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WARTO WIEDZIEĆ
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WYCIECZCE

na jezdni są dwie koperty.

Warunkiem zapisania się na imprezę jest podpisanie umowy zgłoszenia i wpła- Wszystkie wycieczki samolotowe rozpoczynają się na lotniskach berlińskich,
cenie zaliczki.
dla chętnych oferujemy transfery na lotnisko, które organizowane są tylko dla
uczestników danej wycieczki.
W zależności od terminu w jakim się zapisujesz obowiązują następujące kwoty
zaliczek:
TRANSPORT
- zaliczka 10 % przy zapisie
- dopłata do 29 % na 3 miesiące przed rozpoczęciem wycieczki
W zależności od kierunku, długości i charakteru wycieczki transport może od- dopłata do 100 % na 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki
bywać się autokarem lub mniejszymi busami. Wszystkie wycieczki ze Szczecina,
które trwają więcej niż 2 dni, są realizowane autokarem. Na krótszych trasach,
Dzwoniąc pod numery 914 881 422 lub 914 881 686, uzyskasz informacje na temat jedno lub dwudniowych, może się zdarzyć, że pojedzie mniejszy autokar/bus.
możliwości zapisania się na wycieczkę. W tym przypadku zaprosimy Cię do Biura Miejsca w autokarze przydzielane są według kolejności zgłoszeń.
lub wyślemy e-mail z umową. Wpłaty można dokonywać gotówką w Biurze lub
przelewem na konto. Zapraszamy także do Biur Agencyjnych na terenie całej Pol- ZAKWATEROWANIE
ski, w nich również można dokonać wszelkich formalności.
W trakcie wycieczek organizowanych przez nasze Biuro możecie Państwo spodziewać się noclegów w sprawdzonych hotelach, z którymi współpracujemy od
Kiedy zapisać się na wycieczkę?
Im wcześniej, tym lepiej! Taką zasadę upowszechniamy. Nie ma granicy czaso- lat. Standard hoteli jest zawsze dobry, jednak należy pamiętać, że każdy kraj
wej, którą podajemy jako „termin ostateczny”. Osoby zainteresowane wyciecz- ma swoją kategoryzację obiektów. Przy wyborze hoteli zwracamy też szczególkami lotniczymi zachęcamy do wcześniejszego zapisywania się, grupy samoloto- ną uwagę na lokalizację, bo przecież miło jest po zakończeniu programu wyjść
w miasto i poczuć jego klimat.
we są nieduże, a miejsca szybko się sprzedają.
Czy wycieczka jest potwierdzona?
W momencie przedstawienia oferty od razu pojawia się to pytanie i nie opuszcza nas do końca sezonu. Bez Was Drodzy Klienci wycieczki się nie odbędą! Jeśli
program podoba się Państwu i mielibyście ochotę uczestniczyć w nim, proszę
się zapisać i nie czekać do ostatniej chwili. Na wycieczki autokarowe ze Szczecina musimy z odpowiednim wyprzedzeniem zebrać minimum uczestników, aby
dany termin potwierdzić. My czekamy na zgłoszenia, a Państwo, pomimo chęci
uczestnictwa nie zapisujecie się i czekacie na potwierdzenie imprezy. Tym samym nie dajecie nam szansy na realizację usługi, a przecież obie strony są tym
zainteresowane. Nie czekaj dłużej, zrób pierwszy krok, zapisz się na wycieczkę
i zwiedzaj świat! Wszystkie wycieczki lotnicze na terenie Europy są potwierdzone. Informacje dotyczące terminów już potwierdzonych wprowadzamy na bieżąco na naszą stronę internetową http://www.pelikan.szn.pl/offer/wycieczki.
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WYCIECZCE
Rezygnacja z udziału w imprezie pociąga za sobą potrącenia. Ich wysokość uzależniona jest od faktycznie poniesionych kosztów Organizatora. Oznacza to, że
mogą one być oszacowane dopiero po zakończeniu imprezy. Staramy się zawsze
ograniczyć je do minimum. Wszystkim naszym klientom proponujemy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (KR). Koszt takiego ubezpieczenia to 2,6 % wartości wykupionej wycieczki. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej pomoże uchronić Cię przed finansowymi skutkami.
Należy pamiętać, że ubezpieczenie takie działa tylko w losowych przypadkach.
Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą produktu Signal Iduna.
Ubezpieczenie można wykupić w Biurze w ciągu 3 dni od podpisania umowy.
UBEZPIECZENIE

PODRÓŻ SAMOLOTEM
Linie lotnicze
Przeloty realizowane są na podstawie regularnych oraz tanich linii lotniczych.
Informacja o przewoźniku znajduje się w uwagach poszczególnych wycieczek.
Pracownicy linii lotniczych nie mówią w języku polskim. Na pokładzie samolotu
dostępny jest płatny catering.
Opóźnienia
Opóźnienia przelotu wynikają najczęściej z warunków atmosferycznych lub innych zakłóceń, na które nie mamy wpływu (np. strajki, awarie techniczne, obostrzone przepisy bezpieczeństwa itp.). Zasady odszkodowań i pomocy dla pasażerów uregulowane są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr
261/2004 z dn.11.02.2004 oraz polskiej Ustawy Prawo Lotnicze. Zgodnie z tymi
uregulowaniami pasażer ma prawo złożyć reklamację do przedstawiciela właściwej linii lotniczej.
Bagaż
W cenie wycieczki zawarty jest zawsze bagaż podręczny lub rejestowany(wymiary oraz waga podane są przy każdej wycieczce). Bagaż główny czyli rejestrowany
można dokupić na min. 30 dni przed planowaną podróżą, w niektórych wycieczkach jest on już wliczony w cenę imprezy. Dopuszczalną wagę oraz opłatę za rejestrowany bagaż należy zawsze sprawdzać w biurze, ceny oraz warunki często
zmieniają się, na co Biuro nie ma wpływu.
Do bagażu podręcznego można zabrać maksymalnie 1 litr płynów w pojemnikach do 100 ml. Dotyczy to m.in. szamponu, płynu do płukania ust, płynnych
balsamów do ciała, napojów, alkoholu. W bagażu podręcznym nie mogą również
znaleźć się przedmioty z ostrymi krawędziami, kolcami. Można natomiast przewozić lekarstwa i akcesoria medyczne potrzebne pasażerowi w podróży. Płynne
leki na receptę mogą być przewożone w ilości większej niż 100 ml, jeżeli są niezbędne dla pasażera z przyczyn zdrowotnych podczas podróży. Leki te należy
zgłosić osobno podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku (w niektórych przypadkach służby na lotnisku mogą poprosić pasażera o zaświadczenie od lekarza,
wskazujące potrzebę posiadania przy sobie danego leku).

Każdy uczestnik naszych wycieczek jest ubezpieczony w Towarzystwie Ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA Polska S. A. Sumy gwarancyjne kosztów leczenia
(KL) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) są podane w ofercie wycieczek. Ubezpieczenie KL pokrywa koszty leczenia zagranicą związane z nagłym
zachorowaniem lub nagłym wypadkiem, nie działa ono jednak jeśli zachorowanie
wywołane jest chorobą przewlekłą. Dla osób chorujących przewlekle zalecamy
wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, wysokość składki podana jest w ofercie wycieczki. Turystom wyjeżdżającym do krajów UE/EFTA zalecamy zabranie UWAGA! Podane informacje są ogólne. Przed wylotem należy dokładnie zapoze sobą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
znać się ze szczegółowymi warunkami przewozu danego przewoźnika.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże dostępne są na naszej stro- Odprawa
nie internetowej www.pelikan.szn.pl.
W większości lotów obowiązuje odprawa internetowa. Do jej wykonania potrzebne są dane dokumentu, z którym będziecie Państwo podróżowali (imię/imiona,
nazwisko, rodzaj, seria i numer, data ważności). Dane te należy zgłosić do Biura
na 14 dni przed planowaną data podróży. Odprawy dokonują pracownicy biura,
DOKUMENTY PODRÓŻY
a kartę pokładową otrzymają Państwo w dniu wylotu. Zgubienie karty pokładoPrzekraczając granice państw należy posiadać ważny dokument tożsamości (do- wej wiąże się z naliczeniem przez przewoźnika dodatkowych kosztów odprawy
wód osobisty lub paszport). Do państw strefy Schengen możemy podróżować na lotnisku. Po dokonaniu odprawy zmiany w rezerwacji nie są już możliwe.
z paszportem lub dowodem osobistym, do pozostałych krajów z paszportem. Miejsca w samolocie
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie https://polakzagranica.
msz.gov.pl/
Miejsca w samolocie przydzielane są przez przewoźnika bezpłatnie i losowo,
w związku z czym nie jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu miejsc obok
siebie. Zmiana miejsca na inne jest dodatkowo płatna.
MIEJSCE ZBIÓRKI
Wszystkie nasze wycieczki autokarowe zaczynają się na ulicy Sambora w Szcze- Zmiana nazwiska
cinie. Jest tam wyznaczony przez Urząd Miasta parking, gdzie zatrzymują się au- Zmiana nazwiska pasażera jest możliwa w przypadku, gdy odprawa nie została
tokary. Jest to mała uliczka, na środku której stoi znak „parking dla autokarów”, jeszcze dokonana. Jest to usługa dodatkowo płatna. Stawki określa przewoźnik.
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PYSZNA PORTUGALIA
DZIEŃ I Godz. 11.30 wylot samolotu z Berlina z lotniska Schönefeld. Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed odlotem. Przylot do Lizbony o godz. 14.05. Lizbona to barwna
stolica Portugalii, miasto zabytków, żółtych tramwajów i pieśni fado, to zakątek
pełen architektonicznych niespodzianek. Na początek udamy się do dzielnicy Bairro Alto (Górne Miasto), gdzie znajdują się liczne sklepy i restauracje i gdzie skupia
się życie miasta. Zobaczymy główne place: Figueira, Restauradores i Rosario oraz
będziemy mogli posmakować lokalnych przysmaków w lizbońskich restauracjach.
Następnie przejazd zabytkowym tramwajem na wzgórze, gdzie znajduje się zamek
św. Jerzego. Z murów obronnych zamku roztacza się wspaniała panorama na miasto
i port. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Przejazd do najstarszej mauretańskiej dzielnicy miasta
Alfamy, gdzie pospacerujemy wąskimi, opadającymi ku rzece zabytkowymi uliczkami. Zwiedzimy katedrę Se Patrialcal, zaliczaną do najwspanialszych budowli Lizbony i barokowy kościół św. Wincentego, którego krużganki pokryto XVIII-wiecznymi
płytkami przedstawiającymi sceny z bajek La Fontaine’a. Przejazd do nadbrzeżnej
dzielnicy Belem, pełnej zabytków przywołujących czasy, kiedy Portugalia była zamorską potęgą. Zwiedzimy Klasztor Hieronimitów, wpisany na listę UNESCO, prawdziwe dzieło sztuki manuelińskiej i późnogotyckiej. Zobaczymy wieżę Torre de Belem, śliczną XVI-wieczną fortecę i Pomnik Odkrywców wzniesiony w hołdzie wielkim
portugalskim żeglarzom. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ III Po śniadaniu udamy się na wycieczkę do Sintry, dawnej letniej rezydencji
portugalskich władców, pełnej wspaniałych pałaców i pomników. Naturalne piękno
miasta położonego wśród egzotycznych ogrodów i wzgórz zdecydowało o wpisaniu
Sintry na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spacer malowniczymi uliczkami
i zwiedzanie: Quinta da Regaleira, Palacio Nacional de Sintra, Palacio Nacional da

Pena (wnętrza). Przejazd do Cascais, uroczego miasteczka rybackiego, będącego
najpopularniejszą miejscowością wypoczynkową na lizbońskim wybrzeżu. Miasto
stanowi eleganckie połączenie dekoracyjnej architektury XIX wieku, tradycyjnego
portugalskiego uroku i niezwykłej turystycznej infrastruktury. Następnie odwiedzimy Óbidos, maleńkie, zwarte miasteczko, które zachwyca od pierwszego kroku po
przekroczeniu murów. Uliczki skąpane w kwiatach, budynki pomalowane w kolorach
żółtym, niebieskim i białym, sklepiki, restauracje, kościoły i zamek – czego więcej
potrzeba? Układ ulic oraz domów pozostał niezmieniony i dzisiaj wszystko wygląda
jakby zostało przeniesione z przeszłości, część okolona średniowiecznymi murami
już dawno została wpisana na listę UNESCO. Przejazd do hotelu w okolicach Fatimy.
Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wyjazd do Fatimy, ośrodka kultu maryjnego, celu licznych
pielgrzymek. Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej: Plac Pielgrzyma, bazylika z grobowcami bł. Łucji, Hiacynty, Franciszka, Kaplica Objawień. Następnie
udamy się do Batalha. W sercu miasta znajduje się dominikańskie opactwo Matki
Boskiej Zwycięskiej, arcydzieło portugalskiego gotyku, wpisane na listę UNESCO.
Zobaczymy kościół z kaplicą grobową Jana I i jego synów, klasztor ze wspaniałym
krużgankiem i Grobem Nieznanego Żołnierza, Niedokończoną Kaplicę. Przejazd do
hotelu w okolicach Porto. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ V Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie Porto, miasta urokliwie położonego
na wzgórzach i patrzącego na bezkresny ocean. Zwiedzanie zaczniemy od Palacio da
Bolsa i kościoła św. Franciszka. Zobaczymy także Most Ponte Dom Luis I, dwukondygnacyjny most stalowy, który stanowi wizytówkę miasta. Następnie udamy się na
nabrzeże Cais da Ribeira, dzielnicę Porto ulokowaną nad brzegiem rzeki, która jest
jedną z najbardziej malowniczych części miasta, chętnie fotografowaną o każdej po-

Porto
Coimbra
Batalha Fatima
Óbidos

HISZPANIA

Sintra Lizbona
Cascais
PORTUGALIA
Silves Albufeira
Lagos
Faro
Ria Formosa
OCEAN ATLANTYCKI
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CENA: 4 800 PLN
rze dnia. Zwiedzimy także stację kolejową Söo Bento, znaną
ze swoich malowideł naściennych przedstawiających historię
Portugalii i księgarnię Livraria Lello&Irmäo. Następnie wizyta
w winiarni połączona z degustacją, bo wino to przecież część
duszy miasta, a najsłynniejsze jest oczywiście porto. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ VI Po śniadaniu udajemy się na południe kraju. Najpierw odwiedzimy Coimbrę nazywaną kolebką portugalskiej
państwowości. Kiedyś miasto było stolicą państwa i urodziło się tutaj sześciu królów Portugalii. Trzeci co do wielkości
ośrodek miejski w kraju skrywa niezwykle okazały obiekt –
uniwersytet założony w 1290 roku, który w 2013 roku został
wpisany na listę UNESCO. Symbolem uczelni jest Kozia Wieża z dzwonnicą – Torre de Cabra, a jej chlubą jest barokowa
Biblioteka Joanina z imponującym zbiorem ponad 300 tysięcy książek. Spacer po urokliwej starówce, w czasie którego
zobaczymy m.in. wspaniałą romańska katedrę i kościół św.
Krzyża z arcydziełami sztuki rzeźbiarskiej renesansu. Przejazd do hotelu na wybrzeżu Algavre. Obiadokolacja i nocleg.

