny – czas na golonkę i bawarskie piwo.
Nocleg w hotelu.
DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd do Ratyzbony. Zwiedzanie jednego
z najlepiej zachowanych miast średniowiecznych Niemiec, założonego przez legiony rzymskie: starówka z zabytkowymi kamieniczkami, ratusz, Porta Pretoria-najstarsza brama miejska w Niemczech,
katedra, Most Kamienny. Wyjazd do Polski w godzinach południowych. Przyjazd do Szczecina w godzinach wieczornych.

Cena: 1 600 PLN
TERMINY:
29.04 – 03.05.2017
26.07 – 30.07.2017
06.09 – 10 .09.2017
CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem
• 4 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 4 śniadania
w formie bufetu
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
UWAGA!
• Istnieje możliwość dokupienia
4 obiadokolacji w cenie 280 PLN
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
uczestnicy opłacają indywidualnie ok.
55 EUR, wjazd na Zugspitze ok. 49 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 320 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych
płatne dodatkowo – 44 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie
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Schwarzwald i Jezioro Bodeńskie
Würzburg
Heidelberg
Maulbronn

NIEMCY

FRANCJA

Trieberg
Fryburg
Meersburg
wyspa Mainau

AUSTRIA
SZWAJCARIA

wy Schwarzwald. Zobaczymy najwyższy wodospad w Niemczech
i zwiedzimy muzeum zegarów z kukułką. Tutaj spróbujemy słynnego
tortu i zobaczymy kapelusze „bollenhut” oraz zegary z kukułką, które są symbolami Schwarzwaldu. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja
i nocleg.
DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd nad Jezioro Bodeńskie. Wycieczka
na wyspę Mainau, która jest wielką atrakcją Jeziora Bodeńskiego.
Zachwyca bogactwem kwiatów o każdej porze roku, arboretum,
jednym z największych pawilonów motyli w Niemczech, z fantastycznymi pokazami w „Wasserwelt” i innymi ciekawostkami. Przejazd do malowniczego miasteczka Meersburg i spacer po starówce.
Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, godz. 06.45 zbiórka 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. Zwiedzanie:
rezydencja książąt – biskupów z ogrodem Hofgarten, wpisana na
listę UNESCO, twierdza Marienberg, zabytkowa starówka. Przejazd
do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

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

DZIEŃ 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 Południo-

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

Cena: 1 820 PLN
TERMINY:
29.04 – 03.05.2017
14.06 – 18.06.2017
11.08 – 15.08.2017
20.09 – 24.09.2017
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 4 śniadania i
4 obiadokolacje (napoje do
obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie uczestników:
NW (15 000 PLN), KL (20 000 EUR),
bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota - przewodnika
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 50 EUR
• Dopłata do pokoju 1 osobowego
– 320 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych
płatne dodatkowo – 44 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Reńskie i mozelskie
HOLANDIA
Ren

BELGIA

NIEMCY

Koblencja

St. Goarshausen
Eltville Wiesbaden
Bacharach i St. Goar
Moguncja
Rüdesheim

FRANCJA

DZIEŃ I Godz. 06.30 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.15
na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Rüdesheim,
zakwaterowanie w hotelu i krótki odpoczynek. Spacer po miasteczku położonym nad samym Renem, z klimatycznymi uliczkami i charakterystycznymi domami z muru pruskiego. Zwiedzanie Muzeum
Instrumentów Mechanicznych, które mieści się w pięknym zabytkowym budynku, gdzie zobaczymy i posłuchamy, jak zmieniał się
sposób rejestrowania dźwięków. Obiadokolacja i czas, aby skosztować doskonałych win reńskich wytwarzanych w miejscowych winiarniach. Nocleg w hotelu.
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. Poznamy historię tego
niezwykłego miejsca podczas „winnego oprowadzania”, bo przecież
klasztor był przez wieki właścicielem okolicznych winnic i do dziś
organizowane są tu znane na całym świecie aukcje win. Przejazd
na zwiedzanie Wiesbaden – ekskluzywnego kurortu ze słynnym Domem Zdrojowym. Wiesbaden to miasto w wersji luksusowej, można
powiedzieć: „szlachetnie urodzone” pośród niemieckich 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. Dla chętnych proponujemy wypożyczenie rowerów i przejazd urokliwą trasą rowerową wzdłuż Renu
z Rüdesheim do Moguncji (około 40 km). Rowery oddamy w Mogun-
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cji i dalszy program będzie realizowany z całą grupą. Dla pozostałych
uczestników rano wjazd kolejką linową do Niederwalddenkmal –
ogromnego posągu Germanii symbolizującego zjednoczenie Niemiec, który znajduje się na wzgórzu, z którego roztacza się piękny
widok na miasteczko i zakola rzeki. Skosztujemy także słynnej „Rüdesheimer Caffe”, którą przygotowuje się z lokalną brandy Asbach. Następnie przejazd do Moguncji. Zwiedzanie miasta – katedra, rynek
z zabawną renesansową studnią Marktbrunnen, Knebelscher Hof,
kościół św. Ignacego, ratusz, Muzeum Gutenberga. Na zakończenie
zwiedzania udamy się do zamku Jochanisberg, znanego z ogromnych piwnic, w których przechowuje się świetne wina reńskie. Zapraszamy na zwiedzanie zamku i na degustację, która ułatwi zrozumienie, czym jest ‚nos’ i ‚usta’ w winie oraz czym różnią się szczepy,
regiony oraz roczniki. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
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 w lokalu, 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.

Cena: 1 790 PLN
TERMINY:
29.04 – 03.05.2017
14.06 – 18.06.2017
23.08 – 27.08.2017
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach
• wyżywienie: 4 śniadania i
4 obiadokolacje (napoje
do obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota - przewodnika
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 60 EUR, degustacja
w zamku Johanisberg (5 win) – 30 EUR,
wypożyczenie rowerów – 12 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 300 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 44 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Turyngia – zielone serce Niemiec
domy Goethego i Schillera, park z ogrodowym domem Goethego.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
POLSKA

NIEMCY

Erfurt
Eisenach
Weimar
Rudolstadt

CZECHY

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

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie Rudolstadt,
gdzie zobaczymy barokowy zamek Heidecksburg, starówkę
i „Thüringer Bauernhäuser” z domami z 17 i 18 wieku. Przejazd do
Eisenach, miasta 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 hotelu. Nocleg.
DZIEŃ III Po śniadaniu 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). Godz. 16.30 wyjazd do Polski. Przyjazd
do Szczecina ok. godz. 22.30.

Cena: 850 PLN
TERMINY:
01.05 – 03.05.2017
09.06 – 11.06.2017
21.07 – 23.07.2017
18.08 – 20.08.2017
15.09 – 17.09.2017
13.10 – 15.10.2017
CENA ZAWIERA:
• transport
• 2 noclegi w hotelach klasy turystycznej
• wyżywienie: 2 śniadania
• ubezpieczenie uczestników: NW
(15 000 PLN) i KL (10 000 EUR),
bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 45 EUR
• Dopłata do pokoju 1 osobowego
– 160 PLN
• Ubezpieczenie od chorob
przewlekłych płatne dodatkowo – 27 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Śladami Marcina Lutra
500 lat reformacji

Zobaczymy także renesansowe dwory Cranachów, gdzie przez
długi czas żył i pracował przyjaciel i współpracownik Lutra, sławny Łukasz Cranach Starszy. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie
i nocleg.

HOLANDIA

Berlin
Dessau
Wittenberga
Dessau-Wörlitz

DZIEŃ I Godz.7.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Wittenbergi. Minęło 500 lat od momentu, gdy Marcin Luter przybił swoich 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.

DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie Królewstwa Ogrodów
Dessau-Wörlitz. Jest to pierwszy angielski ogród krajobrazowy na
kontynencie, stworzony w XVIII wieku przez Leopolda III. Fryderyk
Franciszek książę Anhalt-Dessau, jako zwolennik oświecenia, wykorzystywał sztukę ogrodnictwa do wyrażenia swoich poglądów politycznych, wiele budowli i rzeźb miało poza tym za zadanie służyć
moralnemu wsparciu obserwatora. Ogród łączy sztukę projektowania ogrodów i architekturę w perfekcyjnej harmonii. Na 140 kilometrach kwadratowych znajdują się pałace, ponad 100 mniejszych
i większych budowli oraz duże, różnorodne parki w dorzeczu Łaby
i Muldy. Przejazd do Dessau, miasta związanego ze słynną Szkołą
Bauhausu. „Wyższa Szkoła Projektowania” była magnesem ówczesnej awangardy. Budynek zaprojektował Walter Gropius, do użytku
oddany został w 1926 roku. Od Bauhausu z Dessau wyszła idea
modernizmu w architekturze i projektowaniu, widoczna w „Domach
Mistrzów” lub na osiedlu Dessau Törten. W historycznej stołówce
Bauhausu można zjeść obfite śniadanie, siedząc na hokerach zaprojektowanych przez Mercela Breuera lub skosztować urozmaiconego
menu obiadowego. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 22.00.

Cena: 540 PLN
TERMINY:
20.05 – 21.05.2017
24.06 – 25.06.2017
05.08 – 06.08.2017
16.09 – 17.09.2017
CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu
• wyżywienie: 1 śniadanie
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• piekę pilota – przewodnika
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów uczestnicy opłacają
indywidualnie ok.20 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 85 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 18 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie
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Tak blisko... Drezno

stolica Saksonii, miasto kultury i sztuki nad Łabą
POLSKA

NIEMCY
Drezno
Pillnitz
Köningstein

CZECHY

DZIEŃ I Godz.07.00 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 Mocne-

go, Fürstenzug czyli historia władców Saksonii, przedstawiona na
porcelanie miśnieńskiej, kościół Najświętszej Marii Panny, kościół
św. Krzyża, Tarasy Brühla, „Balkon Europy”. Czas wolny. Po krótkiej
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,
najdłuższa, wspaniale odrestaurowana, barokowa ulica Drezna, znany trakt handlowy. Wieczorem czas wolny, czas na królewskie piwo
„Radeberger Pils”. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ II Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wycieczka zabytkowym statkiem parowym po Łabie do Saksonii Szwajcarskiej. Spacer
po ogrodach rezydencji hrabiny Cosel w Pillnitz i zwiedzanie twierdzy Königstein. Powrót do centrum Drezna autobusem i czas na
indywidualne obcowanie ze skarbami zbiorów muzealnych: Galeria
Starych Mistrzów z „Madonną Sykstyńską” Rafaela, kolekcja porcelany w Zwingerze, Grüne Gewölbe, najcenniejszy skarbiec Europy.
Godz. 16.00 wyjazd do Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 22.00

Cena: 490 PLN
TERMINY:
02.05 – 03.05.2017
15.06 – 16.06.2017
22.07 – 23.07.2017
14.08 – 15.08.2017
16.09 – 17.09.2017
07.10 – 08.10.2017
09.12 – 10.12.2017 Drezno i Miśnia
z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym*
* program do pobrania w biurze lub na stronie
www.pelikan.szn.pl

CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu
• wyżywienie: 1 śniadanie
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
UWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 40 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 70 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 18 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Miśnia i Saksonia Szwajcarska
Łabą. Spacer po mieście i zwiedzanie: Albrechtsburg, katedra,
Państwowa Manufaktura Porcelany z bogatymi zbiorami „białego
złota”. Przejazd do hotelu w Saksonii Szwajcarskiej, nocleg.
POLSKA

NIEMCY
Moritzburg
Bastei

Bad Schandau Hinterhelmsdorf

CZECHY

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka o godz.
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Zaczniemy od zwiedzenia malowniczo położonego 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
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DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie Saksonii
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. Będziemy płynąć obok skał w postaci krokodyli, śpiących owiec czy słoni aż do wyspy miłości w kształcie
serca - niezapomniane wrażenia gwarantowane. Wyjazd w drogę
powrotną do Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 22.30.

Cena: 490 PLN
TERMINY:
30.04 – 01.05.2017
08.07 – 09.07.2017
19.08 – 20.08.2017
16.09 – 17.09.2017
CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu
• wyżywienie: 1 śniadanie
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 40 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 75 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 18 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Hamburg – Brema

gdzie tradycja spotyka się z otwartością na świat
Panien” nad Binnenalster, malowniczy „Zaułek Wdów”. Z wieży kościoła św. Michała zobaczymy wspaniały widok 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.

DANIA

Hamburg
Brema

HOLANDIA

POLSKA

NIEMCY

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, wkrótce znajdzie się na
Liście UNESCO), 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

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie BREMY, starego 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. Terminie majowym także zwiedzanie
ogrodu rododendronów. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przyjazd do Szczecina około godz. 22.00

Cena: 540 PLN
TERMINY:
02.05 – 03.05.2017
10.06 – 11.06.2017
05.08 – 06.08.2017
09.09 – 10.09.2017
14.10 – 15.10.2016
CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu
• wyżywienie: 1 śniadanie
• ubezpieczenie uczestników:
NW (15 000 PLN), KL (20 000 EUR),
bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
uczestnicy opłacają indywidualnie
ok. 15 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 80 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych
płatne dodatkowo – 18 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Uroki miast Starej Hanzy
Lubeka-Wismar-Rostock

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, obiadokolacja
i nocleg.

DANIA

Warnemünde
Rostock
Wismar
Lubeka

POLSKA
NIEMCY

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

DZIEŃ II Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przyjazd 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.

Cena: 510 PLN
TERMINY:
29.04 – 30.04.2017
03.06 – 04.06.2017
29.07 – 30.07.2017
02.09 – 03.09.2017
30.09 – 01.10.2017
CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu
• wyżywienie: 1 śniadanie
• ubezpieczenie uczestników:
NW (15 000 PLN), KL (10 000 EUR),
bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
uczestnicy opłacają indywidualnie
ok.10 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 75 PLN
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych
płatne dodatkowo – 18 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie
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W krainie czarownic
NIEMCY
Magdeburg
Wernigerode
Brocken

POLSKA

Quedlinburg

Masyw górski Harz

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 6.45. 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.
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”). Powrót do Polski, przyjazd do Szczecina ok. godz.
20.30.

Cena: 520 PLN
TERMINY:
13.05 – 14.05.2017
17.06 – 18.06.2017
15.07 – 16.07.2017
26.08 – 27.08.2017
23.09 – 24.09.2017
CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu
• wyżywienie: 1 śniadanie
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów uczestnicy opłacają
indywidualnie ok.40 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 85 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 18 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Nad jeziorami

Schwerin i Pojezierze Meklemburskie
DANIA

Schwerin
Waren

HOLANDIA

Ankershagen POLSKA

NIEMCY

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. Miasto
zachwyca urozmaiceniem i naturalnością, perfekcyjne połączenie
przyrody i kultury sprawia, że Schwerin nabiera szczególnego
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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 zakwaterowanie i odpoczynek.
Nocleg w hotelu.
DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie zamku Güstrow, z bogatymi zbiorami malarstwa, szkła i broni myśliwskiej. Następnie
udamy się do Waren: spacer po starówce, „Müritzeum“–Centrum
Przyrodnicze Pojezierza Meklemburskiego i Parku Narodowego
„Müritz” (z największym w Niemczech akwarium ryb wód słodkich).
Rejs historycznym statkiem „parowcem Europa” po największym
wewnętrznym jeziorze Niemiec Müritzsee. Czas wolny w porcie –
czas na rybę. Przejazd do Ankershagen, gdzie zwiedzimy muzeum
odkrywcy Troi – Heinricha Schliemanna. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 21.30.

Cena: 490 PLN
TERMINY:
20.05 – 21.05.2017
01.07 – 02.07.2017
05.08 – 06.08.2017
09.09 – 10.09.2017
30.09 – 01.10.2017
CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
UWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają
indywidualnie ok.38 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os – 80 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 18 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Ogrody i samochody
Hannover i Autostadt w Wolfsburgu

puły którego roztacza się wspaniały widok na miasto. Zwiedzimy
ogrody Herrenhausen, zaliczane do najpiękniejszych terenów parkowych w całej Europie. Przejazd do hotelu, nocleg.

DANIA

Hannover
Wolfsburg

POLSKA

HOLANDIA
NIEMCY

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 ko-

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Przejazd do Wolfsburga, gdzie. udamy
się na zwiedzanie Autostadt, czyli znajdziemy się w świecie samochodów. Jak przystało na rasowy park 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 ucieleśnionych 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 widok na miasto. Po południu spacer
po mieście i czas wolny. Możliwość zrobienia zakupów w pierwszym
niemieckim centrum outletowym. Wyjazd do Polski w godzinach
popołudniowych. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 22.00.

Cena: 520 PLN
TERMINY:
02.05 – 03.05.2017
10.06 – 11.06.2017
29.07 – 30.07.2017
02.09 – 03.09.2017
07.10 – 08.10.2017
CENA ZAWIERA:
• transport
• 1 nocleg w hotelu
• wyżywienie: 1 śniadanie
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota – przewodnika
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 35 EUR
• Dopłata do pokoju 1 os. – 80 PLN
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 18 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Łużyce i Park Mużakowski
Forst
Bad Muskau

Zielona Góra

POLSKA

NIEMCY

CZECHY

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz.06.45 na
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Zielonej Góry,
po drodze zatrzymamy się w Świebodzinie, przy najwyższej figurze

Chrystusa Króla Wszechświata o wysokości 33 m. W Zielonej Górze
na Winnym Wzgórzu czas na kawę i wino z lubuskich winnic w 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, obiadokolacja i nocleg.

Cena: 495 PLN

DZIEŃ II Po śniadaniu spacer po żarskiej starówce. Przejazd 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. Powrót do Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz.22.00.

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

TERMINY:
13.05 –14.05.2017
10.06 – 11.06.2017
15.07 –16.07.2017
19.08 – 20.08.2017
16.09 – 17.09.2017

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

Wenecja Brandenburgii
DANIA

POLSKA
HOLANDIA

NIEMCY

Spreewald
Lübbenau
Lehde
Raddusch

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

Cena: 165 PLN
TERMINY:
01.05.2017
15.06.2017
01.07.2017
29.07.2017
19.08.2017
09.09.2017
30.09.2017
CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
UWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 21 EUR
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych
płatne dodatkowo – 5 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Rostock – Warnemünde i Puszcza Rostocka
…i bogactwo barw kwitnących rododendronów i azalii …
Warnemünde
Rostock

Graal-Müritz
Gelbensande

Puszcza Rostockia

POLSKA
NIEMCY

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na
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ul. Sambora – parking dla autokarów. Wyjazd do hanzeatyckiego
Rostocku, największego miasta Meklemburgii – Przedmorza. Spacer
po starówce, zobaczymy: średniowieczne mury oraz bramy Kröpeliner Tor i Steintor, zespół architektoniczny najstarszego uniwersytetu
północnej Europy – „Latarni Północy”, ratusz, Kościół Mariacki. Następnie zwiedzanie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu w Rostocku.
Przejazd do nadmorskiej dzielnicy Rostocku – Warnemünde. Spacer
po porcie, molo i deptaku nadmorskim…i czas na rybę. Przejazd
pod rzeką Warnow do Puszczy Rostockiej, największego kompleksu
leśnego nad Bałtykiem w Meklemburgii. Zwiedzimy Graal – Müritz
z jego przepięknym parkiem rododendronów i azalii. Następnie
udamy się do Gelbensande, gdzie zobaczymy Zamek Myśliwski, a w
najstarszej leśniczówce zjemy pieczonego dzika na kolację. Wyjazd
do Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 22.15.