w obrębie starego miasta otoczonego przepięknymi murami
i skrywającego wiele architektonicznych perełek. Zaczniemy
od spaceru po starówce, w czasie którego zobaczymy katedrę
Se z XIII wieku, bramę miejską Arco da Vila i Pałac Biskupów.
Czas wolny. Niezależnie od miejskich zabytków w Faro zobaczymy także piękno tutejszej przyrody. Must see na liście
atrakcji w Faro jest oczywiście park przyrody Ria Formosa. Teren parku obejmuje spory odcinek wybrzeża ciągnący się między Faro i miastem Tavira. Ria Formosa jest jedną z największych chronionych w Europie lagun i zajmuje powierzchnię 170
km². To prawdziwy raj dla wielu gatunków ptaków, które tutaj
żyją. Rejs statkiem. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg

DZIEŃ IX Śniadanie w hotelu. Dziś czeka nas wycieczka do
najpiękniejszych zakątków regionu Algarve. Odwiedzimy
miejscowość Silves, dawną stolicę regionu Al-gharb, gdzie
zachował się zamek z czasów mauretańskich. Następnie
przejazd do Lagos, skąd w czasach kolonialnych statki wypływały na podbój świata. Spacer po mieście, w czasie którego
zobaczymy pierwszy w Europie targ niewolników i kościół św.
Antoniego. Możliwość popłynięcia łódkami do słynnych grot
DZIEŃ VII Śniadanie w hotelu. Czas na relaks i wypoczynek. i formacji skalnych Ponta de Piedade. Czas na relaks na plaży.
Dziś będziemy odpoczywać na pięknych plażach w Albufe- Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
irze. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ X Śniadanie. Transfer na lotnisko. Godz. 09.30 wylot
DZIEŃ VIII Śniadanie w hotelu. Przejazd do Faro, stolicy re- samolotu z Faro. Godz.14.10 przylot do Berlina na lotnisko
gionu Algavre. Miasto jest bardzo malownicze, szczególnie Schönefeld.

TERMIN:
28.08 – 06.09.2019
CENA ZAWIERA:
» przelot samolotami linii Easyjet na
trasach Berlin– Lizbona i Faro – Berlin
» 9 noclegów w hotelach
» wyżywienie: 9 śniadań
i 9 obiadokolacji (napoje do
obiadokolacji płatne dodatkowo)
» opiekę pilota – przewodnika
» transport w czasie wycieczki
» opłatę klimatyczną
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
» bagaż podręczny 10 kg
(wymiary 56x45x25 cm)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 120 EUR
» bagaż rejestrowany 23 kg – 260 PLN
» dopłata do pokoju 1 os. – 695 PLN
» transfer na trasie Szczecin – Berlin
lotnisko – Szczecin – 140 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 90 PLN
» ubezpieczenie kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartości wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie (aktualne
informacje na stronie internetowej
oraz w biurze).
» Pilot nie oprowadza po muzeach.
» nowość 2019
» zwiedzanie + wypoczynek
» kameralna grupa
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Kierunek – Szkocja!
DZIEŃ I Wylot z Berlina z lotniska Tegel o godz. 13.25, zbiórka
na lotnisku 2 godziny przed wylotem. Przylot do Edynburga
o godz. 14.40 czasu lokalnego. Transfer do hotelu. Edynburg
jest stolicą Szkocji, położoną na wzgórzach, tuż obok wygasłego wulkanu. Zwiedzanie rozpoczniemy od przejścia na
wzgórze Calton Hill nazywanego „Akropolem Północy”, skąd
rozpościera się najpiękniejsza panorama na miasto. Idealne miejsce na spacer w otoczeniu zabytkowych pomników
i obiektów. Zobaczymy także fragment Ulicy Książąt, Princes
Street, gdzie z bliska przyjrzymy się pomnikowi słynnego poety szkockiego, Waltera Scotta. Powrót do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ II Po śniadaniu czeka nas bliższe poznanie Edynburga. Spacer wzdłuż Królewskiej Mili. Royal Mile, esencja średniowiecznego miasta, z przylegającymi uliczkami jest perłą
architektury. Jednym z ważniejszych punktów na trasie jest
Plac Parlamentarny oraz katedra św. Idziego, najważniejsza
świątynia w Edynburgu. Stąd już bardzo blisko na Wzgórze
Zamkowe, gdzie znajduje się jedna z najstarszych i najpotężniejszych fortec Wielkiej Brytanii – Zamek Edynburski.
Zobaczymy królewskie komnaty, skarbiec z insygniami oraz
więzienie. Będzie to podróż po burzliwej historii Szkocji
i Edynburga. Następnie wybierzemy się do najbardziej kolorowej części miasta, Grassmarket, który pomimo setek barw,
skrywa w sobie mroczną tajemnicę...Czas wolny. Przejazd
pod Pałac Holyrood, by przyjrzeć się z daleka szkockiemu
domowi brytyjskiej Królowej. Dla chętnych możliwość zakupu oryginalnej porcelany, którą co roku podejmowana jest
brytyjska rodzina. Wyjazd w kierunku Perth, nazywanego
bramą szkockich wyżyn. Po drodze podziwiać będziemy most
kolejowy zawieszony nad rzeką Forth. Ta imponująca żelazna
konstrukcja niegdyś była najdłuższym tego typu mostem na
świecie. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.

CENA: 4 180 PLN

trasą pomiędzy Wzgórzami Pięciu Sióstr do najczęściej fotografowanego miejsca w Szkocji, zamku Eilean Donan. Budowla
położona na niewielkiej wysepce, połączona ze stałym lądem
kamiennym mostem, była plenerem dla wielu filmów, m.i.n.
„Świat to za mało” ze słynnej serii o Jamesie Bondzie. Dalsza
podróż mostem Skye Bridge na jedną z wysp archipelagu Hebrydów – Wyspę Skye. Krajobraz zachwycający, zdumiewający i podobno uzależniający. Drogi tutaj są malownicze, wąskie
i kręte, częstym widokiem są chodzące samopas owce, szczęśliwcom udaje się nawet spotkać urocze krowy z potężnymi
rogami i grzywką zasłaniającą oczy. Linia brzegowa Skye jest
bardzo zróżnicowana, dlatego na wyspie można obejrzeć urocze zatoczki i fiordy. Najsłynniejszy z nich Kilt Roch, z którego
wypływa wodospad Mealt Falls – kolejny przystanek naszej
wycieczki. Przejazd do miejsca, skąd pochodzi najsłynniejszy
kadr z wyspy – przełęcz Quiraing. Jest to teren, który powstał
w wyniku obsunięcia się ziemi. Do tej pory jest to osuwisko
aktywne, z tego powodu co jakiś czas trzeba naprawiać powstałą tam asfaltową drogę. Zielone wzgórza przecięte szczelinami, miękka trawa, osobliwe formacje skalne i ta pustka…
Po prostu pięknie tam być! Przejazd do Portree. Nocleg.

DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Ten dzień pozwoli nam na odpoczynek w okolicznościach natury. Zaczniemy od Fairy
Glen, uroczego miejsca, w którym ponoć mieszkają wróżki,
a wszystko sprawia wrażenie „miniaturowego”. Stamtąd
przemieścimy się do Fairy Pools, kolejnego miejsca, które
upodobały sobie magiczne istoty – tym razem to sadzawki
ulokowane pod wzgórzami Cuilins. Powrót na „ląd”. Przeprawa promowa Armadale – Mallaig. Warto w tym czasie
usiąść na tarasie widokowym i wypatrywać fok i delfinów.
Zmierzając do Fort Williams, zatrzymamy się przy wiadukcie
kolejowym Glenfinnan położonym w bajkowej scenerii pełnej tajemnic i przygód. To tędy przejeżdżał słynny Hogwarth
DZIEŃ III Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie jednej z naj- Express z Harrym Potterem na pokładzie. Spacer po mieście,
ważniejszych atrakcji hrabstwa Perthshire – Scone Palace. nad którym góruje Ben Nevis, najwyższy szczyt Szkocji. Czas
Tutaj koronowano szkockich królów – Makbeta, Roberta wolny w mieście. Przejazd na nocleg w okolicy.
I Bruce’a i Karola II. To właśnie stąd pochodzi słynny kamień
przeznaczenia. Część pałacu jest wciąż zamieszkała przez DZIEŃ VI Po śniadaniu wyjazd w stronę Edynburga. Przejazd
rodzinę Mansfield – właścicieli posiadłości. Na terenie rezy- przez Glencoe. Czekają na nas zapierające dech w piersiach
dencji zobaczymy bogato zdobione wnętrza pałacowe, park krajobrazy. Glencoe to wąsko wciśnięta pomiędzy dzikie góry
z dumnie spacerującymi pawiami i labirynt zieleni. Po tej dolina. W jednym miejscu znajduje się tu wszystko, co najlekcji historii ruszymy dalej w kierunku górzystego regionu piękniejsze w Szkocji: majestatyczne szczyty, przejrzyste jeHighlands. Przejedziemy jedną z najpiękniejszych widokowo ziora i rozległe wrzosowiska. Krótki przystanek przy Jeziorze
tras Szkocji wiodącej przez Park Narodowy Cairngorms. Po Achtriochtan. Dalsza podróż przez pogranicza Parku Narododrodze zatrzymamy się w destylarni whisky, gdzie dowiemy wego The Trossachs do Stirling – dawnej stolicy Szkocji. Tutaj
się w jaki sposób powstaje „woda życia”. Już żadne alembiki, zwiedzimy jeden z najsłynniejszych zamków Szkocji, a także
„malt” i inne cuda nie będą mieć przed nami tajemnic. Prze- wysłuchamy opowieści o szkockim bohaterze, Williamie Waljazd do hotelu w okolicy Inverness. Nocleg.
lace, którego pomnik góruje nad miastem. Przejazd na nocleg
w okolicy.
DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Dzisiejszy dzień rozpoczniemy od wizyty u słynnej Nessie, która zamieszkuje najdłuższe DZIEŃ VII Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko. Wylot
w Szkocji jezioro – Loch Ness. Przerwa w Drumnadrochit na z Edynburga o godz. 13.10, przylot do Berlina na lotnisko Tezdjęcie z rzeźbą legendarnego potwora. Przejazd widokową gel o godz. 16.20.

TERMIN:
29.04 – 05.05.2019
CENA ZAWIERA:
» przelot samolotem linii EasyJet
na trasie Berlin – Edynburg – Berlin
» 6 noclegów w hotelach
» wyżywienie: 6 śniadań
» opiekę pilota – przewodnika
i lokalnych przewodników
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
» transport na trasie wycieczki
wg. programu
» bagaż podręczny o wymiarach
56x45x25 cm (bez ograniczenia
wagowego
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu, bilet na prom, wizyta
w destylarni – ok. 70 GBP
» dopłata do 6 obiadokolacji – 680 PLN
(napoje płatne dodatkowo)
» bagaż 20 kg – 370 PLN
» transfer na trasie Szczecin – Berlin
lotnisko – Szczecin – 140 PLN
» dopłata do pokoju 1 os. – na zapytanie
» ubezpieczenie od chorób
przewlekłych – 63 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % ceny wartości wycieczki
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie (aktualne
informacje na stronie internetowej
oraz w biurze).
» Wizyta w destylarni tylko dla osób
powyżej 18 r. ż.
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

» nowość 2019
» nocleg na wyspie Skye
» wersja dla wygodnych

Skye Drumnadrochit

Inverness

Jez. Loch Ness
Armadale
Park Narodowy
Mallaig
Cairngorms
Fort William
Glencoe
Perth
Park Narodowy
The Trossachs Stirling
Edynburg
SZKOCJA

ANGLIA

6

Za górami, za lasami
DZIEŃ I Wylot z Berlina z lotniska Schönefeld o godz. 12.15,
zbiórka na lotnisku 2 godziny przed wylotem. Przylot do Kluż
Napoki o godz. 15.05. Zaczniemy naszą wycieczkę od zwiedzania Kołoszwaru, bo tak brzmiała kiedyś nazwa tej miejscowości. Miasto położone jest w samym sercu Rumunii, w krainie zwanej Siedmiogrodem. W Klużu 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. Przejazd do
hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Czas, aby bliżej poznać niezwykłą krainę Maramuresz. Zaczniemy od zwiedzania ‘Wesołego
Cmentarza” w Sapancie, najdziwniejszego zabytku na liście
UNESCO. Na cmentarzu jest kilkaset kolorowych, rzeźbionych w drewnie fantazyjnych nagrobków, na których znajdują
się ręcznie malowane podobizny zmarłych i krótsze lub dłuższe ironiczne wierszyki, które z humorem i dystansem opisują zmarłego. Następnie przejazd do Syhotu Marmaroskiego,
gdzie zwiedzimy Muzeum Wsi. W skansenie znajdziemy zabytki architektury drewnianej z całego regionu Maramuresz,
które są podzielone na obszary historyczne, a każde z zabudowań reprezentuje jakiś region, okres i styl. Czas, aby zapoznać się z tutejszą kuchnią, proponujemy tradycyjny obiad
w restauracji regionalnej. Przejazd do hotelu w okolicach
Vişeu de Sus. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ III Po śniadaniu udamy się na przejażdżkę kolejką
górską Mocănița uznawaną za najlepiej zachowaną w Europie. Kolejka nadal wozi drwali w głąb gór Maramureskich
i transportuje stamtąd drewno do miejscowości Viseu de
Sus, ale też stanowi największą atrakcję dla turystów. Widoki przednie, a do tego oczywiście cały sznyt kolejki parowej.
W przypadku, gdyby nie było możliwości przejazdu kolejką
proponujemy zwiedzanie unikatowych drewnianych cerkwi
z listy UNESCO w Sudeşti, Budeşti i Plopiş. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