Cena: 199 PLN
TERMINY:
22.04.2017
21.05.2017
04.06.2017
CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
UWAGA!
• Bilety wstępu i kolację w leśniczówce
uczestnicy opłacają indywidualnie
ok. 15 EUR
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych
płatne dodatkowo – 5 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Berlin

modna metropolia pełna przeciwieństw, tygiel narodów
DANIA

NIEMCY

POLSKA

Berlin

HOLANDIA

Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Berlina w godzinach
przedpołudniowych. Przejazd na Wyspę Muzealną tzw. „Akropol
Kultury”, gdzie zwiedzimy jedno z muzeów - Muzeum Pergammonu
(częściowo w remoncie) lub Muzeum Egipskie. Następnie przejazd
przez dzielnicę Prenzlauer Berg („Montmartre” Berlina) i historyczne
centrum stolicy Niemiec: Alexanderplatz, ulica Unter den Linden,
Friedrichstrasse, Checkpoint Charlie. Spacer na Plac Paryski z Bramą Brandenburską i Plac Republiki z gmachem Reichstagu oraz rejs
statkiem po Szprewie. Na zakończenie pobytu w Berlinie czas wolny
na Placu Poczdamskim. Wyjazd z Berlina w późnych godzinach popołudniowych, przyjazd do Szczecina ok. godz. 21.00

Cena: 145 PLN
TERMINY:
01.04.2017 03.05.2017
03.06.2017 08.07.2017
29.07.2017 12.08.2017
26.08.2017 16.09.2017
07.10.2017 11.11.2017
09.12.2017 Jarmark Bożonarodzeniowy*
*program do pobrania w biurze lub na stronie
www.pelikna.szn.pl

CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN)
i KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 27 EUR
• Ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo – 5 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec zmianie

IGA 2017 w Berlinie
DANIA

NIEMCY

POLSKA

Berlin

HOLANDIA

Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na ul.
Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Berlina, do dzielnicy Marzahn-Hellersdorf, gdzie od 13.04. do 15.10.2017 prezentowana będzie Międzynarodowa Wystawa Ogrodnicza IGA Berlin

2017 pod hasłem „Więcej z kolorów”. Na bazie „Ogrodów Świata” (Ogród Chiński, Japoński, Bali, Orientalny, Koreański, Włoski
Ogród Renesansowy, Ogród Chrześcijański, Ogród Zmysłów i Labirynt, Ogród Bylin Förstera) powstał znacznie rozszerzony m.in.
o park wokół wzgórza „Kienberg” i dolinę potoku Wuhle „Park
Przyszłości” o powierzchni ok. 100 ha. Zobaczymy najważniejsze ogrodnicze atrakcje wystawy jak międzynarodowe gabinety
ogrodnicze, prezentujące nowe trendy z całego świata w ogrodnictwie i kształtowaniu krajobrazu, gaj rododendronów , ogród różany, ogród dalii, ogród bylin, wstęgę traw, kamienne obrazy, obrazy chmur, ogród cmentarny, oraz rozszerzenie „Ogrodów Świata’,
Ogród Marchii i Ogród Angielski. Podziwiać będziemy tereny wystawy z kolejki linowej (w cenie biletu) czy z punktu widokowego
„Gaj chmur”. Będzie tez czas na spotkanie z kulturą (liczne koncerty
i przedstawienia) oraz z gastronomią z ogrodami i przyrodą w tle.
Wyjazd z Berlina w późnych godzinach popołudniowych, przyjazd
do Szczecina ok. godz. 21.00

Cena: 150 PLN
TERMINY:
22.04.2017
20.05.2017
18.06.2017
30.07.2017
26.08.2017
17.09.2017
07.10.2017
CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN)
i KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
uczestnicy opłacają indywidualnie
ok. 20 EUR
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych
płatne dodatkowo – 5 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie
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Poczdam

stolica Brandenburgii, miasto rezydencyjne na wodzie
DANIA

POLSKA
NIEMCY
Poczdam

HOLANDIA

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

Cena: 160 PLN
TERMINY:
18.04.2017
30.04.2017
27.05.2017
17.06.2017
16.07.2017
05.08.2017
27.08.2017
16.09.2017
14.10.2017
CENA ZAWIERA:
• transport
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
• opiekę pilota - przewodnika
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 24 EUR
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych
płatne dodatkowo – 5 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Barnimer Land w Brandenburgii

fascynujące spotkanie z przyrodą i obiektami kultury materialnej
DANIA

NIEMCY
Eberswalde

POLSKA
Chorin

HOLANDIA

Godz. 08.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz.07.45 przy 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 zwiedzimy Ogród Botaniczno
– Leśny w Eberswalde – jeden z najstarszych w Europie. Na zakończenie przejazd wzdłuż jeziora Werbellinsee przez największy
rezerwat przyrody w Niemczech, Rezerwat Biosfery Schorfheide –
Chorin (jego fragment wpisano w roku 2011 na Listę Światowego
Dziedzictwa Natury UNESCO) do historycznego dworca Kaiserbahnhof Schorfheide. Powrót do Polski. Przyjazd do Szczecina ok.
godz. 20.00.

Cena: 99 PLN
TERMINY:
20.05.2017
24.06.2017
15.07.2017
15.08.2017
16.09.2017
CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie (NW 15 000 PLN),
KL (10 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
UWAGA!
• Bilety wstępu uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 12 EUR
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych
płatne dodatkowo – 5 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

32

WAKACJE 2017

Słowianie i przyroda na Rugii
Vitt

Kap Arkona
Lietzow
Park Jasmund
Ralswiek
Rugia

POLSKA
NIEMCY

Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na ul.
Sambora – parking dla autokarów. Przejazd na Rugię. Odwiedzimy
Ralswiek – najstarsze słowiańskie osiedle na Rugii, kiedyś miejsce
targów i handlu morskiego. Spacer po parku krajobrazowym z cennymi okazami drzew do neorenesansowego pałacu w stylu francuskich zamków nad Loarą. Przejazd do Lietzow. Następnie zwiedzanie Parku Narodowego Jasmund z klifami kredowymi, znanego
w świecie z obrazów romantyka Caspara Davida Friedricha. Wjazd
kolejką na Kap Arkona – północny przylądek wyspy z dwiema latarniami. Następnie zwiedzanie pozostałości grodziska i największej
nad Bałtykiem słowiańskiej świątyni Światowita. Przejście brzegiem
morza do zabytkowej wioski rybackiej Vitt, z chatami krytymi trzcinową strzechą. Czas na rybę i pamiątki z Rugii.

Cena: 165 PLN
TERMINY:
29.04.2017
20.05.2017
17.06.2017
22.07.2017
26.08.2017
16.09.2017
01.10.2017
CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
UWAGA!
• Bilety wstępu do uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 8 EUR
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych
płatne dodatkowo – 5 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Stralsund

zabytki architektury i fascynujący świat mórz i oceanów
DANIA

Stralsund

POLSKA
HOLANDIA

NIEMCY

Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 przy
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do hanzeatyckiego
Stralsundu w godzinach przedpołudniowych. Spacer po starówce:
kościół Mariacki, stary rynek z ratuszem, który należy do najpiękniejszych przykładów ceglanej architektury świeckiej, kościół św. Mikołaja. Zwiedzanie otwartego w 2008 roku na wyspie portowej Oceanarium – flora i fauna Bałtyku, Morza Północnego oraz północnego
Atlantyku wraz z Morzem Polarnym. Następnie wizyta w Niemieckim
Muzeum Morskim ulokowanym w byłym klasztorze św. Katarzyny – m.in. 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. 21.00

Cena: 150 PLN
TERMINY:
29.04.2017
20.05.2017
17.06.2017
22.07.2017
26.08.2017
16.09.2017
01.10.2017
CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: NW (15 000 PLN), KL
(10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
UWAGA!
• Bilety wstępu do Oceanarium
i Niemieckiego Muzeum Morskiego
uczestnicy opłacają indywidualnie
dorośli 21 EUR, uczniowie i studenci
14 EUR, dzieci 4 – 16 lat 11EUR
• Ubezpieczenie od chorób przewlekłych
płatne dodatkowo – 5 PLN
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Pojezierze Myśliborskie i Cedyński Park Krajobrazowy

Szczecin

POLSKA

NIEMCY
Bielinek
Cedyna

Baniewice
Chojna
Siekierki

Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na ul.

Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Baniewic, gdzie odwiedzimy winnicę Turnau, jedną z największych w Polsce (pierwsze
winobranie miało miejsce w 2014 roku). Następnie udamy się do
Chojny. Zobaczymy monumentalny kościół farny NMP, późnogotycki ratusz i najokazalszy w Polsce platan klonolistny „Olbrzym”.
Przejazd do Cedyni i spacer po mieście: pomnik Czcibora przypominający słynną bitwę pod Cedynią w 972 roku, rezerwat przyrody „Wrzosowiska Cedyńskie’. Kolejnym miejscem naszej podróży
będzie Bielinek z rezerwatem przyrody położonym na zboczach
Odry z roślinnością leśno-stepową i pięknym widokiem na „Żuławy
Cedyńskie”. Przejazd do Siekierek i chwila zadumy na największym
na Pomorzu Zachodnim, cmentarzu wojskowym z poległymi w 1945
roku żołnierzami I Armii Wojska Polskiego. Przyjazd do Szczecina
około godziny 21.00.

Cena: 120 PLN
TERMINY:
06.05.2017
10.06.2017
15.07.2017
12.08.2017
09.09.2017
CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: NW (5 000 PLN)
UWAGA!
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie
• Bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów płatne indywidualnie
ok. 20 PLN

Zalew Szczeciński i Puszcza Wkrzańska
po obu stronach granicy

Christiansberg Nowe Warpno

POLSKA

Zalesie

NIEMCY

Szczecin

Godz. 08.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 07.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Uckerműnde. Zwiedzimy
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stare miasto z jedynym po stronie niemieckiej Zamkiem Książąt Pomorskich (zmarła tu Anna Jagiellonka, żona Bogusława X), barokowy kościół NMP, rynek, port rzeczny z rekonstrukcją hanzeatyckiej
kogi. Krótki pobyt na plaży przy ujściu rzeki Űcker do Zalewu Szczecińskiego. Przejazd do Christiansberga, gdzie zwiedzimy ogród
botaniczny z m.in. bogatą kolekcją magnolii (250 odmian), piwonii
(500 odmian), wrzosów i ogrodem skalnym. Następnie odwiedzimy
Nowe Warpno, które jest dziś perełką regionu. Zobaczymy ratusz o
konstrukcji ryglowej, rynek i promenadę z wieżą widokową. Czas na
rybę z Zalewu Szczecińskiego. Przejazd do Zalesia i wizyta w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej, położonym na skraju
rezerwatu przyrody „Jezioro Świdwie”. Ośrodek powstał w ramach
projektu UE „Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej – ekologia, edukacja i historia”. Przyjazd do Szczecina około
godziny 18.00.

Cena: 90 PLN
TERMINY:
14.05.2017
25.06.2017
23.07.2017
13.08.2017
17.09.2017
CENA ZAWIERA:
• transport
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie: NW (5 000 PLN)
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów płatne indywidualnie
– 5 EUR i 5 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Podlasie – bogactwo różnorodności
ROSJA

POLSKA

Tykocin
Choroszcz
Narew
Kraina Otwartych Okiennic

LITWA

Bahoniki
Kruszyniany
Hajnówka

DZIEŃ I Godz. 05.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 04:45
przy ul. Sambora – parking dla autobusów. Przejazd na Podlasie.
Zwiedzanie Tykocina nazywanego wrotami do Podlasia i perłą baroku. Zwiedzimy: 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 i nocleg w hotelu.
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, archikatedrę, kościół św. Rocha, cerkiew św. Ducha i nowoczesny budynek opery i filharmonii podlaskiej. Przejazd na zwiedzanie Krainy
Otwartych Okiennic, gdzie pospacerujemy po wsiach i przyjrzymy
się drewnianej uroczej architekturze, ozdobionej dodatkowo pięk-

nymi kwiatami pod oknami. Odwiedzimy Puchły, Ciełuszki i Trześciankę. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Cena: 1 350 PLN

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 i Wielkich Książąt Litewskich, 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.

TERMINY:
14.06 – 18.06.2017
15.08 – 19.08.2017

DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie Supraśla. Zwiedzimy cerkiew obronną otoczoną zabudowaniami 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.

CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach klasy turystycznej
• wyżywienie: śniadania
i obiadokolacje (napoje do
obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW 10 000 PLN
• opiekę pilota i lokalnych
przewodników
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 60 PLN
• Dopłata do pokoju 1 os. – 320 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

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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Bursztyny i pierniki
mieście i molo, czas na relaks. Powrót do hotelu. Obiadokolacja
i nocleg.

Kartuzy Sopot
Wdzydze Kiszewskie

NIEMCY

POLSKA

Malbork

Ciechocinek

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45
przy ul. Sambora - parking dla autokarów. Przyjazd do Gdańska
w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie w hotelu i krótki
odpoczynek. Zwiedzanie miasta: Droga Królewska – Brama Wyżynna, Katownia, Wieża Więzienna, Złota Brama, Dwór św. Jerzego,
Ratusz, Dwór Artusa, Fontanna Neptuna, kamieniczki przy Długim
Targu. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II Przejazd do Gdańska – Oliwy. Zwiedzanie Parku Oliwskiego i katedry ze słynnymi organami. Przejazd do Sopotu. Spacer po

DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Szwajcarii Kaszubskiej.
Kościerzyna – kościół św. Trójcy, kościół p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, skansen Parowozownia. Wdzydze Kiszewskie – Park Etnograficzny. Wieżyca - Wieża Widokowa. Kartuzy – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i spacer promenadą nad Jeziorem Karczemnym.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wyjazd do MALBORKA i zwiedzanie twierdzy
krzyżackiej. Przejazd do hotelu w Ciechocinku. Pobyt rekreacyjny
w Ciechocinku. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd do Torunia. Zwiedzanie miasta: Rynek Staromiejski. Pomnik Kopernika, Muzeum Mikołaja Kopernika,
Planetarium, Dom Eskenów, kamienica” Pod Gwiazdą”, katedra Św.
Jana, Krzywa Wieża, kościół NMP. Powrót do hotelu, obiadokolacja,
nocleg.
DZIEŃ VI Śniadanie w hotelu Wizyta w tężniach solankowych i spacer po parku. Wyjazd do Szczecina w godzinach popołudniowych.
Przyjazd do Szczecina w godzinach wieczornych

Cena: 1 690 PLN
TERMINY:
11.07 – 16.07.2017
12.09 – 17.09.2017
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 5 noclegów w hotelach klasy
turystycznej
• wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji
• ubezpieczenie uczestników:
NW 10 000 PLN
• opiekę pilota – przewodnika i lokalnych
przewodników
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 100 PLN
• Dopłata do pokoju 1 osobowego
– 380 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Magiczny Dolny Śląsk
NIEMCY

POLSKA

Kamieniec
Podziemne Miasto Osówka

Polanica-Zdrój

CZECHY

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. Zwiedzanie stolicy Dolnego Śląska: rynek
z przyległościami – rynek, ratusz, Plac Solny, fara miejska, kompleks
uniwersytecki (w tym Aula Leopoldina i Oratorium Marianum), Arsenał, opera. Czas wolny. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i odpoczynek. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ II Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie miasta:
Ostrów Tumski - wyspa Piasek (bulwar Piotra Włosta), kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku, kolegiata św. Krzyża, katedra Jana
Chrzciciela (z możliwością wjazdu na wieżę widokową), brama Kluszczanka, ogrody biskupie, ogród botaniczny, Panorama Racławicka,
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Hala Stulecia. Przejazd do Kłodzka. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Cena: 1 480 PLN

DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie Kopalni Soli
w Złotym Stoku. Przejazd do Kamieńca, gdzie zobaczymy neogotycki zamek Hohenzollernów. Następnie odwiedzimy Polanicę Zdrój,
kurortowe miasteczko z urokliwym Parkiem Zdrojowym. Powrót do
Kłodzka i spacer po mieście. Wąskie, zabytkowe uliczki, przepiękny
rynek, górująca nad miastem twierdza i urokliwie położone kawiarenki przyciągają tu wielu turystów. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

TERMINY:
23.05 – 27.05.2017
24.08 – 28.08.2017

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. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie Zamku Chojnik,
malowniczo położonego na szczycie góry. Będziemy mieli okazję
posłuchać legend m. in. o Kunegundzie, postrzelać z kuszy, zobaczyć pręgierz i wejść na wieżę skąd widać panoramę Karkonoszy
i Kotliny Jeleniogórskiej. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do
Szczecina w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
• transport autokarem
• 4 noclegi w hotelach klasy turystycznej
• wyżywienie: 4 śniadania
i 4 obiadokolacje
• ubezpieczenie: NW 10 000 PLN
• opiekę pilota i lokalnych
przewodników
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 160 PLN
• Dopłata do pokoju 1 os. – 330 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Roztocze i Lubelszczyzna
kamieniczkami i ratuszem, katedra, Pałac Biskupi, synagoga, zamek,
spichlerz. Przejazd do hotelu na Roztoczu. Obiadokolacja i nocleg.

POLSKA
Kazimierz Dolny

Lublin

UKRAINA
Sadomierz

Szczebrzeszyn

Zwierzyniec

Krasnobród

DZIEŃ III Po śniadaniu zwiedzanie miast Roztocza: Zwierzyniec –
dawna siedziba Zarządu Ordynacji Zamojskiej z barokowym kościołem na wyspie i z browarem z 1806 roku. Szczebrzeszyn – zabytkowe miasto z XVI wieczną cerkwią, kościołem św. Mikołaja, dawnym
klasztorem i synagogą z XVII wieku. Krasnobród – barakowy klasztor
z 1699 roku oraz dwór Leszczyńskich. Przejazd do Zamościa. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ I Godz. 05.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 04:45
przy ul. Sambora – parking dla autobusów. Przyjazd do Kazimierza
Dolnego w późnych godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie
w hotelu i krótki odpoczynek. Następnie zwiedzanie urokliwego
miasta, pięknie położonego nad Wisłą. Obiadokolacja i nocleg
w hotelu.

DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Zamościa – „perły renesansu”, miasta umieszczonego na Liście Światowego Dziedzictwa
UNESCO: rynek, ratusz, fortyfikacje bastionowe, bramy miejskie,
katedra, Pałac i Akademia Zamoyskich. Przejazd do Lublina i zwiedzanie miasta: Zamek Lubelski z donżonem z XIII wieku i gotycko
– renesansową kaplicą ozdobioną freskami rusko – bizantyńskimi,
Plac Zamkowy, Katedralna Cerkiew Prawosławna, Nowy Kirkut z Izbą
Pamięci Żydów Lubelskich. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd do Sandomierza. 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 zabytkowymi

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

Cena: 1 390 PLN
TERMINY:
14.06 – 18.06.2017
19.08 – 23.08.2017
CENA ZAWIERA:
• przejazd komfortowym autokarem
• 4 noclegi w hotelach klasy turystycznej
• wyżywienie: śniadania
i obiadokolacje (napoje do
obiadokolacji płatne dodatkowo)
• ubezpieczenie: NW 10 000 PLN
• opiekę pilota i lokalnych
przewodników
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 80 PLN
• Dopłata do pokoju 1 os. – 320 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie

Łódź kreuje

NIEMCY

POLSKA
Uniejów

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 05.45 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.
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu Spacer zaczniemy od starego miasta
stanowiącego 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 świadczące
o bogactwie dawnej Łodzi. Spacer po ulicy 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. Wyjazd w drogę powrotną w godzinach popołudniowych. Przyjazd do Szczecina
w godzinach wieczornych.

Cena: 790 PLN
TERMINY:
01.05 – 03.05.2017
30.06 – 02.07.2017
11.08 – 13.08.2017
29.09 – 01.10.2017
CENA ZAWIERA:
• transport
• 2 noclegi w hotelach klasy turystycznej
• wyżywienie: 2 śniadania
• ubezpieczenie uczestników:
NW 10 000 PLN
• opiekę pilota – przewodnika
UWAGA!
• Bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 90 PLN
• Dopłata do pokoju 1 osobowego
– 160 PLN
• Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie
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Trasa rowerowa – Wzdłuż Renu
Trasa wiedzie wzdłuż Renu poprzez urokliwe miasteczka, w których
można zobaczyć zamki nadreńskie. Warto odwiedzić miasteczka:
Bingen, Bacharach, St Goarshausen, gdzie polecamy pojechać do
skały Lorelay z pięknym widokiem na zakole Renu oraz St. Goar.
Nocleg w St. Goar.