CENA: 3 490 PLN

klasztory: Voroneț– nazywany Kaplicą Sykstyńską Wschodu,
Sucevița – jeden z najpiękniejszych zespołów klasztornych
w Europie i Dragomirna. Przejazd do Suczawy, stolicy Bukowiny. W mieście zachowało się wiele cerkwi i monastyrów,
w tym wpisane na listę UNESCO: monastyr św. Jana Nowego
oraz górujący nad miastem kościół św. Dymitra. Spacer po
mieście. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Jassów. Podczas spaceru przejdziemy głównym deptakiem miasta, przy którym
znajdują się ważne miejskie instytucje, m.in.: urząd miasta,
teatr (uznany przez BBC za najpiękniejszy w Europie), Katedra Metropolitalna, cerkiew Trzech Hierarchów o oryginalnej,
orientalizującej architekturze. Zwiedzanie zakończymy na
Piața Palatului – placu z dawnym pałacem rządowym, obecnie zwanym Pałacem Kultury oraz z Casa „Dosoftei”, oryginalnym domem z XVII wieku., gdzie mieściło się skryptorium,
dziś najstarszy świecki zabytek miasta. Na uwagę zasługuje
także rozbudowany system obronny, czyli ufortyfikowany
pierścień monasterów okalający miasto, pochodzący z XVII
-XVIII. Czas wolny na zakupy. Obiad w kasztelu bojarskim.
Przejazd do Mołdawii. Zakwaterowanie w hotelu w Kiszyniowie. Wieczorne zwiedzanie stolicy Mołdawii: przejazd Bulwarem Stefana III Wielkiego, podczas którego zobaczymy Łuk
Triumfalny, katedrę Narodzenia Pańskiego, siedzibę Rządu
Mołdawskiego, Teatr Narodowej Opery i Baletu, Bibliotekę
Narodową, Narodowe Muzeum Historii, Ratusz Miejski. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ VI Po śniadaniu wyjazd do kompleksu archeologicznego Stary Orgiejów, położonego na wzgórzach Wyżyny Besarabskiej. Znajduje się tam kilkadziesiąt skalnych pustelni,
gockie grodziska i spektakularnie położony klasztor. Następnie przejazd na zwiedzanie najsłynniejszej mołdawskiej winnicy Cricova. Słynie ona z olbrzymich podziemnych piwnic,
które mają prawie 120 km długości – są tak olbrzymie, że
trzeba poruszać się po nich samochodami, a całość tworzy
imponujące podziemne miasto. Piwnice, w których panuje
stała temperatura 12-14 stopni, skrywają olbrzymią kolekcję
ponad miliona butelek wina. Swoje prywatne kolekcje mają
tu sławni ludzie z całego świata, m.in. kilkaset butelek należy do Donalda Tuska. My także będziemy degustować doskonałe mołdawskie wina. Powrót do Kiszyniowa. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Dzisiejszy dzień poświecimy
średniowiecznej mołdawskiej architekturze klasztornej. Najpiękniejsze co Bukowina, a może i cała Rumunia ma do zaoferowania, to malowane kościoły klasztorne, niezwykle harmonijnie wkomponowane w krajobraz regionu. Kolorowe freski
na ścianach tych świątyń, oświetlone światłem słonecznym
wyglądają jak klejnoty. Liczba detali przyprawia o zawrót DZIEŃ VII Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko. Wylot
głowy i budzi refleksję, jak wielką precyzją i zręcznością wy- z Kiszyniowa o godz. 12.30, przylot do Berlina na lotnisko
kazywali się lokalni malarze przy ich tworzeniu. Zwiedzimy Schönefeld o godz. 13.50.

UKRAINA

Syhot Marmaroski

Dragomirna
Suczawa

Orchej Stary
Cricova
Jassy
Kiszyniów

RUMUNIA
MORZE CZARNE
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TERMIN:
03.07 – 09.07.2019
CENA ZAWIERA:
» przelot samolotem linii Wizz Air
na trasach Berlin – Kluż Napoka
i Kiszyniów – Berlin
» 6 noclegów w hotelach
» wyżywienie: 6 śniadań
i 6 obiadokolacji (napoje do
obiadokolacji płatne dodatkowo)
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
» transport na trasie wycieczki
» bagaż podręczny o wymiarach
40x30x20 cm (waga do 10 kg)
» bagaż rejestrowany 20 kg
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 60 EUR
» transfer na trasie Szczecin – Berlin
lotnisko – Szczecin – 140 PLN
» dopłata do pokoju 1 os. – 440 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 63 PLN
» dokupienie ubezpieczenia kosztów
rezygnacji – 2,6 % wartości wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie (aktualne
informacje na stronie internetowej
oraz w biurze).
» Pilot – przewodnik nie oprowadza
po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

» spektakularne krajobrazy
» kameralna grupa
» dziewicza przyroda

Turkus, lazur czy indygo?
DZIEŃ I Wylot z Berlina z lotniska Tegel o godz. 11.25, zbiórka na lotnisku 2 godziny przed wylotem. Przylot na Majorkę
o godz. 14.10. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie i krótki
odpoczynek. Majorka jest największą wyspą archipelagu Balearów i prawdziwą turystyczną perełką. „Niebo jak turkus,
morze jak lazur, góry jak szmaragd, powietrze jak w niebie”
– tak pisał o Majorce Fryderyk Chopin i …trudno się z tym nie
zgodzić. Zwiedzanie stolicy wyspy zaczniemy od zamku Castell de Bellver. Wzniesiony w XIV wieku na 112-metrowym
wzgórzu był jedną z pierwszych budowli, jakie pojawiły się
w Palmie. Okrągły dziedziniec z krużgankami, majestatyczne mury, potężne wieże, fosa, barbakan… wszystko to przetrwało do czasów dzisiejszych w praktycznie nienaruszonym
stanie. Pałac otacza piękny park, a ze wzgórza zamkowego
roztacza się wspaniały widok. Następnie udamy się na spacer
po porcie. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ II Po śniadaniu czeka nas bliższe zapoznanie się z Palmą. To miasto słynące z bogatego życia kulturalnego, niesamowitej atmosfery i pięknych zabytków. Tutaj gotycka architektura łączy się z pełną temperamentu teraźniejszością.
Przejazd komunikacją miejską do centrum i piesze zwiedzanie. Zobaczymy plac Plaza Espana i Plaza Mayor, główny plac
miasta z ratuszem z XVI wieku i charakterystycznymi żółtymi
budynkami z zielonymi okiennicami. Zwiedzimy także katedrę La Seu, ogromną gotycką świątynię, jedną z trzech największych w Europie, która wznosi się tuż przy morzu i porcie, stanowiąc wizytówkę miasta i wyspy. Z drugiej strony
katedry znajduje się Pałac Królewski La Almudaina, pozostałość po arabskich władcach, którą następnie przejęli hiszpańscy królowie. Spacer po królewskich ogrodach S’Hort del Rei,
pełnych soczystej zieleni i chłodzących fontann. Czas wolny.
Wracając do hotelu przejdziemy Paseo dei Borne, najmodniejszą ulicą handlową miasta. Zadrzewiony spacerowy bulwar,
otoczony starymi klimatycznymi budynkami pełen jest modnych tarasów, barów i restauracji. Warto zatrzymać się tutaj
na kawę. Powrót do hotelu. Czas wolny na relaks i wypoczynek. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd do Sóller. Miasteczko ukryte
miedzy morzem a zboczami środkowej części gór Sierra Tramuntana to prawdziwa perła Majorki, stanowi swego rodzaju
krajobrazowo-kulturową esencję wyspy. Krajobraz w okolicach miasteczka to dolina porośnięta bujną roślinnością,
w szczególności gajami pomarańczowymi. Spacer po mieście
pośród starych, modernistycznych budynków ulokowanych
w wąskich, brukowanych uliczkach. Przejażdżka drewnianym
tramwajem do Port de Sóller, w czasie której będziemy de-

CENA: 3 190 PLN
TERMIN:
28.04 – 03.05.2019

lektować się widokiem sadów pomarańczowych i unoszącym
się w powietrzu zapachem cytrusów. Piękna marina, mnóstwo klimatycznych restauracji położonych wzdłuż promenady i brak ruchu samochodowego w tej części miasteczka
sprawia, że jest tu bardzo przyjemnie. Spacer po porcie i następnie rejs statkiem do Sa Calobra. Woda w zatoce ma intensywny, niewiarygodnie szafirowy kolor, a strome brzegi
spadające pionowo do wody sprawiają imponujące wrażenie.
Dla chętnych spacer wzdłuż strzelistych, pionowych skał wąwozu Torrent de Pareis. Przejazd do Port de Alcúdia. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

CENA ZAWIERA:
» przelot samolotem linii EasyJet
na trasie Berlin – Palma de Mallorca
– Berlin
» 5 noclegów w hotelach ***/****
» wyżywienie: 5 śniadań
i 5 obiadokolacji (napoje
do obiadokolacji płatne dodatkowo)
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
» transport na trasie wycieczki
wg. programu
» bagaż podręczny o wymiarach
56x45x25 cm (bez ograniczenia
wagowego)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.

DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Czas na relaks i wypoczynek.
Dla chętnych wycieczka statkiem na Minorkę. Obiadokolacja
i nocleg w hotelu.
DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Zaczniemy od wizyty na przylądku Cabo de Formentor, najbardziej malowniczym lądowo-morskim zakątku Majorki. To cypel z latarnią morską, który otaczają rzeźbione od tysięcy lat przez fale i wiatr klify, osiągające
w niektórych miejscach nawet do 300 m wysokości. Przejazd
do urokliwego kurortu Alcúdia. Miejscowość jest prawdziwym
skarbem wyspy, kryjącym w sobie średniowieczne mury obronne, urokliwą starówkę oraz starożytne rzymskie ruiny. Następnie zwiedzanie jaskiń d’Artà. By zwrócić uwagę turystów na
najciekawsze elementy stworzono tutaj niepowtarzalną grę
świateł i dźwięków. Dzięki kolorowej iluminacji łatwiej jest poznać największe osobliwości jaskiń, jakimi są okazałe, wiszące stalaktyty i „wyrastające” z ziemi stalagmity. Przy wyjściu
z podziemnych grot ukazuje się piękny widok na morze. Na zakończenie proponujemy wizytę w starożytnym mieście Artà,
gdzie na szczycie wzgórza stoi świątynia Santuari de Sant
Salvador. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 70 EUR, rejs
na Minorkę – ok. 35 EUR
» bagaż 23 kg – 270 PLN
» transfer na trasie Szczecin – Berlin
lotnisko – Szczecin – 140 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 44 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % ceny wartości wycieczki
» dopłata do pokoju 1 os. – 720 PLN.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie (aktualne
informacje na stronie internetowej
oraz w biurze).
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

DZIEŃ VI Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Bagaże
zabieramy ze sobą i wyjeżdżamy w kierunku Valldemossy.
Po drodze odwiedzimy wioskę Deià położoną w samym sercu
gór. Charakteryzuje się ona labiryntem wąskich uliczek, kamiennymi domami z zielonymi okiennicami i uroczym widokiem na gaje oliwne i morze. Następnie wizyta w Valldemossie. Międzynarodową sławę przyniósł miasteczku zimowy
pobyt w latach 1838 – 1839 Fryderyka Chopina i George Sand.
Zarówno w przeszłości jak i dzisiaj Valldemossa działa jak magnes na artystów poszukujących tutaj spokoju i natchnienia.
Zwiedzanie kościoła Kartuzów, gdzie kiedyś rezydował Chopin. Spacer po miasteczku i czas wolny. Transfer na lotnisko.
Wylot z Majorki o godz. 19.55, przylot do Berlina na lotnisko
Tegel o godz. 22.45.

» zwiedzanie + wypoczynek
» dobrej klasy hotele
» wersja dla wygodnych
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Alcúdia
Port d’Alcudia

MAJORKA

Artà

Jaskienie d’Arta

Fiesta de Cantabria

CENA: 2 870 PLN

DZIEŃ I Godz. 11.30 wylot samolotu z lotniska Berlin Schönefeld o godz. 16.10. Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed odlotem. Przylot do Santander o godz. 18.55. Transfer do hotelu.
Santander to położona nad Zatoką Baskijską stolica regionu
Kantabria w północnej Hiszpanii. Jest tutaj niesamowicie zielono i są tutaj wspaniałe plaże. Miasto od XIX wieku stanowi ulubione miejsce wypoczynku madrilenos (mieszkańców
Madrytu). Dzisiejsze Santander ceni się za spokój, czystość
oraz zgrabne połączenie historii z nowoczesnością. Nocleg
w hotelu.

ka gatunków zwierząt z pięciu kontynentów. Zwiedzający
mogą je podziwiać prawie na wolności, gdyż przebywają na
dużych powierzchniach w środowisku o charakterze możliwie jak najbardziej zbliżonym do naturalnego. Trasa została
zaprojektowana tak, by móc zobaczyć wszystkie zwierzęta,
składa się z 20 km dróg i można ją przebyć zarówno pieszo,
jak i samochodem, podziwiając przy tym piękne wąwozy
i spokojne jeziora. Przejazd do nadmorskiego miasteczka
Urros de Liencres, z którego rozciąga się piękna panorama
na magicznie rzeźbione przez naturę urwiska i rzeszę wystających z wody skał. Powrót do Santander. Nocleg w hoDZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Zaczynamy naszą przygodę telu.
z Santander, miastem kosmopolitycznym, ale w którym
życie płynie w harmonii, a piękne widoki działają kojąco na DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. W Kantabrii znajduje się 6,5
zmysły. To także idealne miasto dla wielbicieli dobrej kuchni tysiąca jaskiń. My zwiedzimy jaskinię El Sopalo. Do wnętrza
i hiszpańskiego stylu życia. Zwiedzanie miasta zaczniemy od wjeżdża się niewielką kolejką, a w środku czeka kilka więkgotyckiej katedry Nuestra Señora de la Asunción, która jest szych i mniejszych sal wypełnionych mnóstwem stalagmijedną z najważniejszych świątyń w Hiszpanii. Następnie uda- tów i stalaktytów, które są pięknie podświetlone. Przejazd
my się na urokliwy Półwysep Magdaleny. Wysokie klify, zielo- do Comillas, które swoją urokliwość zawdzięcza budowlom
na bujna trawa i wybudowany w stylu angielskim Palacio de reprezentującym różne style architektoniczne oraz małola Magdalena, to po prostu bajka. Santander było ulubionym miasteczkowemu spokojnemu klimatowi. Zobaczymy willę
miejscem letniego wypoczynku królów hiszpańskich i to dla El Capricho autorstwa Antoniego Gudiego i Palacio Sobrelnich został wybudowany pałac, a miasto zyskało status ku- lano. Przejazd do Santillana de Mar nazywanego miastem
rortu. Odwiedzimy lokalne targowisko la Esperanza, gdzie bę- trzech kłamstw, uroczego średniowiecznego miasteczka,
dzie możliwość posmakowania lokalnych produktów. Spacer uznawanego za najpiękniejsze w całej Hiszpanii. Zobaczypo przepięknych ogrodach Jardines of Pereda, które powstały my doskonale zachowane kamienne domy i rezydencje aryjako hołd kantabryjskiemu pisarzowi José María de Pereda. stokratów ciągnące się wzdłuż licznych brukowanych ulic.
Zobaczymy także Centro Botin, nowoczesne centrum kultu- Miasteczko to to nie tylko piękne widoki, ale także pyszne
ry, które powoli staje się jedną z nowych wizytówek miasta. jedzenie. Można tu docenić niektóre z najbardziej znacząNastępnie udamy się na przylądek Cabo Mayor, na którym cych potraw w zróżnicowanej tradycji kulinarnej Kantabrii,
znajduje się latarnia morska. Usytuowana jest ona na stro- zarówno w owocach morza, jak i kuchni górskiej. Powrót do
mym urwisku, z którego podziwiać możemy piękne widoki kli- Santander. Nocleg w hotelu.
fów oraz panoramę miasta. Czas wolny – wizyta w Muzeum
Prehistorycznym i Archeologicznym lub relaks na plaży. Noc- DZIEŃ V Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, bagaże zoleg w hotelu.
stawiamy w przechowalni. Santander pożegnamy rejsem
po zatoce, która należy do klubu najładniejszych zatok
DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd busem na zwiedzanie parku świata. Czas wolny – możliwość plażowania lub zrobienia
przyrody Carbancero. Park powstał w celach edukacyjnych, ostatnich zakupów. Transfer na lotnisko. Godz. 19.20 wylot
kulturalnych, naukowych i rekreacyjnych i stał się ogromną samolotu. Godz. 21.50 przylot do Berlina na lotnisko Schöatrakcją turystyczną Kantabrii. Zamieszkuje go ponad set- nefeld.