Köln
NIEMCY

Siegen

Sieg
Bonn

Bad Godesberg
Wetzlar

Bad Hönningen
Bad Breisig

Koblenz Bad Ems Limburg
Lahnestein
Lahn
Boppard
Wiesbaden
St. Goar
Eltville
MoselM
Mainz
Rüdesheim

ain

DZIEŃ I Przyjazd do Moguncji. W mieście warto zobaczyć: stary rynek, romańską katedrę pod wezwaniem świętych Marcina i Stefana,
zamek cesarski, Muzeum Gutenberga. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ II Moguncja – Rüdesheim (31 km)
Trasa wiedzie przez region winny Rheingau z jego urokliwymi miasteczkami i winnicami.
Warte odwiedzenia jest miasteczko Eltville i klasztor Eberbach (+ 14
km). W Rüdesheim polecamy zwiedzenie Muzeum Instrumentów
Mechanicznych, wjazd kolejką linową do pomnika Germania oraz
spacer po uliczce Drosselgasse. Nocleg w Rüdesheim.
DZIEŃ III Rüdesheim – St. Goar (30 km)

DZIEŃ IV St. Goar – Koblencja (36 km)
Trasa przebiega wzdłuż Renu. Warto zwiedzić miasteczko Boppard
oraz zamek Stolzenfels znajdujący się na obrzeżach Koblencji. Koblencja to jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast niemieckich,
warto zobaczyć promenadę nadrzeczną, zlewisko rzek Renu i Mozeli
( Deutsches Eck) oraz starówkę. Nocleg w Koblencji.
DZIEŃ V Koblencja – Bad Godesberg (58 km)
Trasa wiedzie przez małe miasteczka i wioski z licznymi ogródkami
piwnymi. Polecamy część trasy pokonać statkiem pasażerskim pływającym po Renie. Nocleg w Bad Godesberg.
DZIEŃ VI Bad Godesberg – Kolonia (43 km)
Trasa wiedzie przez dawną stolicę Niemiec i miasto Beethovena.
Warto zwiedzić Kolonię, miasto tętniące życiem. gdzie znajduje się
jedna z najpiękniejszych gotyckich katedr w Europie. Nocleg w Kolonii.
DZIEŃ VII Kolonia
Zakończenie trasy. Możliwość transferu z rowerami do Moguncji.

Cena: Osoba w pokoju
2 osobowym Kat A – 550 EUR
2 osobowym Kat B - 450 EUR
1 osobowym Kat A – 730 EUR
1 osobowym Kat B - 690 EUR
TERMINY:
na zapytanie
CENA ZAWIERA:
• 6 noclegów w hotelach wybranej
kategorii
• wyżywienie: 6 śniadań
• transport bagaży na trasie
• materiały informacyjne z opisaną trasą
• 7 dniowy Hotline Service
OPŁATY DODATKOWE:
• Dodatek sezonowy (13.05 – 26.05.2017)
w pokoju Kat A – 31 EUR
• Dodatek sezonowy (13.05 – 26.08.2017)
w pokoju Kat B – 26 EUR
• Opłata za transfer do Moguncji
(każdy czwartek i niedziela
o godz. 11.00) – 50 EUR
• Opłata za wypożyczenie roweru - 60 EUR

Trasa rowerowa – Meklemburskie jeziora
Karow

Kölpinsee
Alt Schwerin

Plauer See
Plau
Malchow

Bad Stuer
NIEMCY

Waren

Penzlin

Müritz
Neustrelitz

Röbel
Woblitzsee

Dosse

Mirow

DZIEŃ II Waren – Neustrelitz (31 km)
Trasa wiedzie przez Park Narodowy Müritz, porzez rozległe lasy,
bagna i łąki do Neustrelitz, niegdyś siedziby książąt Meklemburgii
-Strelitz. Nocleg w Neustrelitz.,
DZIEŃ III Neustrelitz – Wasenberg (45 km)
Polecamy zwiedzić rynek i pałac w Neustrelitz. Trasa wiedzie przez
urokliwy teren z siecią wielu małych jezior, które zachęcają do kąpieli.
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DZIEŃ V Röbel i okolice – Plau (40 km)
Trasa wiedzie poprzez teren pomiędzy dwoma jeziorami – Müritz
i Plau a teren obfituje w wiele świadectw długiej historii krainy.
Wzdłuż zachodniej części jeziora Plauer See dotrzemy do miasteczka Plau, gdzie polecamy wizytę na rynku.

Wesenberg

DZIEŃ I Przyjazd do Waren. W mieście warto zobaczyć: port jachtowy i Centrum Przyrodnicze Pojezierza Meklemburskiego MÜritzeum.
Nocleg w hotelu.
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DZIEŃ IV Wesenberg – Röbel (48 km)
Trasa wiedzie przez lekko pagórkowy teren obrzeża Parku Müritz
z powrotem do Müritz. Polecamy zwiedzenie w Mirow Wyspy Zamkowej.

DZIEŃ VI Plau – Malchow (35 km)
Trasa wiedzie wzdłuż zachodniego wybrzeża Plauer See aż do Karow. Stąd jest już niedaleko do Starego Schwerina. Po drodze polecamy zwiedzenie Muzeum Rolnictwa, gdzie m.in. można zobaczyć
stare stajnie, zabudowania gospodarcze, młyn, czy kuźnię. Poprzez
rezerwat przyrody Schwinzer Heide dotrzemy do miejscowości Malchow.
DZIEŃ VII Malchow – Waren (35 km)
Trasa wiedzie wzdłuż północnego brzegu jeziora Müritz. Proponujemy postój w urokliwym portowym miasteczku Sietow i spróbowanie
świeżo wędzonej ryby z miejscowych wędzarni. Przejeżdżając obok
zamku Klink dotrzemy do Waren.
DZIEŃ VIII Zakończenie trasy.

Cena: Osoba w pokoju
2 osobowym Kat A – 720 EUR
2 osobowym Kat B - 590 EUR
1 osobowym Kat A – 910 EUR
1 osobowym Kat B - 810 EUR
TERMINY:
na zapytanie
CENA ZAWIERA:
• 7 noclegów w hotelach wybranej
kategorii
• wyżywienie: 6 śniadań
• transport bagaży na trasie
• materiały informacyjne z opisaną trasą
• 7 dniowy Hotline Service
OPŁATY DODATKOWE:
• Dodatek sezonowy (07.05 – 02.09.2017)
w pokoju Kat A – 60 EUR
• Dodatek sezonowy (07.05 – 02.09.2017)
w pokoju Kat B – 60 EUR
• Opłata za wypożyczenie roweru – 70 EUR

Trasa rowerowa - Karyntia
St. Veit

NIEMCY
Feldkirchen

Glan
Ossiacher See
Steindorf
Maria Saal
Bodendorf
Ossiach
Krumpendorf Klagenfurt
Villach
St. Kanzian
Velden
Wörther See
Klopenier See
Keutschach
Egg
Keutschacher See
Fakeer See
Drau

DZIEŃ I Przyjazd do Villach. Nocleg w hotelu. Cisza płynąca z gór,
krystalicznie czysta woda jezior i piękna natura, to walory Karyntii.
Nocleg w hotelu.
DZIEŃ II Wzdłuż jeziora Fakeer See (50 km)
Trasa wiedzie z miasteczka Villach w kierunku wschodnim do turkusowego jeziora Fakeer See. W krajobrazie dominuje szczyt Mittagskogel oraz nieuprawiane pola i zielone tereny leśne. Sielskość
krajobrazu zachęca także do wypoczynku nad jeziorem. Powrót do
Villach.
DZIEŃ III Wzdłuż jeziora Ossiacher See (50 km)
Ruszając w trasę można podziwiać ruiny zamku rycerskiego Landskron. W krajobrazie dominuje zieleń Gerlitzen Alpen i turkus jeziora
Ossiacher See. Woda w jeziorze jest bardzo czysta, a jej temperatura
latem dochodzi do 27 stopni Celsjusza. Na trasie można podziwiać
także barokowy kościół z XI wieku. Polecamy odpoczynek w kurortowej miejscowości Bodensdorf. Powrót do Villach.

DZIEŃ IV Villach – Klagenfurt (50 km)
Trasa wiedzie w kierunku wschodnim poprzez karynckie tereny rolnicze aż do pięknego kurortu Velden am Wörthersee. Turkusowa
woda jeziora i sielskość krajobrazu zachęcają do wypoczynku. Dalej
krajobraz zmienia się na pagórkowaty i dojedziemy do otoczonej
górami doliny, gdzie cztery urokliwe jeziora zgrupowały się wokół
ośrodka Keutschach. Dalej wzdłuż brzegu jeziora dotrzemy do stolicy Karyntii – Klagenfurtu, nazywanego austriackim Monte Carlo.
DZIEŃ V Klagenfurt – Klopeiner See (40 km)
Klagenfurt łączy w sobie porządek austriacki z włoską fantazją. Urokliwa starówka z licznymi kawiarenkami i promenada nad jeziorem
sprawiają,.że nie chce się wyjeżdżać z miasta. Dalej trasa wiedzie
obok zamku Grafenstein i dalej w kierunku najcieplejszego jeziora
w Austrii – Klopeiner See.
DZIEŃ VI Klopeiner See – St. Veit (40–55 km)
Trasa wiedzie przez pagórkowate tereny wokół rzeki. Będziemy mijać dwie charakterystyczne karynckie wieże – zamku Kirchenburg
i „tronu cesarskiego”. W krajobrazie dominują liczne wapienne skały wyrastające w środku pola i strome stoki. Liczne zamki i pałace
pojawiające się na trasie świadczą o znaczeniu historycznym tych
terenów. Docieramy do St, Veit, w którym podziwiać można zamek
i stary rynek z pięknymi renesansowymi kamienicami.