TERMIN:
18.06 – 22.06.2019
CENA ZAWIERA:
» przelot samolotem linii Ryanair
na trasie Berlin – Santander – Berlin
» 4 noclegi w hotelu**** w centrum
Santander
» wyżywienie: 4 śniadania
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
» transport w III i IV dniu wycieczki
» bagaż podręczny do10 kg o wymiarach
55x40x20 cm i dodatkowy plecak/torebka
o wymiarach 40x20x25 cm
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu, bilety komunikacji
miejskiej, transfer lotnisko – hotel
– lotnisko – ok. 95 EUR
» dopłata do 4 obiadokolacji
(3dania + wino + kawa) – 450 zł
» bagaż 20 kg – 370 PLN
» transfer na trasie Szczecin – Berlin
lotnisko – Szczecin – 140 PLN
» ubezpieczenia od chorób przewlekłych
– 44 PLN
» ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
– 2,6 % ceny wartości wycieczki
» dopłata do pokoju 1 os. – 650 PLN
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie (aktualne
informacje na stronie internetowej
oraz w biurze).
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

ZATOKA BISKAJSKA

Urros de Liencres
Santillana del Mar
Comillas

Santander
Park Przyrody Cabárceno

Jaskinia El Sopalo
HISZPANIA

» Wersja dla wygodnych
» Nocleg w hotelu w Santander
» Nowość 2019
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FRANCJA

Stambuł

CENA: 3 080 PLN

DZIEŃ I Godz. 11.15 wylot samolotu z Berlina. Zbiórka na
lotnisku dwie godziny przed odlotem. Przylot do Stambułu
o godz. 15.05. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie w pokojach. Stambuł, położony na dwóch kontynentach, może
pochwalić się historią sięgającą VI w. p.n.e. Bizancjum, Konstantynopol, wreszcie Istanbul (Stambuł) – w tym miejscu
rozgrywały się zdarzenia ważne dla całej ludzkości. Niewiele
jest miast o tak niesamowitej przeszłości i jeszcze bardziej
wciągającej współczesności. Miasto, które kształtowała burzliwa historia, przez ponad stulecie było świadkiem turbulencji, wzlotów i upadków oraz zmian które uczyniły je tym, czym
jest dzisiaj – niesamowitym megalopolis z nutą wyraźnego
sentymentu. Do Stambułu podróżuje się także w poszukiwaniu aromatów, zapachu przypraw na bazarze, mocnej herbaty
pijanej w małych herbaciarniach czy pieczonego mięsa, które
ląduje na talerzu w formie kebabu. Dla chętnych wieczorny
spacer i pierwsze spojrzenie na Stambuł. Nocleg w hotelu.

osmańskich sułtanów od zdobycia przez nich Konstantynopola przez prawie 400 lat, zbudowany na miejscu bizantyjskiego akropolis. Dziś, wpisany na listę zabytków UNESCO,
jest jedną z największych atrakcji turystycznych Stambułu
i bardzo ważnym miejscem dla całego świata islamskiego – ze
względu na przechowywane tu relikwie Mahometa. Pałac był
swego rodzaju odrębnym miastem, gdzie oprócz znakomitych
apartamentów sułtańskich, znajdowały się również meczety,
biblioteki, szkoły, stajnie, kuchnie, zbrojownie – wszystkie
połączone siecią dróg i rozległymi dziedzińcami, z których
roztacza się niesamowity widok na Bosfor. Zwiedzanie głównego pałacu, skarbca i haremu. Następnie zwiedzanie Meczetu Sulejmana Wspaniałego, największego z tureckich meczetów, który jest piękną pamiątką i apogeum potęgi osmańskiej
Turcji, dziełem słynnego architekta Sinana. Rejs statkiem po
Bosforze, gdzie będziemy mieli możliwość spojrzenia na wielomilionowe, zatłoczone miasto z zupełnie innej perspektywy.
Wiele zabytków - pałaców i meczetów najefektowniej prezenDZIEŃ II Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie Stambułu tuje się właśnie od strony wody, tu też stawia swoje rezydenosmańskiego. Zaczniemy od kościoła Mądrości Bożej – Hagia cje turecka elita. Powrót do hotelu, nocleg.
Sophia, uznawanego za jedną z najwspanialszych budowli
świata. Jeśli ktoś wejdzie do wnętrza świątyni to zrozumie, jak DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie pałacu Dolmawspaniałe było to osiągnięcie i nie zdziwi się słowom cesarza bahce. Wybudowano go w 1856 roku na polecenie sułtana
Justyniana, który podczas konsekracji kościoła w 537 roku wy- Abdulmecida, któremu znudził się kompleks Topkapi, ale najkrzyknął: ”Salomonie przewyższyłem Ciebie!”. Następnie zo- ważniejszym rezydentem nie był jednak żaden sułtan, lecz
baczymy najpiękniejszy meczet Stambułu – Błękitny Meczet pierwszy prezydent Republiki Tureckiej – Ataturk. Pałac koszz 6 minaretami. Przydomek “błękitny” zawdzięcza ozdobie- tował równowartość 35 ton złota, w jego wnętrzu znajduje się
niem go ponad 20 tysiącami ceramicznych płytek ze słynne- kryształowy żyrandol o 750 lampach, ważący 4,5 tony, będący
go Izniku, skąd pochodziły najpiękniejsze wyroby ceramiczne darem od królowej Wiktorii. W pałacu znajduje się również
w całym imperium osmańskim. Zwiedzimy także Hipodrom, największa kolekcja bakaratowych żyrandoli na świecie,
dawny tor wyścigów konnych i rydwanów, zbudowany za z tego szkła wykonano także jedne z poręczy schodów. Naczasów rzymskiego cesarza Septymiusza Sewera w 203 roku stępnie udamy się na zwiedzanie bizantyjskiego kościoła św.
naszej ery oraz cysterny Yerabatansaray. Wizyta na najwięk- Zbawiciela na Chorze gdzie zobaczymy imponującą kolekcję
szym krytym targowisku świata – Wielkim Bazarze, który ist- kolorowych mozaik i fresków, które ukryte były pod warstwą
nieje już od XV wieku. Targowisko wydaje się bulgotać i kipieć wapna. Powrót do centrum. Coś dla ciała, czyli wizyta w hamod nadmiaru pięknych dźwięków, kolorów i zapachów, które manie - tradycyjnej łaźni tureckiej. Na zakończenie proponuskumulowały się w jednym miejscu. Wieczorem dla chętnych jemy wizytę na bazarze rybnym Kum Kapy, gdzie będziemy
proponujemy kolację w Orient Ekspresie. Nocleg w hotelu.
mogli zjeść kolację. Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Dziś udamy się w miejsce, gdzie DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Czas wolny.
spotykają się wody Złotego Rogu, Cieśniny Bosfor i Morza Transfer na lotnisko. Godz. 16.55 wylot samolotu ze Stambułu.
Marmara, tam zobaczymy Pałac Topkapi. Był on siedzibą Godz. 18 .40 przylot samolotu do Berlina.

GRECJA

TURCJA
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TERMIN:
24.09 – 28.09.2019
CENA ZAWIERA:
» przelot samolotem na trasie Berlin
– Stambuł – Berlin
» bagaż podręczny
» 4 noclegi w hotelu w centrum
Stambułu
» wyżywienie: 4 śniadania
» opiekę pilota i lokalnego przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» wiza turystyczna - ok. 100 zł (paszport
musi być ważny minimum 6 miesięcy)
» bilety wstępu, bilety komunikacji
miejskiej i podmiejskiej, transfer
lotnisko-hotel-lotnisko – ok. 100 EUR
» transfer na trasie Szczecin – Berlin
lotnisko – Szczecin – 140 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 44 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % ceny wartości wycieczki
» dopłata do pokoju 1 os. – 450 PLN
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie (aktualne
informacje na stronie internetowej
oraz w biurze)

Muzyczna Italia
DZIEŃ I Godz. 09.10 wylot samolotu z Berlina z lotniska Schönefeld. Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed odlotem. Przylot
do Wenecji o godz. 10.55. Przejazd do Padwy, o której mówi
się „ piękna jak Wenecja, mądra jak Bolonia”. Padwa to miasto
uniwersyteckie, które przez około 600 lat wykształciło niezliczone włoskie umysły. Dante, Petrarka i Galileusz to tylko
trzy nazwiska spośród 40 000 studentów, którzy dziś ożywiają
to niewielkie miasteczko. Miasto naszpikowane jest polskimi
śladami jak mało które we Włoszech. Nasi rodacy patronują
kaplicom (św. Stanisław w bazylice il Santo) i placowi (Maksymilian Kolbe), mają tu też swoje pomniki (Stefan Batory i Jan III
Sobieski), a kilku kolejnych studiowało na padewskiej wszechnicy (Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski oraz Jan Zamoyski).
Spacer po mieście, w trakcie którego zobaczymy: Prato della
Valle z posągami postaci historycznych, Palazzo della Ragione
z największą średniowieczną salą we Włoszech, uniwersytet,
bazylikę św. Antoniego, kaplicę, która swoją sławę zawdzięcza
freskom Giotta i najstarszy na świecie ogród botaniczny. Przejazd do Werony. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Dzisiaj będziemy podziwiać uroki Werony nazywanej miastem Romea i Julii. Miasto znajduje
się na liście UNESCO i przez wielu uważane jest za najpiękniejsze we Włoszech. To także jedno z najbogatszych miast
północnej Italii. Werona zachwyca ogromną ilością pięknych
zabytków, pałaców, zamków, mostów i kościołów. Spacer jej
malowniczymi i wąskimi uliczkami, które w większości wyłożone są marmurem – to idealne i wymarzone miejsce szczególnie dla zakochanych. Zobaczymy: główny plac miasta
Piazza Bra ze słynnym rzymskim amfiteatrem, XIV-wieczny
zamek Castelvecchio, Arco – rzymski Łuk Gawiuszów, Bramę
Borsarich, Piazza dei Signori z pomnikiem Dantego, najwyższą w mieście wieżę Torre dei Lamberti, Piazza delle Erbe,
katedrę i dziedziniec Domu Julii z najsłynniejszym balkonem
świata. Czas wolny na indywidualne „smakowanie” uroków
miasta. Wieczorem proponujemy uczestnictwo w spektaklu

CENA: 2 490 PLN
operowym Trubadur autorstwa Giuseppe Verdiego w słynnym amfiteatrze Arena. Opera pod gołym niebem, w ciepły
letni wieczór, to nie lada uczta dla melomana. Fantastyczne
widowisko, które tworzy niezwykłą atmosferę i pozostawia
niezapomniane wrażenia, z jakimi nie może się równać żaden
inny teatr. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Dzisiaj proponujemy wyjazd
pociągiem nad Jezioro Garda, największe i najpopularniejsze
z włoskich jezior. Odwiedzimy Sirmione, ekskluzywny kurort
położony w południowej części jeziora Garda, na wysuniętym
w głąb jeziora wąskim cyplu. Historyczne centrum oddzielone jest od reszty cypla fosą, która biegnie dookoła zamku. Na
starówkę wejdziemy przez historyczną bramę zamku Scaligerich. Po przekroczeniu bramy miasta czeka na nas gąszcz
wąskich uliczek, a urokliwe centrum z każdej strony otoczone
jest wodą. Czas na relaks i wypoczynek. Powrót do Werony.
Wieczorem dla chętnych możliwość uczestnictwa w przedstawieniu operowym Aida Giuseppe Verdiego w amfiteatrze
Arena. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Opuszczamy Weronę i udajemy się do Vincenzy. Miasto to perełka
architektury późnego renesansu, zwane „miastem Palladio”.
Nie bez powodu – ten XVI-wieczny architekt swoimi projektami odcisnął ogromne piętno na mieście. Na tyle duże, że jego
prace w mieście i okolicach zostały wpisane na listę UNESCO.
Vincenza jest bogatym miastem i najlepszym przykładem na
to, że pieniądz lubi ciszę. Pozostaje ona na liście najbogatszych miast w kraju i jest jednym z głównych włoskich centrów produkcji złota i biżuterii. Stosunkowo wysoki poziom
życia mieszkańców przekłada się na czystość i uporządkowanie, to miejsce w którym można się zrelaksować i na chwilę
przenieść do krainy niesamowitej. Transfer na lotnisko. Godz.
18.50 wylot samolotu z lotniska w Wenecji. Godz. 20.25 przylot do Berlina na lotnisko Schönefeld.

TERMIN:
26.07 – 29.07.2019
CENA ZAWIERA:
» przelot samolotem linii Easyjet
na trasie Berlin – Wenecja – Berlin
» 3 noclegi w hotelu w Weronie
» wyżywienie: 3 śniadania
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
» transport w pierwszym i ostatnim
dniu wycieczki
» bagaż podręczny o wymiarach
56x45x25 cm (bez ograniczenia
wagowego)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu, bilety komunikacji
miejskiej i podmiejskiej – ok. 45 EUR
» bilety na przedstawienie operowe
– od 24 EUR do 192 EUR
(na zamówienie)
» bagaż 20 kg – 270 PLN
» transfer na trasie Szczecin – Berlin
lotnisko – Szczecin – 140 PLN
» dopłata do pokoju 1 os. – 530 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 36 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % ceny wartości wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie (aktualne
informacje na stronie internetowej
oraz w biurze).

Jezioro Garda
Vicenza
Sirmione
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Werona

Padwa

Wenecja

RZYM ALTERNATYWNIE
DZIEŃ I Godz. 07.30 wylot samolotu z Berlina, zbiórka na
lotnisku Schönefeld dwie godziny przed odlotem. Przylot
do Rzymu na lotnisko Fiumicino o godz. 09.15. Przejazd do
hotelu i pozostawienie bagaży. Krótki odpoczynek. Zaczniemy od zwiedzania Term Dioklecjana. Łaźnie publiczne zbudowane za panowania cesarza Dioklecjana w czasach swojej
świetności mogły pomieścić około 3000 osób. Część z nich
zachowało się do dnia dzisiejszego. W oparciu o fragmenty
term wybudowano kilka innych budynków. Najbardziej znane
to: bazylika Matki Bożej Anielskiej (Santa Maria degli Angeli),
bazylika św. Bernarda przy Termach, część Muzeum Narodowego. Następnie zobaczymy Kwirynał, najwyższe ze wszystkich siedmiu rzymskich wzgórz, położone po wschodniej
stronie rzeki Tyber, w centrum miasta. Miejsce uważane było
za szczególnie atrakcyjne i zdrowe do życia, zarezerwowane
bogom i najważniejszym osobistościom Wiecznego Miasta.
Sama nazwa wzgórza wywodzi się od imienia boga Kwiryna
– jednego z najstarszych bóstw rzymskich, którego zidentyfikowano z Romulusem i czczono jako patrona miasta Rzym.
Na szczycie wzgórza znajduje się Pałac Prezydencki będący
dzisiaj oficjalną siedzibą prezydenta Włoch. Na koniec zobaczymy fontannę di Trevi- barokowy skarb Rzymu. Powrót do
hotelu, nocleg.
DZIEŃ II Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie Koloseum.
Amfiteatr Flawiuszów, od średniowiecza potocznie nazywany Koloseum, jest najbardziej znanym symbolem Wiecznego
Miasta i zarazem jedną z najwspanialszych budowli antycznych, które dotrwały do naszych czasów. Jest on doskonałym
świadectwem wielkiego poziomu architektury i budownictwa
Imperium Rzymskiego. Koloseum do dzisiaj jest dumą Rzymu
i wzbudza zachwyt każdego, kto tutaj przyjeżdża. Jest usytuowane w samym sercu stolicy, w otoczeniu wielu zabytków.
W 2007 r. Amfiteatr Flawiuszów został wybrany jednym z siedmiu nowych cudów świata. Następnie zobaczymy Bazylikę
św. Klemensa. Jej prostota zewnętrzna jest bardzo zwodnicza
– łatwo ją wziąć za jeszcze jeden barokowy kościółek rzymski.
Wystarczy jednak przekroczyć jej skromne progi, by odkryć
jedno z najpiękniejszych w mieście wnętrz sakralnych, bogate w cenne średniowieczne mozaiki i marmury, renesansowe
i barokowe freski oraz niezwykłe trzypoziomowe podziemie,
kryjące dwie następne świątynie (kościół i mitreum) oraz fragmenty budynków z czasów QUO VADIS. Teraz czas wolny na
niespieszne spacery i indywidualne odkrywanie uroków miasta…albo zakupy. Powrót do hotelu. Nocleg.

CENA: 2 290 PLN

niewielu wchodzi do miasta „podziemnego”, do siatki liczącej
kilkaset kilometrów korytarzy, mnóstwa nisz i sal – miejsca
pochówku pierwszych chrześcijan. Często otoczone mgłą
tajemnicy i legend zawsze wzbudzały w ludziach ciekawość
i lęk, dla wielu chrześcijan były i są materialnym świadectwem
życia kościoła w pierwszych wiekach jego istnienia. Następnie zobaczymy Willę Borghese. W Pałacu Borghese znajdują
się najważniejsze dzieła Caravaggia, Rafaela czy Rubensa, a to
wszystko za sprawą kardynała Scipione Borghese, siostrzeńca papieża Pawła V. Sposób zdobywania twórczości wspominanych artystów odbiegał od religijnej moralności gdyż
Borghese zlecał po prostu ich kradzieże albo szantażował
więzieniem. Willę otacza najbardziej znany park w Rzymie. Został założony na początku XVII wieku na polecenie kardynała
Scypiona Borghese w miejscu, gdzie wcześniej znajdowały się
ogrody Lukullusa. Przechodząc wzdłuż ścieżek, będziemy mieli okazję zobaczyć wiele popiersi wybitnych postaci – w tym
Sienkiewicza. Na zakończenie proponujemy trochę współczesności w Rzymie, czyli zwiedzenie MAXXI, Muzeum Narodowego Sztuki XXI wieku projektu Zahy Hadid. MAXXI to kompleks muzealny, w którym w założeniu ma być prezentowany
i zbierany dorobek współczesnej architektury i sztuki, a sam
budynek jest ciekawy, no i zaprojektowany przez architekta
ze znanym nazwiskiem. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z pokojów, bagaże
pozostawiamy w hotelu. Przejazd do Watykanu, najmniejszego państwa na świecie kryjącego niesamowite skarby i owianego aurą tajemnicy. Zaczniemy od Placu świętego Piotra,
chyba najbardziej znanego i rozpoznawanego miejsca Watykanu o powierzchni kilometra kwadratowego, gdzie tłumy pielgrzymów tłoczą się w oczekiwaniu na Papieża. Plac otoczony
jest niezwykle harmonijną kolumnadą zaprojektowaną przez
mistrza Berniniego, a na jego samym środku, pomiędzy dwiema bliźniaczymi fontannami z XVII wieku, zlokalizowany jest
egipski obelisk. Zobaczymy także bazylikę św. Piotra będącą
największym i najważniejszym kościołem rzymskokatolickim
na świecie zwieńczonym przepiękną kopułą projektu Michała
Anioła. Powstała w IV wieku w miejscu męczeństwa i śmierci
świętego Piotra. Wielokrotnie przebudowywana przez licznych artystów i za poleceniem kolejnych papieży. Zachwyca
z zewnątrz, ale po wejściu do jej środka można ulec jeszcze
większemu zachwytowi, widząc między innymi Pietę znakomitego Michała Anioła lub pochodzącą z XIII wieku statuę
świętego Piotra. Opcyjnie proponujemy czas wolny do indywidualnego poznawania Rzymu. Transfer na lotnisko. Godz.
DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Zaczniemy od zwiedzania ka- 19.55 odlot samolotu z lotniska Fiumiciono. Godz. 22.10 przytakumb. Prawie wszyscy turyści zwiedzają Rzym „naziemny”, lot samolotu do Berlina na lotnisko Schönefeld.

Rzym
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TERMIN:
04.10 – 08.10.2019
CENA ZAWIERA:
» przelot samolotem linii EasyJet
na trasie Berlin – Rzym – Berlin
» 3 noclegi w hotelu w Rzymie
» wyżywienie: 3 śniadania
» opiekę pilota i lokalnego przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
» bagaż podręczny o wymiarach
56x45x25 cm (bez ograniczenia
wagowego)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu, bilety komunikacji
miejskiej, transfer lotnisko – hotel
– lotnisko – ok. 100 EUR
» bagaż 23 kg – 290 PLN
» transfer na trasie Szczecin – Berlin
lotnisko – Szczecin – 140 PLN
» dopłata do pokoju 1 os. – 360 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 36 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % ceny wartości wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie (aktualne
informacje na stronie internetowej
oraz w biurze).
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

Pod dachami Paryża
DZIEŃ I Godz. 14.20 wylot samolotu z Berlina z lotniska
Schönefeld. Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed odlotem.
Przylot do Paryża o godz. 15.55. Transfer do hotelu. Przejazd do hotelu i krótki odpoczynek. Paryż to stolica Francji
i jedno z najpiękniejszych miast świata. To stolica mody,
kultury, miejsce, gdzie można zjeść wytworną kolację, ale
też zadowolić się bagietką i butelką wina w plenerze. Zaczniemy od spaceru po malowniczym wzgórzu Montmartre.
To dawna enklawa artystyczna Paryża, tutaj żyła i pracowała miejska bohema. Obecnie przyciąga przede wszystkim
turystów poszukujących romantycznych zaułków, śladów
sławnych pisarzy, malarzy i innych twórców. Mówi się, że
kto był w Paryżu, a nie zobaczył dzielnicy Montmartre, to
tak naprawdę wcale nie był w Paryżu. Na samym szczycie
góry wznosi się Sacre Coeur, największa katedra katolicka
– jeżeli nie w całej Europie, to na pewno we Francji. Punkt
widokowy przed katedrą oferuje wyjątkowy widok na Paryż
i nie bez powodu określa się wzgórze mianem paryskiego
dachu. Nocleg w hotelu.

CENA: 2 190 PLN

wrażenie na wszystkich odwiedzających. Powrót do Paryża.
Zobaczymy Pałac Inwalidów z grobem Napoleona Bonaparte
i Łuk Triumfalny. Spacer Polami Elizejskimi uznawanymi za najbardziej reprezentatywną ulicę Paryża, Francuzi nazywają ją
nawet „La plus belle avenue du monde”, czyli najpiękniejszą
aleją świata. Zwiedzimy także drugie najsłynniejsze paryskie
muzeum – Muzeum Orsay, miłośnicy sztuki znajdą tu największą na świecie kolekcję dzieł impresjonistów i postimpresjonistów. Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Luwru uważanego za najwspanialsze muzeum świata. Znajdują się tu
dziesiątki tysięcy dzieł sztuki z różnych epok i różnych zakątków świata, a najsłynniejszym jest obraz Leonarda da Vinci –
Mona Lisa. Główne wejście do muzeum stanowi usytuowana
na dziedzińcu przed Luwrem szklana piramida, wybudowana
na wzór egipskiej Piramidy Cheopsa. Następnie spacer po
Ogrodach Tulierie – największym i najstarszym parku Paryża. W ogrodach znajdziemy wiele rzeźb, fontann, dwa duże
baseny oraz dwa muzea. Jest to miejsce, które chętnie odwiedzają Paryżanie, jak i turyści. Przejście na Plac Concorde
z charakterystycznym, pochodzącym z Luksoru obeliskiem
egipskim. Zbudowany na planie ośmiokąta plac, był świadkiem ścięcia ponad 1000 głów, w tym Ludwika XVI i jego żony
Marii Antoniny. Kolejnym punktem będzie Panteon, miejsce
spoczynku najbardziej zasłużonych Francuzów. Wśród nich
pochowana jest Polka, Maria Skłodowska – Curie. Powrót do
hotelu. Nocleg.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie zaczniemy od
słynnej paryskiej wyspy Île de la Cité, na której znajduje się
Katedra Notre Dame. Następnie zobaczymy Dzielnicę Łacińską, gdzie bliskość Sorbony sprawia, że jest to centrum życia
kulturalnego i towarzyskiego. Zobaczymy także Muzeum
Sztuki Współczesnej im. G. Pompidou, które mieści się w oryginalnym budynku. Teraz czas na „żelazny punkt programu”
– wjazd na wieżę Eiffla, która stanowi symbol Paryża i obok
Statuy Wolności oraz Wielkiego Muru Chińskiego, jest prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalną budowlą świata. DZIEŃ V Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, bagaże zostaWieczorem proponujemy rejs statkiem po Sekwanie. Nocleg wiamy w przechowalni. Na pożegnanie z Paryżem zobaczymy
w hotelu.
Operę Garnier, która jest jednym z największych teatrów muzycznych w Europie. Swoją nazwę zawdzięcza architektowi
DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd kolejką do Wersalu, zespołu Garnier, któremu Napoleon III zlecił budowę opery uwidaczpałacowo – ogrodowego stworzonego przez Ludwika XIV, niającej bogactwo cesarstwa. Transfer na lotnisko. Godz.
nazywanego Pałacem Słońca. Przepych wnętrz królewskie- 16.30 wylot samolotu. Godz.18.15 przylot do Berlina na lotnigo pałacu i ogromny ogród z parkiem robią niesamowite sko Schönefeld.

TERMIN:
01.05 – 05.05.2019
CENA ZAWIERA:
» przelot samolotem linii EasyJet
na trasie Berlin – Paryż – Berlin
» 4 noclegi w hotelu** w centrum Paryża
» wyżywienie: 4 śniadania
» opiekę pilota - przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
» bagaż podręczny o wymiarach
56x45x25 cm (bez ograniczenia
wagowego)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu, bilety komunikacji
miejskiej, transfer lotnisko – hotel
– lotnisko – ok. 95 EUR
» bagaż 23 kg – 270 PLN
» transfer na trasie Szczecin – Berlin
lotnisko – Szczecin – 140 PLN
» dopłata do pokoju 1 os. – 360 PLN.
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 44 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % ceny wartości wycieczki
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie (aktualne
informacje na stronie internetowej
oraz w biurze).
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.
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LYON – stolica kulinarna Francji
poczuj smak i tradycję francuskiej kuchni
DZIEŃ I Godz. 11.30 wylot samolotu z lotniska Berlin Schönefeld o godz. 12.45. Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed
odlotem. Przylot do Lyonu o godz. 14.40. Transfer do hotelu.
Lyon to najstarsze i trzecie co do wielkości miasto we Francji. Tutaj urodzili się między innymi bracia Lumière (ci od
filmów), Antoine de Saint-Exupéry (ten od książek) czy Jean-Michel Jarre (ten od muzyki). Lyon to stolica francuskiej
gastronomii, jedwabiu i marionetek. Zwiedzanie zaczniemy
od dzielnicy Presqu’ile. Stanowiła ona kiedyś centrum bogactwa miasta określane mianem wyspy Canabea i była zamieszkiwana przez najbogatszych Rzymian. Dziś ta swoista
wyspa, położona między rzekami Rodan i Saona, uznawana jest za serce Lyonu. Dzielnica skupia w sobie mnóstwo
zabytków, sklepów, instytucji kulturalnych, restauracji,
kawiarni i klubów nocnych. Czas wolny, czas na pierwsze
posmakowanie doskonałej kuchni francuskiej. Nocleg w hotelu.