Cena: Osoba w pokoju
2 osobowym Kat A – 578 EUR
1 osobowym Kat A – 750 EUR
TERMINY:
na zapytanie
CENA ZAWIERA:
• 7 noclegów w hotelach wybranej
kategorii
• wyżywienie: 6 śniadań
• transport bagaży na trasie
• materiały informacyjne z opisaną trasą
• 7 dniowy Hotline Service
OPŁATY DODATKOWE:
• Dodatek sezonowy (23.04 – 24.06.2017)
w pokoju Kat A – 40 EUR
• Dodatek sezonowy (25.06 – 26.08.2017)
w pokoju Kat A – 95 EUR
• Dodatek sezonowy (27.08 – 23.09.2017)
w pokoju Kat A – 40 EUR
• Opłata za wypożyczenie roweru – 70 EUR
• Opłata za obiadokolacje – 130 EUR

DZIEŃ VII St. Veit – Villach (60 km)
Trasa wiedzie poprzez pagórkowaty teren wzdłuż jeziora Maltschacher See do Feldkirchen. Dalej wzdłuż rzeki Glan i Jeziora Ossiacher
See przejazd do Villach.
DZIEŃ VIII Villach, zakończenie trasy.

Naddunajska trasa rowerowa
Pasawa – Wiedeń

Kamp
Passau
Schärding

Inn

Krems

Dunaj

Spitz
Ottensheim MautMarbach
hausen PergGrein
Aschach
Melk
Linz
Enns
Wallsee Ybbs
Traun

Enns

Nüßdarf
Tulla
Wien

Leitha
Tralsen

DZIEŃ I Pasawa
Przyjazd do Pasawy. Polecamy zwiedzanie starówki i katedry z największymi na świecie organami. Alternatywnie możliwy przyjazd do
Schärding ( 17 km od Pasawy), gdzie jest możliowośc darmowego
parkingu. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ II Pasawa – Górna Dolina Dunaju (40–55 km)
Trasa wiedzie nad pięknym Dunajem. Najpierw odwiedzimy
Engelhartszell, gdzie znajduje się klasztor trapistów. Następnie
przez rezerwat przyrody zawrócimy do pętli Dunaju. Rzeka zmuszona przez trudne ukształtowanie terenu zmienia tutaj kierunek o 180
stopni. Przeprawiając się promem na drugą stronę można podziwiać piękne widoki.
DZIEŃ III Górna Dolina Dunaju – Linz (50 km)
Trasa wiedzie przez urokliwą dolinę Dunaju. Po drodze proponujemy zwiedzić stare, barokowe Aschach i ładne Ottensheim. Przyjazd
do Linz, które zachwyca urokliwą starówką.

DZIEŃ IV Linz – Grein (55 km)
Trasa wiedzie pośród łąk i lasów do St. Florian, gdzie warto odwiedzić słynny klasztor. Następnie piękną ścieżkę rowerową do Enns,
najstarszej miejscowości w Austrii słynnej z 60-metrowej wieży miasta. Dalej przejazd bezpośrednio wzdłuż Dunaju do wspaniałego
barokowego miasta Grein.

Cena: Osoba w pokoju

DZIEŃ V Grein – Strudengau/Niebelungengau (55 km)
Trasa wiedzie przez piękny, dziki odcinek naddunajski poprzez
doliny Strudengau i Niebelungengau, aż do łańcucha alpejskiego.
Warto odwiedzić na trasie miasteczko Maria Tafel, gdzie na wzgórzu
znajduje się sanktuarium maryjne.

TERMINY:
na zapytanie

DZIEŃ VI Strudengau/Nibelungengau-Wachau (40-60 km)
Dzisiaj czeka Państwa „królewski etap”. Trasa wiedzie przez Dolinę
Wachau. Ukształtowanie terenu jak i malownicze miasteczka otoczone winnicami sprawiają, że krajobraz kulturowy Wachau ma wyjątkową wartość. Typowe naturalne składniki tutejszego krajobrazu to
przede wszystkim potężny Dunaj, nadrzeczne lasy i podmokłe łąki,
poszarpane skały. Przyrodę uzupełniają tarasy, na których uprawia
się wino, zadbane pola, opactwa, zamki obronne, pałace, ruiny i urokliwe miasteczka. Nocleg w Krems/Traismauer/Tulln.
DZIEŃ VII Wachau – Wiedeń (45-65 km)
Trasa wiedzie wzdłuż Dunaju,. Będziemy przejeżdżać m.in obok
zamku Grafenstein i dotrzemy do cesarskiego Wiednia. Polecamy
odwiedzenie starówki i wypicie pysznej kawy w jednej z wiedeńskich kawiarenek.
DZIEŃ VIII
Zakończenie trasy.

2 osobowym Kat A – 530 EUR
2 osobowym Kat B - 480 EUR
1 osobowym Kat A – 690 EUR
1 osobowym Kat B – 625 EUR

CENA ZAWIERA:
• 7 noclegów w hotelach wybranej
kategorii
• wyżywienie: 6 śniadań
• transport bagaży na trasie
• materiały informacyjne z opisaną trasą
• 7 dniowy Hotline Service
OPŁATY DODATKOWE:
• Dodatek sezonowy (29.04 – 26.05.2017)
w pokoju Kat A – 50 EUR,. W pokoju
Kat B -34 EUR
• Dodatek sezonowy (27.05 – 01.09.2017)
w pokoju Kat A – 100 EUR, w pokoju
Kat B – 74 EUR
• Dodatek sezonowy (02.09 – 29.09.2017)
w pokoju Kat A – 50 EUR, w pokoju
Kat B – 37 EUR
• Opłata za wypożyczenie roweru - 70 EUR
• Opłata za obiadokolacje (bez Wiednia
– 142 EUR
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Studio Language Courses

+16

Język angielski: Cambridge

Szkoła założona w 1954 roku jest najstarszą szkołą uczącą języka angielskiego w Cambridge.
Oferuje szeroką gamę kursów języka angielskiego. Lekcje prowadzone są przez doświadczonych i profesjonalnie wykwalifikowanych
nauczycieli. Szkoła jest prywatną, nie należy do żadnej sieci szkół.
Cieszy się dobrą opinią, którą zawdzięcza indywidualnym podejściem do każdego studenta.
Budynki położone są w centrum Cambridge, w niedalekiej odległości przystanków komunikacji miejskiej. W szkole znajduje się: 18
klas, darmowy dostęp do internetu, kawiarnia, ogród.

kulturalnych oraz sportowych atrakcji.
ENGLISH COURSE – 20 godzin tygodniowo w godzinach 09:15
– 12:45 od poniedziałku do piątku. Kurs trwa minimum 2 tygodnie.
INTESIVE ENGLISH COURSE – 28 godzin lekcyjnych tygodniowo
(lekcja-45 minut). Kurs trwa minimum 2 tygodnie. Intensywny kurs
języka angielskiego składa się z 20 godzin lekcyjnych w godzinach
przedpołudniowych (standardowy angielski) i 8 godzin lekcyjnych
popołudniu. Do wyboru jest 5 opcji:
• umiejętności językowe – doskonalenie umiejętności nabytych
w godzinach przedpołudniowych
• specjalne zainteresowania – nauka angielskiego z wybranych
przez studentów zagadnień (zainteresowań)
• angielski dla biznesu – nauka angielskiego wykorzystywanego
w biznesie
• angielski w szkołach – nauka angielskiego z typowymi zagadnieniami używanymi w szkołach, na uczelniach
• czytanie i pisanie – dla studentów, którzy nie używają romańskiego
alfabetu

CAMBRIDGE - Cambridge jest uznawane za jedno z piękniejszych
miast Wielkiej Brytanii. Obecnie miasto liczy ok. 100 tysięcy mieszkańców i jest prężnym ośrodkiem uniwersyteckim. Jest oddalone
tylko jedną godzinę jazdy pociągiem od Londynu. Jest bardzo malownicze i oferuje wielkie bogactwo kulturowe oraz wspaniałą, historyczną atmosferę. Miasto charakteryzują stare budowle, średniowieczne uniwersytety, masywne kamienne mosty i rozległe parki.
Nowoczesny styl życia dyktowany jest przez tysiące studentów z 31
szkół wyższych tego miasta. Dzięki temu Cambridge oferuje wiele
KURS STANDARDOWY
ENGLISH COURSE

KURS INTENSYWNY
INTENSIVE ENGLISH COURSE

ZAKWATEROWANIE

250 GBP/TYDZ.

295 GBP/TYDZ.

170 GBP/TYDZ.

Przyjazd w niedzielę, powrót w sobotę.
W pierwszym dniu zajęć każdy student
przechodzi test kwalifikujący do odpowiedniej grupy zaawansowania. Na koniec każdego tygodnia przeprowadzany
jest test sprawdzający postęp nauki.
CENA ZAWIERA:
• kurs 20 lub 28 godzin tygodniowo
wg wybranej opcji
• zakwaterowanie u rodziny w pokoju
jednoosobowym (standard ***)
• wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
• zajęcia pozalekcyjne (spacer po
Cambridge, zajęcia plastyczne, noce
filmowe, dyskoteki, itp.)
DODATKOWO PŁATNE:
• opłata rejestracyjna: 90 GBP (dla osób
powyżej 18 r.ż.), 180 GBP (dla osób
w wieku 16 lub 17 lat)
• opłata rezerwacyjna: 250 PLN
• dojazd do Cambridge
• wydatki własne
• ubezpieczenie turystyczne na czas
podróży
OPCJONALNIE
• transfer z lotniska: Heathrow – 200 GBP,
Gatwick – 250 GBP, Stansted – 120 GBP,
Luton – 150 GBP
• dopłata za dokwaterowanie u rodziny
w standardach: **** 45 GBP/tydz., *****
- 145 GBP/tydz.

Juniors Studio

Język angielski: Wielka Brytania | programy dla dzieci i młodzieży
Studio Cambridge oferuje osiem różnych programów dla dzieci
i młodzieży zlokalizowanych w Cambridge i innych miejscowościach
w południowej Anglii. Programy te obejmują:
• Min. 15 godzin (20 lekcji po 45 min.) angielskiego na tydzień
• Zakwaterowanie w akademiku lub u rodziny goszczącej
• Wszystkie posiłki (min. trzy dziennie)
• Pełen program zajęć kulturowych, sportowych i towarzyskich
w czasie pozalekcyjnym
• Jedna lub dwie wycieczki na tydzień do ciekawych miejsc na terenie Wielkiej Brytanii
Sir Henry

Sir Edward

Sir Richard

Sir Laurence

Sir Michael

Sir George

Sir William

Sir Christopher

Miejsce

Bishop’s Stortford

Ely

Reading

Cambridge

Cambridge

Cambridge

Richmond

Cambridge

Zakwaterowanie

Akademik

Akademik

Akademik

Akademik

Rodzina

Akademik

Akademik

Wiek

10 – 16

9 – 13

10 – 16

13 – 16

Akademik
lub rodzina
14 – 17

14 – 17

14 – 17

16 – 19

Daty
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• Transfery z lotniska i na lotnisko (Londyn Stansted i Londyn Heathrow)
• Ubezpieczenie medyczne
• Wysoki poziom opieki nad kursantami
W zależności od programu, oferujemy zakwaterowanie u rodzin
goszczących lub w akademikach studenckich pod opieką naszej kadry. Wszyscy kursanci są testowani w pierwszy dzień pobytu i przydzieleni do klasy o odpowiednim dla nich poziomie językowym.
Lekcje są dynamiczne, interaktywne, odpowiednie do wieku kursantów i skuteczne. Poniżej przedstawiamy podsumowanie programów
dla dzieci i młodzieży

– 27.08.2017 01.01 – 18.06.2017
09.07 – 06.08.2017 09.07 – 06.08.2017 09.07 – 13.08.2017 02.07 – 13.08.2017 25.06
18.06 – 27.08.2017 27.08 – 17.12.2017 11.06 – 13.08.2017 02.07 – 27.08.2017

Ceny w GBP

2 tyg.

3 tyg.

4 tyg.

Sir Henry

1730

2345

2960

Sir Edward

1905

2650

3395

Sir Richard

1730

2345

2960

3565

Sir Laurence

1895

2650

3395

4140

4510

Sir Michael
Homestay
Sir Michael
Residental

1585

2200

2815

3430

1730

2345

2960

Sir George

1330

1850

2370

Sir William

1730

2345

Sir Christopher

1730

2345
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5 tyg.

6 tyg.

7 tyg.

8 tyg.

9 tyg.

10 tyg.

4040

4650

5250

5840

6420

3565

4165

4755

5345

5925

2960

3565

4165

4755

5345

5925

2960

3565

4165

4755

5345

Carl Duisberg

+16

Niemcy – Berlin, Kolonia, Monachium
Szkoły Carl Duisberg są jednymi z najpopularniejszych szkół
w Niemczech. Specjalizują się w uczeniu języka niemieckiego międzynarodowych uczniów. Nauczyciele to rodzimi użytkownicy języka
niemieckiego (native speaker). Szkoły oferują kursy na wszystkich
poziomach od A1 do C2. Kursy odbywają się prze cały rok. Szkoła
oprócz zajęć lekcyjnych proponuje również zajęcia popołudniowe,
dzięki którym uczniowie mogą doskonalić swój język oraz miło spędzać czas.

CDC Kolonia – szkoła położona w centrum miasta, niedaleko słynnej
katedry oraz zabytkowej dzielnicy. Budynek posiada 16 klas (większość z nich jest klimatyzowana) oraz pokój do nauki.
CDC Monachium – szkoła położona w zachodniej części miasta, niedaleko uniwersytetu. Budynek szkoły dysponuje własnymi pokojami
dla studentów, posiada 15 klas, pokój do nauki oraz „party room”.
KURS INTENSIVE PLUS
24 godziny tygodniowo nauki języka niemieckiego + 6 godzin tygodniowo zajęć dodatkowych. Każdy uczeń na początku rozwiązuje
test, na podstawie którego jest kierowany do odpowiedniej grupy
zaawansowania. Grupy liczą od 5 do max. 15 osób.

CDC Berlin – szkoła położona w dzielnicy Mitte, w samym sercu stolicy. Budynek posiada dziedziniec, 19 klas, pokój do nauki, kawiarenkę internetową oraz pomieszczenie przeznaczone do spotkań
studentów.

DODATKOWO PŁATNE:
• Opłata rezerwacyjna – 250 PLN
• Opłata rejestracyjna – 80 €
• Dopłata sezonowa (kurs)
03.07 – 01.09.2017 – 25 €/tydzień
• Dopłata sezonowa (zakwaterowanie)
02.07 – 02.09.2017 – 25 € za tydzień
• Ubezpieczenie turystyczne
• Możliwość dokupienia transferu
z lotniska, dworca kolejowego

KURS
500 € - 2 tygodnie

290 € - 1 tydzień

675 € - 3 tygodnie

ZAKWATEROWANIE/cena za tydzień
RODZINA/pokój jednoosobowy

GUESTHOUSES/pokój jednoosobowy bez wyżywienia

bez wyżywienia

B&B

HB

Berlin

Monachium

190 €

210 €

260 €

200 €

160 €

Enforex

+16

Język hiszpański
CENY KURSÓW
Kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
Granada | Salamanca | Valencia
Alicante | Barcelona | Madryt | Sevilla | Malaga | Marbella

20 h

20 h + 5 h*

189 €

209 €

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

Przykładowe CENY ZAKWATEROWANIA (pełny cennik dostępny na www.pelikan.szn.pl)
Ceny za osobę w pokoju
dwuosobowym/za tydzień

MIESZKANIE
(pościel, ręczniki, koce,
dostęp do kuchni i pralni,
wspólna łazienka, TV, wifi,
ogrzewanie)

AKADEMIK/GUEST HOUSE/CAMPUS
(pościel, ręczniki, wifi, sprzątanie,
wyżywienie, wspólna łazienka)

RODZINA
(wifi, pościel, koce, pranie
raz w tygodniu, wyżywienie)

Bez wyżywienia

B&B

HB

FB

HB

FB

Barcelona | Madryt

149 €

229 €

279 €

309 €

219 €

269 €

Granada | Salamanca

109 €

149 €

189 €

219 €

149 €

179 €

Malaga | Sevilla| Walencja

109 €

209 €

239 €

279 €

189 €

219 €

BARCELONA - miasto w północno-wschodniej Hiszpanii, nad Morzem Śródziemnym. Jedno z najładniejszych miast Europy, pełne
urokliwych zaułków i zabytkowych budowli (gotycka katedra św.
Eulalii z XIII-XV wieku, Sagrada Familia, aleja Ramblas, Park Güell,
dzielnica Barri Gòtic, Palau Nacional na wzgórzu Montjuïc). Wielki
port morski i lotniczy (Prat de Llobregat). W Barcelonie znajduje się
jeden z największych obiektów sportowych Europy Camp Nou
GRANADA - miasto w płd. Hiszpanii, w dolinie rzeki Genil, w Górach
Betyckich. Stolica prowincji Granada, w regionie Andaluzja. Ośrodek handlowy, przemysłowy i kulturalny. Jedna z najważniejszych
miejscowości turystycznych w Hiszpanii, słynna z pięknego położenia, licznych zabytków i niezapomnianych krajobrazów. Szczególny
urok Granady polega na tym, że w ciągu kilku godzin można jeździć
na nartach w górach Sierra Nevada, a potem kąpać się w Morzu
Śródziemnym na Costa del Sol, oddalonym o ok. 70 km.
MADRYT - stolica i największe miasto Hiszpanii, położony w środkowej części kraju u podnóża Sierra de Guadarrama (Wyżyna Kastylij-

ska) nad rzeką Manzanares. Madryt pełni funkcję głównego ośrodka
kulturalnego i naukowego, jest też najważniejszym ośrodkiem przemysłowym kraju. Główny ośrodek biznesu i handlu międzynarodowego. Jedno z największych centrów finansowych Europy i świata
oraz największe centrum finansowe Hiszpanii. Sercem miasta jest
Puerta del Sol (Brama Słońca) - jest to owalny plac otoczony ze
wszystkich stron kremowymi XVIII-wiecznymi domami. Jest to hiszpański „kilometr zero”, oznaczony płytą chodnikową naprzeciwko
wieży zegarowej- punkt od którego mierzy się wszystkie odległości.
MALAGA - miasto w regionie Andaluzja w południowej Hiszpanii,
położone nad Morzem Śródziemnym, u podnóża Gór Betyckich.
Ośrodek przemysłu chemicznego, włókienniczego i cementowego.
Dzięki łagodnemu klimatowi na równinie Hoja de Malaga uprawia
się pomarańcze, banany, figi, bawełnę, trzcinę cukrową oraz winorośl (wino malaga i rodzynki). Duży port handlowy i rybacki oraz
stocznia. Baza marynarki wojennej. Od lat pięćdziesiątych XX wieku
rozwój turystyki, kąpieliska na Costa del Sol.

Szkoła założona w 1989 roku, Enforex jest
największą organizacją w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej specjalizuje się w nauczaniu
języka hiszpańskiego jako języka obcego.
Centrum Studiów Międzynarodowych z siedzibą w Madrycie.
Szkoła Enforex została zakwalifikowana
przez katedrę języka hiszpańskiego Uniwersytetu Alcala jako uprawniona do nauczania
jęz. hiszpańskiego obcokrajowców i otrzymała certyfikat CEELE.
Wykładowcy w szkołach Enforexu są skrupulatnie dobierani i muszą spełniać wysokie wymagania oraz posiadać uprawnienia
do wykładania jęz. hiszpańskiego dla obcokrajowców.
Budynki szkół we wszystkich miejscowościach znajdują się w centrum. Klasy wyposażone są w sprzęt multimedialny, internet
dostępny jest bezpłatnie na terenie szkoły.