kę, zwaną Vieux Lyon, wpisano na listę zabytków UNESCO,
jako największą dzielnicę renesansu (zaraz po Wenecji). Jej
ciasne uliczki i fasady kamieniczek z czasów gotyku i renesansu w kolorze ochry zachwycają. Ozdobą starówki jest
XIV-wieczna katedra św. Jana Chrzciciela z zegarem astronomicznym, który pomimo błędnego założenia, że to słońce krąży wokół ziemi, pokazuje właściwą godzinę. A wieczorem czas na indywidualne „smakowanie” Lyonu. Nocleg
w hotelu.
DZIEŃ III Po śniadaniu przejazd burgundzką trasą winną
– Beaujolais Route des Crus. Według statystyk Francuzi rzadziej chorują na schorzenia układu krążenia. Jak twierdzą,
zawdzięczają to kieliszkowi czerwonego wina wypijanemu
codziennie do obiadu. A gdzie możemy napić się najbardziej wykwintnego wina o głębokim, nasyconym kolorze
czerwieni? Przede wszystkim w krainie wina – Burgundii,
regionie, w którym plantacje winorośli ciągną się kilometrami, a krajobraz tworzą drobne gospodarstwa i niewielkie
winnice. Najpierw udamy się na północ od Lyonu i odwiedzimy: Saint Amour, Juliénas, Fleurie, Chiroubles, Beaujeu
– urokliwe francuskie miasteczka. Krajobrazy wiodą przez
geometrycznie rozłożone winnice, każde wzgórze skrywa
kaplicę, zadziwia panoramą. Postój w małej miejscowości
Morgon na degustację wina. W XIX-wiecznych zabytkowych piwnicach czeka nas lekcja o winie, na której specjalista podzieli się z nami wiedzą i pasją o winie. Próbowanie
tych trunków ułatwi w praktyce zrozumienie, czym są ‚nos’
i ‚usta’ w winie oraz czym różnią się szczepy, regiony oraz
roczniki. Poznamy odmiany winorośli oraz metody ich uprawy. Producenci wina omówią ich produkcję, a my będziemy degustować te wyborne wina. Następnie udamy się na
południe od Lyonu, ale najpierw czeka na nas typowy burgundzki obiad zwanym ‚máchon’, jest to kompozycja sałat,
mięs i sera, a do tego tarta i kawa. Krajobraz na południu
jest jeszcze bardziej urokliwy niż na północy, zachwycają
małe kamienne wioski, w których czas jakby się zatrzymał.
Na zakończenie naszej wycieczki odwiedzimy przepiękną
średniowieczną wioskę Oingt, gdzie stare domy z żółtego
kamienia pięknie harmonizują z zielenią winnic. Powrót do
Lyonu. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. „Kulinarna stolica świata”
napisał o Lyonie w 1935 roku ówcześnie najbardziej poważany krytyk kulinarny Curnovsky. Tutaj swoją restaurację
prowadził Paul Bocuse - papież gastronomii, tutaj odbywa
się co dwa lata najbardziej prestiżowy konkurs dla szefów
kuchni, i to tutaj jada się w Les Bouchons. To nie jest restauracja z wykrochmalonym obrusem, czy bistro z szybkim
jedzeniem i wysokoprocentowym trunkiem. Takie zjawisko
istnieje wyłącznie w Lyonie, a jego matkami są kobiety – les
mères lyonnaises, które stworzyły fundamenty lyońskiej
kuchni i w efekcie wpisały miasto na karty kulinarnej historii. Dzisiaj my także poznamy smaki Lyonu, czeka nas lekcja
gotowania. Będziemy wspólnie z kucharzem przygotowywać typowe, regionalne potrawy, poznamy przepisy i tajniki
francuskich szefów kuchni. Następnie będziemy się delektować wspólnie przygotowanym posiłkiem…i popijać francuskie wino. Po uczcie kulinarnej czas na ucztę duchową.
Najpierw odwiedzimy dzielnicę Croix Rousse. Słynie ona
z tzw. traboules – labiryntu sekretnych przejść, korytarzy
i schodków ukrytych między kamienicami i łączącymi je wąskimi uliczkami. Wiele traboules pochodzi z XV wieku i jest
ściśle związanych z historią i rozwojem miasta. Charakterystyczna zabudowa miasta powstała z myślą o tkaczach
jedwabiu, którym przejścia i korytarze skutecznie skracały drogę podczas przenoszenia ciężkich bel z tkaninami Dzień IV Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko. Wylot
i chroniły również cenny jedwab przed deszczem i słońcem. samolotu o godz. 12.30. Przylot do Berlina na lotnisko SchöNastępnie udamy się na zwiedzanie Starego Lyonu. Starów- nefeld o godz. 14.25.

CENA: 3 140 PLN
TERMIN:
26.09 – 29.09.2019
CENA ZAWIERA:
» przelot samolotem linii Easyjet
na trasie Berlin– Lyon– Berlin
» 3 noclegi w hotelu w Lyonie
» wyżywienie: 3 śniadania
» transport, degustację wina i lunch
w trzecim dniu wycieczki
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
» opiekę pilota - przewodnika
» bagaż podręczny 10 kg (wymiary
56x45x25 cm)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu, bilety komunikacji
miejskiej, transfer lotnisko – hotel
– lotnisko – ok. 50 EUR
» lekcja gotowania – 85 EUR
» bagaż 20 kg – 270 PLN
» transfer na trasie Szczecin – Berlin
lotnisko – Szczecin – 140 PLN
» dopłata do pokoju 1 os. – 750 PLN.
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 36 PLN
» ubezpieczenia kosztów rezygnacji
– 2,6 % ceny wartości wycieczki
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania i godziny lotów
mogą ulec zmianie (aktualne
informacje na stronie internetowej
oraz w biurze).
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

SZWAJCARIA
Saint-Amour
Juliénas
Chiroubles Fleurie
Beaujeu Villié-Morgon
Oingt Lyon

FRANCJA
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Prowansja i Lazurowe Wybrzeże
DZIEŃ I Godz. 06.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka
o godz. 05.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Podróż
przez Niemcy. Przejazd do Norymbergi, miasta gdzie turystom towarzyszy fascynujące, średniowieczne otoczenie –
świadkowie ponad 950-letniej historii. Norymberga zachwyca
gościnnością i frankońską życzliwością. Zobaczymy starówkę
z pięknymi kamieniczkami, ratusz, Dom Dürera, kościół św.
Sebalda, kościół św. Wawrzyńca z rzeźbami Wita Stwosza,
Zamek Cesarski. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd w kierunku Francji. Przyjazd do
hotelu na Lazurowym Wybrzeżu. Zakwaterowanie w hotelu
i odpoczynek. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ III Po śniadaniu przejazd do Księstwa Monako, jednego z najmniejszych państw świata i zwiedzanie: Pałac Książęcy, katedra Saint Nicolas, kasyno w Monte Carlo (z zewnątrz).
Wizyta w stolicy Lazurowego Wybrzeża – Nicei. Spacer słynną Promenadą Anglików biegnącą wzdłuż morza oraz zwiedzanie starego miasta, pełnego wąskich i krętych uliczek.
Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd
do Grasse, położonego wśród kwiatów miasta perfum. Wizyta w wytwórni perfum Fragonard. 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 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.

BELGIA

Wizyta w Nîmes, mieście pełnym antycznych pozostałości.
Zwiedzanie: rzymski amfiteatr, Maison Carrée, starówka.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu w okolicy Nimes.

TERMIN:
25.05 – 02.06.2019
28.09 – 06.10.2019

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
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny

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.

Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu ok. 100 EUR
» dopłata do pokoju 1 os. – 640 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 80 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % ceny wartości wycieczki.

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.

Bayreuth
CZECHY
Norymberga
Strasburg

NIEMCY
AUSTRIA

FRANCJA

CENA: 3 400 PLN

SZWAJCARIA
Lyon
Gordes
Awinion
Grasse Monako
Nîmes
Nicea
Arles Cannes
Cassis Saint-Tropez
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Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może
ulec zmianie.
» Pilot – przewodnik nie oprowadza
po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

Szwajcaria?...Na bank!
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka
o godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do wyjątkowo pięknego średniowiecznego miasteczka
Rothenburg ob der Tauber, które prawie całe stanowi jedno
wielkie muzeum. Ma się tutaj wrażenie, że czas się zatrzymał
przed wiekami. Przejazd do hotelu, nocleg.

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 JunDZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Stein am Rhein, średnio- gfraujoch (3454 m n.p.m.). Trasa wykuta jest w litej skale, a na
wiecznego miasteczka zaliczanego do najpiękniejszych górze można zwiedzić Pałac Lodowy, czyli labirynt z różnymi
w Szwajcarii. Miasto położone jest na obu brzegach Renu, rzeźbami wykutymi w lodzie. Przejazd do hotelu. Nocleg.
otaczają je fragmenty murów obronnych z bramami, a na
wzgórzu Klingenberg króluje zamek Hohenklingen. Następ- DZIEŃ VI Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Berna. Mimo iż
nie, w okolicach Neuhausen, obejrzymy największe w Europie miasto pełni rolę stolicy Szwajcarii od 1848 roku, nadal jest
uroczym „miasteczkiem”. Starówka wpisana na Listę Świawodospady na Renie. Przejazd do hotelu. Nocleg.
towego Dziedzictwa UNESCO, to po prostu średniowieczne
DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie Züri- miasto w środku miasta współczesnego. Zobaczymy także
chu, miasta bankierów położonego nad jeziorem w otoczeniu zamek Chillon, średniowieczną warownię nad Jeziorem Geośnieżonych alpejskich szczytów. Wielokulturowa atmosfe- newskim, wybudowaną na skalistym cyplu o wysokich walora i bogactwo oferty spędzania wolnego czasu przyciągają rach obronnych. Przejazd do hotelu, nocleg.
do miasta gości z całego świata. Zobaczymy: stare miasto
z pięknymi mieszczańskimi kamieniczkami i krętymi ulicz- DZIEŃ VII Śniadanie w hotelu. Przejazd do Lozanny i spakami, pasaże handlowe, elegancką Bahnhofstrasse, kościół cer po malowniczej starówce, nad którą góruje katedra z XII
Fraumunster z witrażami Chagalla i katedrę. Przejazd do stoli- wieku, która przez samych Szwajcarów uznawana jest za najcy Gryzonii – Chur, uważanego za najstarsze miasto w Szwaj- piękniejszą w kraju. Przejazd do Genewy, europejskiej stolicy
carii. Podczas spaceru po mieście zobaczymy: pałac biskupi, ONZ, urokliwie położonej nad Jeziorem Genewskim. Miasto
trzynawową katedrę pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii uchodzi za jedno z najbardziej kosmopolitycznych miast EuPanny i doskonale zachowane budynki na starym mieście. ropy, elegancja płynnie przenika się z prostotą, język oficjeli
Przejazd do hotelu, nocleg.
z mową ulicy, a kultura szwajcarska z francuską. Zobaczymy:
stare miasto, katedrę św. Piotra, w której kazania wygłaszał
DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Dla chętnych proponujemy Kalwin, promenadę des Bastions z pomnikiem reformacji,
całodzienną przejażdżkę pociągiem panoramicznym kolei park angielski ze słynnym zegarem kwiatowym i największą
retyckich Bernina Express trasą Chur-Tirano-Chur. Podróż na świecie fontannę Jet d’Eau. Przejazd na nocleg do hotelu
jest fascynującym przeżyciem, trasa prowadzi od wiecznych w Niemczech.
lodowców w masywie Bernina do winnic doliny Valtellina na
południu. Pociąg pokonuje z łatwością 55 tuneli, 196 mostów DZIEŃ VIII Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Heidelbergu,
i wzniesień o nachyleniu do 70 promil, na wysokości 2253 m miasta majestatycznie położonego po obu stronach rzeki
n.p.m. wznosi się na najwyższy punkt kolei retyckiej, Ospizio Neckar. To tutaj ma siedzibę najstarszy uniwersytet Niemiec
Bernina. Trasa na odcinku Thusis-Valposchiavo-Tirano jest i znajduje się jeden z piękniejszych zamków, a miasto urzewpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od ilo- ka romantyczną atmosferą. Wyjazd do Polski w godzinach
ści wrażeń dochodzących do nas zza panoramicznych okien, południowych. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach
gwarantowany zawrót głowy. Osobom, które nie zdecydują wieczornych.

Heidelberg

Rothenburg
ob der Tauber
Stuttgart
NIEMCY

FRANCJA

Stein am Rhein
Zurych
Berno
Lozanna
Genewa

Chur

Interlaken Grindelwald
SZWAJCARIA

Tirano
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CENA: 3 150 PLN
TERMIN:
31.07 – 07.08.2019
CENA ZAWIERA:
» przejazd komfortowym autokarem
» 7 noclegów w hotelach klasy
turystycznej
» wyżywienie: 7 śniadań
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (30 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – 8 EUR i 25 CHF, bilet
kolejowy na Bernina Express
– 140 CHF, kolejka na Jungfraujoch
– 148 CHF
» dopłata do 7 obiadokolacji – 700 PLN
(napoje płatne dodatkowo)
» dopłata do pokoju 1 os. - 800 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 80 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % ceny wartości wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
» Pilot – przewodnik nie oprowadza po
wnętrzach zwiedzanych obiektów.

» przejazd Koleją Retycką
» wersja dla wygodnych
» spektakularne widoki

UMBRIA – mała perełka

CENA: 2 850 PLN

…to tu uczymy się rozumieć, czym jest piękno…
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka DZIEŃ VI Po śniadaniu przejazd do Spoleto, miasta o gęstej
o godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Prze- zabudowie z szarego kamienia otoczonej zielenią. W ogrojazd na południe Niemiec. Obiadokolacja, nocleg.
mie tej surowości kryje się wiele urokliwych form i skarbów
architektury. Zobaczymy: katedrę, średniowieczną starówkę
DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd do Werony. Zwiedzanie mia- i akwedukt z XIV wieku. Przejazd do miasteczka Cascia, któsta Romea i Juli: rzymski amfiteatr Arena, Piazza dei Signori, re zostało założone w czasach rzymskich. Spacer po mieście.
Casa Capuletti ze słynnym balkonem szekspirowskiej Julii. Przejazd do hotelu w okolicach Perugii. Obiadokolacja, nocPrzejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
leg.
DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Przejazd nad Jezioro Garda,
największe i najpopularniejsze włoskie jezioro. Rejs statkiem
podczas którego będziemy mogli podziwiać piękne widoki
gór odbijających się w wodach jeziora. Przejazd do hotelu
w okolicach Asyżu. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IV Po śniadaniu zwiedzanie Asyżu, który jest spadkobiercą dziedzictwa św. Franciszka i św. Klary, pięknego średniowiecznego miasta, pełnego uroczych zaułków i placów.
Zwiedzanie: bazylika św. Franciszka – dolna, gdzie znajduje
się krypta z grobowcem świętego i górna ze słynnymi freskami Giotta, kościół św. Klary, katedra św. Rufino, Piazza Comune z portykiem świątyni Minerwy. Przejazd do najbardziej
malowniczego z umbryjskich miasteczek Montefalco – „góry
sokoła”, gdzie pospacerujemy wąskimi uliczkami i skosztujemy pysznych win. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ VII Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Perugii, stolicy
Umbrii. Zobaczymy historyczne centrum otoczone etruskimi
murami, Corso Vanucci, Piazza Quattro Novembre z fontanną Maggiore, katedrę i Palazzo dei Priori. Przejazd do Gubbio,
szlacheckiego miasteczka, które współzawodniczy z Asyżem
o tytuł „najbardziej średniowiecznego” miasta Umbrii. Kręte
uliczki i kryte terakotowymi dachówkami domy wyglądają
malowniczo na tle porosłych lasami zboczy Apeninów. Spacer po pięknym średniowiecznym mieście, gdzie zobaczymy
Palazzo Ducale, katedrę, Via dei Konsoli. Przejazd do hotelu.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ VIII Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Rawenny. Typowa północnowłoska zabudowa i wąskie uliczki na starym
mieście oraz średniowieczny Piazza del Popolo sprawiają, że
odnosi się wrażenie, jakby czas się tutaj zatrzymał. Miasto
figuruje na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, za sprawą licznych bezcennych dzieł sztuki i bizantyjskich mozaik,
które skrywane są przez niepozorne ceglane mury kościołów.
Zobaczymy m.in. Mauzoleum Galli Placydii z połowy V wieku
oraz bazylikę San Vitale, która została wzniesiona w 525 r.
i uważana jest za jeden z ośmiu zabytków na świecie, którego
mozaiki uznaje się za bezcenne. Czas wolny na Piazza Popolo,
wokół którego toczy się życie turystów i mieszkańców miasta. Przejazd do hotelu na terenie Niemiec. Obiadokolacja
i nocleg.

DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Przejazd do Orvieto, dawnego
miasta etruskiego. Miasto położone jest na wzniesieniu ze
skał pochodzenia wulkanicznego, zbocza pokryte są tarasami obsadzonymi winogronami, z których wyrabia się znane
i cenione białe wina. Spacer do Piazza Duomo i zwiedzanie
gotyckiej katedry z freskami Signorellego. Przejazd do Todi,
urokliwego miasta Umbrii, które słynie z doskonale zachowanej średniowiecznej zabudowy, pamiątkach po Etruskach
i Rzymianach oraz dobrego wina i oleju z oliwek. Zobaczymy:
ratusz, Palazzo del Popolo, katedrę Santissima Annunziata
i kościół św. Fortunata. Przejazd do hotelu w okolicach Spole- DZIEŃ IX Po śniadaniu wyjazd do Polski. Przyjazd do Szczeto. Obiadokolacja, nocleg.
cina w godzinach wieczornych.

Sirmione

Jezioro Garda
Werona
CHORWACJA
Ravenna

Gubbio
Perugia
Todi Montefalco
Orvieto
Spoleto Cascia
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TERMIN:
25.05 – 02.06.2019
21.09 – 29.09.2019
CENA ZAWIERA:
» przejazd komfortowym autokarem
» 8 noclegów w hotelach klasy
turystycznej
» wyżywienie: 8 śniadań
i 8 obiadokolacji (napoje do
obiadokolacji płatne dodatkowo)
» opiekę pilota – przewodnika
i lokalnych przewodników
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu ok. 70 EUR
» dopłata do pokoju 1 os. – 600 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 80 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 %ceny wartości wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
» Pilot – przewodnik nie oprowadza
po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

Zrozumieć Czecha
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz.
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do
Pragi w godzinach popołudniowych. Praga, nazywana miastem setek wież, uznawana jest za jedno z najpiękniejszych
miast świata i została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stolica Czech to nie tylko piękne zabytki,
to jeszcze pachnące ziołami ogrody Zizkov, gdzie spacerują
gigantyczne bobasy oraz pełne tubylców gospody. Można się
poczuć jak w czeskim filmie. Zobaczymy Most Karola, obowiązkową pozycję na liście czeskich atrakcji. Zwiedzimy także Stare Miasto - Trakt Królewski, Plac Staromiejski, Józefów,
pomnik Jana Husa, Nowe Miasto, Tańczący Dom. Na koniec
przejdziemy na Plac Wacława, znajdujący się u stóp majestatycznego gmachu Muzeum Narodowego. Przejazd do hotelu.
Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie zaczniemy od Hradczan, dzielnicy zbudowanej w XIV wieku, która przez wielu
określana jest mianem “królewskiej”. Hradczany wznoszą się
majestatycznie nad Wełtawą, prezentując się doskonale zarówno w dzień, jak i w nocy. Na cały kompleks zamkowy składa się sporo budowli, a do najważniejszych zalicza się Zamek
Królewski - dawna siedziba królów czeskich. Zobaczymy także klasztor na Strachowie z pięknym kościołem i biblioteką,
Loretę, ulicę Novy Svet, Bramę Macieja, zabudowania Kance-

CENA: 1 210 PLN

larii Prezydenckiej i Malą Stranę. Po południu czas wolny – dla
chętnych wizyta w praskiej piwiarni, gdzie będziemy mogli
skosztować słynnych czeskich knedlików i wybornego piwa.
Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

TERMIN:
01.05 – 04.05.2019
21.08 – 24.08.2019
03.10 – 06.10.2019

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 i kuracjusze siedzący na ławkach, popijający ze swoich specjalnych kubeczków wodę ze źródeł leczniczych. Ma się wrażenie, że przenieśliśmy się 100 lat wstecz. Spacer po miasteczku
i czas na relaks. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

CENA ZAWIERA:
» przejazd komfortowym autokarem
» 3 noclegi w hotelach
» wyżywienie: 3 śniadania,
3 obiadokolacje (napoje do
obiadokolacji płatne dodatkowo)
» opiekę pilota – przewodnika
i lokalnych przewodników
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny

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. Wieczorny przyjazd do Szczecina.

Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 1250 CZK
» dopłata do pokoju 1 os. – 220 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 36 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartości wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów

Karlowe Wary

Praga
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CZECHY ZNANE I NIEZNAE
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz.
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Popołudniem
zwiedzanie zamku Frýdlant, jednego z najczęściej odwiedzanych obiektów historycznych w Czechach, położonego blisko
polskiej granicy. Będziemy podziwiać bogato wyposażone
wnętrza sal zamkowych, piękne meble, galerie obrazów, kolekcje broni i fajek. Przejazd do Liberca, miasta w królewskocesarskim stylu i duchu, jednego z piękniejszych miast czeskich. Liberec ma coś wyjątkowego, nieuchwytnego, jakiegoś
sobie tylko właściwego ducha. Tam po prostu chce się być,
chce się zaglądać w najmniejsze zakamarki, godzinami podziwiać piękne elewacje Przejazd do hotelu, zakwaterowanie.
Obiadokolacja i nocleg.

CENA: 1 520 PLN

nego na listę UNESCO. Zwiedzanie: Włoski Zamek – dawna
mennica państwowa, w której bito cenne praskie grosze
i dawna siedziba króla Wacława II, kościół św. Barbary, który
jest jednym z najwspanialszych gotyckich zabytków w Europie. Czas wolny. Przejazd do miejscowości Jindŕichův Hradec,
której symbolem jest elegancki renesansowy zamek odbijający się w wodach stawu. Zwiedzanie zespołu pałacowego.
Przejazd do Czeskich Budziejowic. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ IV Po śniadaniu zwiedzanie Czeskich Budziejowic,
miasta wpisanego na listę UNESCO. Eleganckie domy mieszczańskie otaczające jeden z największych rynków w Europie,
dom solny jak z bajki i browar, w którym powstaje słynny Budvar. Czeskie Budziejowice to stolica Czech Południowych,
miasto, które przez całe stulecia zachowało swój zabytkowy charakter będąc jednocześnie nowoczesnym centrum
regionu. Zwiedzanie: Plac Przemysława Otokara II, jeden
z największych placów w Europie, fontanna Samsona, renesansowy ratusz, katedra św. Mikołaja, Czarna Wieża, mury
obronne. Przejazd do Czeskiego Krumlova, jednego z najpiękniejszych czeskich miast, wpisanego na listę UNESCO. Miasto
zachowało w pełni średniowieczną i renesansową zabudowę,
leży nad pięknie wijącą się przez centrum rzeką z górującym
nad wszystkim potężnym zamkiem na skale. Zwiedzanie:
wspaniały zamek z kolorową wieżą, starówka, ratusz, kościół
św. Wita, dom Kaplanka. Czas wolny. Przejazd do hotelu.
Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 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. Jičín i okolice mają swój absolutnie wyjątkowy fenomen, którym są bajki rysunkowe powstałe według motywów
legendarnego pisarza V. Čtvrtka z postaciami Rumcajsa i jego
rodziny, które w genialny sposób zinterpretował plastyk Radek Pilař. Dzięki tym dwóm ludziom Jičín ma coś, czego nie
ma żadne inne miasto w Republice Czeskiej – własne bajkowe DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do
opowieści, które znają wszystkie czeskie dzieci i dzieci za gra- Polski. Po drodze zwiedzanie miasteczka Hlubok nad Wełnicą. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
tawą, gdzie zobaczymy zamek Schwarzenbergów, zwany
czeskim Windsorem. Wyjazd do Polski w godzinach popołuDZIEŃ III Po śniadaniu przejazd do Kutnej Hory, miasteczka dniowych. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach wienazywanego w średniowieczu „skarbcem królestwa”, wpisa- czornych.

TERMIN:
29.05 – 02.06.2019
19.07 – 23.07.2019
18.09 – 22.09.2019
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
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów - ok. 1350 CZK
» dopłata do pokoju 1 os. – 320 PLN
» ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo
– 36 PLN
» ubezpieczenia kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartości wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie
» Pilot nie oprowadza po muzeach
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Podróż pełna dziurek

CENA: 1 460 PLN

DZIEŃ I Godz. 06.30 wyjazd ze Szczecina, godz. 06.15 zbiórka
na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Hannoveru, nazywanego miastem targów i ogrodów. Zwiedzanie
starówki, na której zabytki łączy namalowana na chodnikach
ponad czterokilometrowa czerwona linia „Roter Faden”. Zobaczymy: kościół Na Rynku i Stary Ratusz, dwóch reprezentantów północno – niemieckiego gotyku ceglanego, wilhelmiński Nowy Ratusz, z kopuły którego roztacza się wspaniały
widok na miasto. Zwiedzimy Ogrody Królewskie (Herrenhäusen Gärtten), zaliczane do najpiękniejszych terenów parkowych w całej Europie. Ogrody urządzono w stylu francuskim
i angielskim, słyszy się nawet głosy, że są kopią Ogrodów Wersalu. „Zielone płuca” miasta powstały w XVII wieku, do dzisiaj
rozrosły się do powierzchni 136 hektaów. Ogromna, zielona
przestrzeń ogrodów składa się z aż czterech ogrodów tematycznych: pięknego i kolorowego Großer Garten, Berggarten,
Georgengarten w stylu angielskim oraz Ogrodu Welfów. Przejazd do hotelu. Odpoczynek i nocleg.

jest nie do opisania! Kolorowe dywany kwiatowe przyciągają ludzi z całego świata. Spacer urokliwymi alejkami, wśród
ponad 7 milionów roślin cebulowych, to istna przyjemność.
Kompozycje kwiatowe doskonale nadążają za różnymi trendami w projektowaniu ogrodów, prezentują różne style i tematy przewodnie. Tulipany, hiacynty, narcyzy i żonkile sadzone
są ręcznie przez tutejszych ogrodników, podziwiać je można
przez 8 tygodni.
TERMIN SIERPNIOWY
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. Miasto znane jest
z Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i jako siedziba holenderskiej rodziny królewskiej, rządu oraz parlamentu.
Miejsce to jednak jest prawdziwą perłą na mapie Holandii,
z olbrzymią ilością atrakcji, historycznych budynków oraz
pięknymi terenami zielonymi, wliczając w to bezpośrednio
połączenie tramwajowe z morzem i pełną klimatu promenadę
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Przejazd do Amsterdamu, któ- przy plaży. Spacer po centrum, w trakcie którego zobaczymy
ry określany jest mianem “Wenecji Północy”. Miasto leży na Pałac Pokoju, Parlament i starówkę z kościołem św. Jakuba.
więcej niż 100 wyspach, rozdzielonych ponad 160 kanałami Powrót do hotelu, nocleg.
spiętych wieloma mostami. Stare miasto zachowało nienaruszony od wieków układ urbanistyczny. Rano odwiedzimy DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd
giełdę kwiatową w Aalsmeer. Następnie spacer po starym do Haarlemu. Miasto jest miejscem wyjątkowej XVII-wieczcentrum: m.in. dzielnica Waterloo Plain z Placem Rembrand- nej architektury i kultury. Zostało opisane jako mniejsza,
ta, Targ Kwiatowy, Plac Dam, Pałac Królewski, Plac Mennicy, bardziej zrelaksowana wersja Amsterdamu, mimo tego poNieuwmarkt. Kolejno udamy się do dzielnicy muzealnej, gdzie siada wszystko, czego można oczekiwać po holenderskim
będziemy indywidualnie zwiedzać muzea: Van Gogha, Rijk- miasteczku – kanały, kawiarenki, mikro-browary, średniosmuseum (Muzeum Narodowe) lub Figur Woskowych Madame wieczne kościoły, a także dobrze rozwiniętą infrastrukturę
Tussaud. Romantyczny rejs po kanałach Amsterdamu. Czas rowerową. Haarlem znany jest także jako Miasto Kwiatów,
wolny. Nocleg w hotelu.
bo jest w samym sercu światowej sławy holenderskiego pola
tulipanów, przez co stał się ośrodkiem handlu cebulkami.
Zobaczymy: gotycki kościół Grote Kerk z najpiękniejszymi
DZIEŃ III Śniadanie w hotelu.
organami w Europie, monumentalną średniowieczną bramę
TERMIN KWIETNIOWY
Przejazd do Lisse i zwiedzanie Parku Keukenhof, jednego z naj- Amsterdamse Poor, Teylers Museum. Wyjazd do Polski w gopiękniejszych ogrodów kwiatowych na świecie. Nazwa tego dzinach południowych. Przyjazd do Szczecina w późnych gomiejsca oznacza „kuchenny ogród”, feria barw i zapachów dzinach wieczornych.

HOLANDIA
Haarlem Amsterdam
Lisse
Haga Lisse (Park Keukenhof)
Delft

Hanower
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TERMIN:
27.04 – 30.04.2019
15.08 – 18.08.2019
CENA ZAWIERA:
» przejazd komfortowym autokarem
» 3 noclegi w hotelu
» wyżywienie: 3 śniadania
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 65 EUR
» dopłata do pokoju 1 os. – 270 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 36 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % ceny wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
muzeów.

Wiedeń i okolice

CENA: 1 610 PLN

z koncertem muzyki klasycznej
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, godz.
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do
Kutnej Hory w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie
w hotelu i krótki odpoczynek. Zwiedzanie miasteczka nazywanego w średniowieczu „skarbcem królestwa”, wpisanego
na listę UNESCO. Zobaczymy: Włoski Zamek – dawną mennicę państwową, w której bito cenne praskie grosze i dawną
siedzibę króla Wacława II, kościół św. Barbary, który jest
jednym z najwspanialszych gotyckich zabytków w Europie.
Nocleg w hotelu.