DODATKOWE OPŁATY:
• Opłata rejestracyjna – 75 €
• Opłata rezerwacyjna – 250 PLN
• Książki – 40 €
• Ubezpieczenie turystyczne
• Możliwość wykupienia transferu
z lotniska, dworca kolejowego
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Sprachcaffe Language Plus
Połącz wypoczynek z efektywną nauką języka za granicą. Szkoła
Sprachcaffe to doskonała inwestycja:
• 30 lat doświadczenia w organizowaniu kursów językowych za granicą
• 1 organizacja – 29 szkół językowych – 7 języków
• Szkoły położone w atrakcyjnych okolicach
• Kursanci z całego świata
• Zróżnicowane metody nauczania
• Sympatyczni i pomocni pracownicy
• Zakwaterowanie blisko szkół językowych
• Ekscytujący i różnorodny program zajęć dodatkowych
Bez względu na to, z jakich powodów uczysz się języków, we wszystkich szkołach możesz liczyć na pełne zaangażowanie w proces nauczania. Przed rozpoczęciem kursu każdy uczeń przystępuje do testu
językowego, który zakwalifikuje go do odpowiedniej grupy. Regularne testy w trakcie trwania kursu stale monitorują postępy nauki.
Wszystkie szkoły zlokalizowane są w dzielnicach oferujących zabawę
oraz uczestnictwo w codziennym życiu kulturowym i sportowym.
KURS STANDARDOWY – 20 lekcji / 15 godzin tygodniowo / 1 lekcja
= 45 minut
To najlepszy kompromis pomiędzy nauką i wypoczynkiem. Cztery
lekcje dziennie gwarantują odpowiednie efekty nauki, a po południu pozostaje wiele czasu na zajęcia dodatkowe. Minimalny czas
trwania kursu to tydzień.
KURS INTENSYWNY – 30 lekcji / 22,5 godziny tygodniowo / 1 lekcja
= 45 minut
Dedykowany osobom , które chcą uczyć się intensywniej i szybciej
zdobywać płynność w posługiwaniu się językiem.

ZAKWATEROWANIE
APARTAMENTY – posiadają w pełni wyposażoną kuchnię oraz łazienki – urządzone typowo dla danego kraju. W apartamentach
samemu przygotowuje się posiłki. Dostęne sa pokoje jedno- i dwuosobowe.
Apartamenty standardowe to najtańszy rodzaj zakwaterowania.
Apartamenty z wyposażoną kuchnią i łazienką. W niektórych można
dodatkowo wykupić wyżywienie
Apartamenty komfortowe najczęściej mają lepszą lokalizację niż
standardowe apartamenty i posiadają wyposażenie o wyższym
standardzie. W niektórych można dodatkowo wykupić wyżywienie.
REZYDENCJA – studenci mieszkają „pod jednym dachem” w pokojach jedno- lub dwuosobowych. Ten rodzaj zakwaterowania zapewnia podstawowe wyposażenie pokoi, o standardzie zbliżonym do
akademików. Wniektórych miejscach można dodatkowo wykupić
śniadania, lunch i kolacje.

CENA ZAWIERA:
• test kwalifikacyjny
• kurs językowy wg wybranej opcji
• zakwaterowanie wg wybranej opcji
• test wstępny
• certyfikat ukończenia kursu
DODATKOWE OPŁATY:
• opłata rezerwacyjna – 250 PLN
• opłata rezerwacyjna za kurs – 270 PLN
• opłata rezerwacyjna za zakwaterowanie
– 360 PLN
• podręczniki do wypożyczenia
(ok. 10 €/tydz, 30 € depozyt)
lub do kupienia w szkole
• ubezpieczenie turystyczne

RODZINA GOSZCZĄCA – idealna forma zakwaterowania dla osób,
które oprócz nauki języka chciałyby poznać styl zycia, tradycję i kulturę kraju.
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Oprócz kursu szkoła oferuje program zajęć dodatkowych, m. in.
Wieczory filmowe, wspólne wyjścia do muzeum, na wystawę czy do
klubu, gry, zajęcia sportowe i szkolne party. W weekendy organizowane są wycieczki całodniowe.
Niektóre zajęcia dodatkowe nie są wliczone w cenę, można je zarezerwować i opłacić na miejscu.

ANGIELSKI – MALTA
Dawna kolonia brytyjska przywita Cię śródziemnomorską atmosferą i zaciekawi historią
CENA KURSU / PLN
1 – 8 tydzień

kurs standardowy
740 PLN

kurs intensywny
1055 PLN

Terminy kursów na wszystkich poziomach (oprócz rozpoczynających naukę): każdy poniedziałek
Terminy dla osób rozpoczynających naukę 2017: styczeń: 9 | luty: 6, 20 | marzec: 13, 20 | kwiecień: 3,10 | maj: 1, 22 | czerwiec: 5, 26
lipiec: 3, 10, 17, 24, 31 | sierpień: 7, 14, 21, 28 | wrzesień: 18 | październik: 2,9, 16, 23 | listopad: 13
ZAKWATEROWANIE niedziela - sobota
apartament
standardowy
apartament
komfortowy
Rodzina
wyżywienie HB

Sezon A
Do 19.03 / Od 02.10

Sezon B
20.03 – 18.06 i 28.08 – 01.10

Sezon C
19.06 – 27.08

pokój 2 os.

520 PLN

740 PLN

965 PLN

pokój 1 os.

1010 PLN

1225 PLN

1470 PLN

pokój 2os.

970 PLN

1190 PLN

1415 PLN

pokój 1 os.

1460 PLN

1685 PLN

1910 PLN

pokój 2 os.

920 PLN

1145 PLN

1370 PLN

pokój 1 os.

1190 PLN

1420 PLN

1640 PLN

Wyżywienie (apartament): śniadanie +195 PLN, HB + 590 PLN, Transfer (2 strony): + 200 PLN

WŁOSKI – FLORENCJA
Przesiąknij włoską kulturą i pasją, poczuj włoski styl życia
CENA KURSU / PLN
1 – 8 tydzień

kurs standardowy
740 PLN

kurs intensywny
1120 PLN

Terminy kursów na wszystkich poziomach (oprócz rozpoczynających naukę): każdy poniedziałek
Terminy dla osób rozpoczynających naukę 2017: lipiec: 3, 10, 17, 24 | sierpień: 7, 14, 21 | wrzesień: 4, 25 | październik: 9, 30 | listopad: 20

apartament
standardowy

pokój 2 os.

Sezon A
Do 19.03 / Od 02.10
810 PLN

pokój 1 os.

1030 PLN

1210 PLN

1325 PLN

apartament
komfortowy

pokój 2os.

1120 PLN

1300 PLN

1415 PLN

pokój 1 os.

1345 PLN

1525 PLN

1640 PLN

pokój 2 os.

1165 PLN

1345 PLN

1435 PLN

pokój 1 os.

1480 PLN

1660 PLN

1750 PLN

ZAKWATEROWANIE niedziela - sobota

Rodzina
wyżywienie HB

Sezon B
20.03 – 18.06 i 28.08 – 01.10
985 PLN

Sezon C
19.06 – 27.08
1095 PLN

FRANCUSKI – NICEA
Idealne połączenie nowoczesnego miasta i francuskiego szyku na pięknym śródziemnomorskim wybrzeżu.
CENA KURSU / PLN
1 – 8 tydzień

kurs standardowy
920 PLN

kurs intensywny
1370 PLN

Terminy kursów na wszystkich poziomach (oprócz rozpoczynających naukę): każdy poniedziałek
Terminy dla osób rozpoczynających naukę 2017: styczeń: 30 | luty: 17 | marzec: 27 | kwiecień: 3, 10, 24 |maj: 15 | czerwiec: 5, 19 |
lipiec: 3, 17, 31 sierpień: 14, 28 | wrzesień: 18 | październik: 2, 9, 23 | listopad: 6
ZAKWATEROWANIE niedziela - sobota
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Sezon A
Do 01.04/ Od 01.10

Sezon B
02.04 – 17.06 i 27.08 – 30.09

Sezon C
18.06 – 26.08

1595 PLN

1730 PLN

1910 PLN

apartament
standardowy

pokój 1 os.

Rodzina
wyżywienie BB

pokój 2os.

895 PLN

1020 PLN

1120 PLN

pokój 1 os.

1255 PLN

1370 PLN

1480 PLN
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985 PLN

ISTNIEJEMY NA RYNKU OD 1990 ROKU

Oferujemy przewozy autokarami klasy turystycznej w kraju i za granicą

Proponujemy przewóz osób na wycieczki:
turystyczne ∙ szkolne ∙ zielone szkoły ∙ imprezy okolicznościowe
∙ imprezy sportowe ∙ pielgrzymki ∙ inne
autokary od 9 do 70 miejsc

www.wklautokary.civ.pl
wklautokary@civ.pl

tel. 91 433 40 58

kom. 600
41 57 27 43
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IZI MOTO

Sp.j

JAKUB OWS K I , Ł UB IŃ S K I

IZI MOTO

Sp.j

JA K U B OW S K I , Ł U B I Ń S K I

WARSZTAT
SAMOCHODOWY…

RZECZOZNAWCA
SAMOCHODOWY

Naprawy blacharsko – lakiernicze

Partner Stowarzyszenia Rzeczoznawców

wszystkich marek samochodów.

Samochodowych EKSPERTMOT

• likwidacja szkód komunikacyjnych
• wypełniamy zgłoszenie szkody
• przeprowadzamy oględziny samochodu
• zamochody zastępcze na czas naprawy
• wynajem samochodów

44

ul. Ustowska 45
tel: 91 482 92 89
izimoto@wp.pl
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• wycena wartości
• sporządzanie ocen powypadkowych
• weryfikacja rachunków za naprawy
• ustalenie rynkowego ubytku wartości
• doradztwo w zakresie likwidacji szkód

ul. Chopina 49E/17
tel: 509 46 06 19
st.lubinski@wp.pl, slubinski@smars.pl