żek - „Imię róży”. Następnie 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 II Po śniadaniu wyjazd do Austrii. Przyjazd do cesarskiego Wiednia w godzinach południowych. Wiedeń to miasto, które ma swój urok i czar, z jednej strony majestatyczne, zachwycające wspaniałą architekturą, a z drugiej strony
nowoczesne, pełne zieleni i tętniące życiem. Zwiedzanie
zaczniemy od letniej rezydencji cesarskiej Schönbrunn,
która jest jednym z najpiękniejszych barokowych obiektów
w Europie. Pałac jest w posiadaniu rodu Habsburgów od roku
1569, tu mieszkali kiedyś Maria Teresa, cesarz Franciszek Józef, cesarzowa Elżbieta i inne osobistości. Zobaczymy kaplicę pałacową 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 IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd
do Wiednia. Stolica Austrii jest jednym z najpiękniejszych
miast świata, jest prawdziwą skarbnicą fascynujących dzieł
sztuki. Zwiedzanie zaczniemy od historycznego centrum,
które wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Niezaprzeczalny klimat tego miejsca tworzą przede
wszystkim stylowe kamienice, a najważniejszą budowlą
jest gotycka katedra św. Szczepana. Następnie zwiedzimy
Hofburg, jeden z największych kompleksów pałacowych na
całym świecie. Rzeczywiście, robi wrażenie! 18 budynków,
16 dziedzińców, ponad 2800 pomieszczeń, a to wszystko na
powierzchni 24 hektarów. Zobaczymy także Hundertwasserhaus, jedną z najważniejszych architektonicznych atrakcji
Wiednia. Zewnętrzna fasada ozdobiona jest wieloma różnymi kolorowymi elementami, które w niemal magiczny sposób przyciągają wzrok. Na koniec proponujemy zwiedzanie
jednego z wiedeńskich muzeów - Muzeum Historii i Sztuki
lub Muzeum Przyrodniczego. Przejazd do hotelu w okolicach
Drezna. Nocleg.

DZIEŃ III Po śniadaniu wycieczka do doliny Dunaju Wachau.
Wachau to tylko 36 kilometrowy odcinek doliny Dunaju liczącej sobie w sumie 2800 km. Zarówno jednak ukształtowanie
terenu jak i malownicze miasteczka otoczone winnicami
sprawiają, że krajobraz kulturowy doliny ma wyjątkową
wartość. Typowe naturalne składniki tutejszego pejzażu to
przede wszystkim potężny Dunaj, nadrzeczne lasy, podmokłe
łąki i poszarpane skały. Przyrodę uzupełniają tarasy, na których uprawia się wino, zadbane pola, opactwa, zamki obronne, pałace, ruiny i urokliwe miasteczka. Zwiedzimy opactwo benedyktyńskie w Melku, nazywane „kolebką Austrii”.
W skład kompleksu wchodzą między innymi: monumentalny
i bogato zdobiony kościół św. Piotra i Pawła, cesarskie komnaty, muzeum sztuki i dziejów klasztoru oraz ogrody. Dumą
opactwa jest imponująca biblioteka licząca aż dwanaście
sal, w których zgromadzono ponad 100 tysięcy różnego rodzaju woluminów. Najstarsze z rękopisów datowane są na IX
wiek. Klasztor w Melku zainspirował włoskiego pisarza Umberta Eco do napisania jednej z jego najwybitniejszych ksią-

DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Wyjazd w drogę powrotną.
Po drodze odwiedzimy Miśnię, która może poszczycić się
ponad 1000-letnią historią. Kiedyś była miastem rezydencyjnym elektorów saskich i dlatego uważa się ją za kolebkę
Saksonii. Wiele zabytków jest tego świadectwem. Miśnia
jest także miastem wina. Na stromych wzgórzach jednego
z najmniejszych obszarów uprawy wina w Niemczech dojrzewają wyborne wina. Spacer po mieście, w czasie którego
zobaczymy urokliwy rynek i Wzgórze Zamkowe, na którym
znajdują się Albrechtsburg i katedra. Dzisiaj Miśnia znana jest
przede wszystkim jako miasto porcelany. Białe złoto, czyli
porcelana, z charakterystycznym symbolem „skrzyżowanych
Niebieskich Mieczy” nadało Miśni rangę światową i do dziś
przysparza miastu splendoru. Z całego świata przyjeżdżają
turyści, aby w warsztatach Państwowej Manufaktury Porcelany rzucić okiem za kulisy tego ponad 300-letniego rzemiosła. My także odwiedzimy to miejsce. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przyjazd do Szczecina w godzinach
wieczornych.
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TERMIN:
22.05 – 26.05.2019
11.08 – 15.08.2019
25.09 – 29.09.2019
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
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 95 EUR
» dopłata do 4 obiadokolacji – 330 PLN
(napoje płatne dodatkowo)
» dopłata do pokoju 1 os. – 360 PLN
» 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
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 44 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartości wycieczk.i
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów

Ach…jak pięknie

CENA: 1 600 PLN

jak ze snu… romantyczne miasta i bajkowe krajobrazy
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów.
Przyjazd do Bambergu w godzinach popołudniowych. Przez
najstarszą część miasta przepływa rzeka Regnitz, a miasto
podobnie jak Rzym położone jest na siedmiu wzgórzach.
Chociaż w Europie znajdziemy wiele miast roszczących sobie prawa do tytułu położonych na siedmiu wzniesieniach,
to Bamberg jest jednym z tych, które mogą się tym chwalić
bez nadmiernego koloryzowania rzeczywistości. W przeciwieństwie do większości niemieckich miast średniej wielkości Bamberg ominęły bombardowania wojenne, dzięki czemu
bez szwanku przetrwały najważniejsze budynki i ich fasady.
Starówka bamberska od 1993 roku jest wpisana na listę UNESCO. Podczas spaceru po wąskich uliczkach starego miasta
raz po raz natrafimy na charakterystyczne przykłady muru
pruskiego lub barokowe fasady budynków kościelnych i dawnych rezydencji patrycjuszy. Zobaczymy: Maxplatz, Stary Ratusz, Plac Katedralny z katedrą cesarską i Ratstube. Czas, aby
spróbować lokalnego piwa, bo Bamberg to przecież stolica
„dymnego piwa”. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Salzburga. Piękno miasta
kryje się w jego zabytkowych pałacach, kościołach, muzeach, ogrodach oraz w jego niezwykłym krajobrazie naturalnym. Miejsca te przesiąknięte są i wielką historią, i małymi
historiami zwykłych ludzi. Salzburg uchodzi za najmniejsze
ze wszystkich miast o światowej renomie, nie mniej jednak
ma ducha prawdziwej metropolii, posiada swój niepowtarzalny urok. Salzburg to miasto Mozarta, mieszkańcy celebrują
pamięć o swoim największym synu z wielkim pietyzmem.
Pralina Mozartkugel, lotnisko, most, lodowisko, uniwersytet,
festiwal i statek noszą imię kompozytora, są nawet gumowe kaczki kąpielowe w peruczce kojarzącej się z jego epoką.
Wolfgang Amadeusz Mozart przyszedł na świat i dorastał
w tym mieście, tutaj zaczynał komponować, tutaj czerpał
inspirację do swoich wielkich dzieł. 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.

mergut, gdyż pomyślał o wszystkim. Chyba nie ma drugiego
regionu w Austrii, który na tak małej powierzchni ma tak dużo
do zaoferowania. Zwiedzimy Bad Ischl, urokliwe miasteczko,
w którym zakochał się cesarz Franciszek Józef. Następnie
udamy się do Hallstatt, bajkowo położonego nad jeziorem
w otoczeniu gór. Miasteczko uważane jest za najpiękniejsze
w Austrii, nad pięknym jeziorem, u stóp góry, ściśnięte są tu
malownicze, drewniane domy obrośnięte kwiatami i bluszczem. Zwiedzimy starą kopalnię soli, bo sól jest niewidocznym skarbem Hallstatt i z nią związana jest najdawniejsza,
dużo starsza niż średniowiecze, historia miasta. Na koniec
zwiedzimy Olbrzymie Groty Lodowe Dachsteinu, które należą do największych tego typu jaskiń na świecie. Powrót do
hotelu, nocleg.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd na
zwiedzanie zamku i ogrodów wodnych Hellbrunn. Renesansowy kompleks pałacowo-ogrodowy zaskakuje odwiedzających
pomysłowymi igraszkami wodnymi. Ukryte przed wzrokiem
spacerowiczów fontanny niespodziewanie tryskają wodą, dostarczając im w upalne dni ochłody i rozrywki. Niezmiennie
od czterystu lat! Następnie wyjazd do Niemiec. Zwiedzanie
Dinkelsbühl – jednego z najpiękniejszych średniowiecznych
miasteczek Niemiec, które niemal bez szwanku przetrwało
drugą wojnę światową. Zachowane prawie w całości mury
miejskie z XIV i XV w. oraz stare kamieniczki tworzą idealne
tło dla romantycznych spacerów. Zobaczymy gotycką katedrę św. Jerzego i Dom Niemiecki z XVI w. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie, nocleg.

DZIEŃ V Śniadanie. Wyjazd do 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 Wydaje się, że czas zapomniał o Rothenburgu
- wiele budynków pamięta średniowiecze, stare miasto zachwyca bramami i murami obronnymi, kościołami, placykami z fontannami i szachulcowymi kamienicami. Zobaczymy:
dzielnicę Spitalviertel, gotycki kościół św. Jakuba z rzeźbionym ołtarzem i pięknymi witrażami, kościół św. Wolfganga
DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd do krainy gór i jezior Salzkam- i franciszkański stary ratusz. W godzinach południowych wymergut, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. jazd do Polski. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach
Musiał Bóg być w dobrym nastroju, kiedy tworzył Salzkam- wieczornych.

Bamberg
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TERMIN:
01.05 – 05.05.2019
14.08 – 18.08.2019
11.09 – 15.09.2019
CENA ZAWIERA:
» przejazd komfortowym autokarem
» 4 noclegi w hotelach
» wyżywienie: 4 śniadania
» opiekę pilota i lokalnych
przewodników
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu - ok. 80 EUR (łącznie
z biletami na kolejki linowe)
» dopłata do 4 obiadokolacji – 340 PLN
(napoje płatne dodatkowo)
» dopłata do pokoju 1 os. – 330 PLN
» ubezpieczenie od chorób
przewlekłych– 44 PLN
» ubezpieczenie kosztów rezygnacji
– 2,6 % ceny wartości wycieczki
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
» Pilot – przewodnik nie oprowadza
po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

Bawaria – kraj jak malowany
DZIEŃ I Godz. 06.30 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka
o godz. 06.15 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Norymbergi, drugiego co do wielkości miasta w Bawarii i nieoficjalnej stolicą Frankonii. To energiczne miasto, cechujące się intensywnym życiem nocnym i piwem, które jest
ciemne jak kawa. Przez wieki, Norymberga uznawana była za
nielegalną stolicę Świętego Cesarstwa Rzymskiego i była preferowanym miejscem zamieszkania większości niemieckich
królów, którzy gromadzili tutaj swoje klejnoty koronacyjne.
Bogate i pełne architektonicznych cudów miasto, przyciągało
znanych artystów, z których najbardziej znanym był Albrecht
Dürer. Martin Luter twierdził, że Norymberga w Niemczech
świeci jak słońce wśród księżyca i gwiazd. W XIX wieku miasto stało się prawdziwą potęgą w niemieckiej rewolucji przemysłowej. Dziś Norymberga słynie ze swych tradycyjnych
wyrobów cukierniczych (pierników, marcepanów i ciastek
zwanych Spekulatius), drewnianych ozdób zdobiących bożonarodzeniowe choinki w całych Niemczech oraz prawdziwych
norymberskich kiełbasek. Zobaczymy starówkę z pięknymi
kamieniczkami, ratusz, Dom Dürera, kościół św. Sebalda, kościół św. Wawrzyńca z rzeźbami Wita Stwosza i Zamek Cesarski. Przejazd do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd w Alpy Bawarskie. Dziś czeka
nas spotkanie z Bawarią, którą znamy z licznych plakatów
promujących Niemcy. To właśnie bajkowe zamki Ludwika II
Bawarskiego, położone wśród alpejskich szczytów są kwintesencją naszego wyobrażenia o Bawarii. Poddani nazywali
Ludwika II Wittelsbacha szalonym. Nie bez powodu, ale to
chwiejności jego umysłu i ucieczkom w świat marzeń Bawaria
zawdzięcza bajkowe zamki i pałace, których nie ma w żadnym innym zakątku świata. Najpiękniejszy z nich, zamek Neuschwanstein, jest pierwowzorem pałacu, który spopularyzował Walt Disney. Zwiedzanie zaczniemy właśnie od zamku
Neuschwanstein (wnętrza), który jest symbolem romantycznej architektury i tragicznej historii, i jest najczęściej fotografowanym obiektem w Niemczech. Zobaczymy także zamek
Hohenschwangau, położony na wysokim wzgórzu, z którego
roztacza się wspaniała panorama na jezioro i Alpy. Zamek
powstał na miejscu ruin XII-wiecznej twierdzy Schwanstein,
gdzie król bawarski Maksymilian II, ojciec Ludwika II, zbudował dla siebie wspaniałą rezydencję. Hohenschwangau był
udekorowany scenami ze średniowiecznych legend i poezji,

NIEMCY

łącznie z legendą o rycerzu Lohenrin Lohengri i to tutaj młody
Ludwik zafascynował się romantyzmem średniowiecza. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Przejazd do Garmisch–Partenkirchen, najbardziej znanego kurortu w Alpach Bawarskich
- możliwość wjazdu kolejką na najwyższy szczyt Niemiec
Zugspitze i podziwianie panoramy alpejskich szczytów 4
państw. Przejazd na zwiedzanie zamku Linderhof, wybudowanego w stylu baroku i rokoko, położonego w pięknym 50
ha ogrodzie z rozlicznymi kaskadami wodnymi i budowlami
ogrodowymi. Wnętrza zamku są oszałamiająco piękne, bogato zdobione, ociekające złotem, wyglądają dokładnie tak, jak
wyobrażamy sobie komnaty w królewskim pałacu. Podczas
spaceru po ogrodzie zobaczymy także sztuczną grotę z jeziorkiem, po którym lubił pływać sam król Ludwik II, wśród dźwięków muzyki Wagnera. Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd
do Monachium. „Jak wieś położona między wzgórzami, tak
między sztuką a piwem położone jest Monachium”, pisał
przed 150 laty Heinrich Heine. To zdanie aktualne jest do dziś.
Na jarmarku wiktuałów i w operze, w karczmie Hofbräuhaus
i Pinakotece, BMW i FC Bayern, stolica Bawarii łączy w sobie
stare bawarskie tradycje z pulsującą aktywnością i fascynuje
wspaniałymi oazami zieleni. Zobaczymy: kościół św. Michała, katedrę, Plac Mariacki, Nowy Ratusz, kościół św. Piotra,
rezydencję Wittelsbachów, Viktualienmarkt i Bramę Isar.
Poznamy też bogate zbiory malarstwa w Starej lub Nowej
Pinakotece. Czas wolny – pora na golonkę i bawarskie piwo.
Nocleg w hotelu.
DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd do Ratyzbony. Miasto, położone nad Dunajem, oczarowuje bawarską atmosferą i włoskim
otoczeniem. Ratyzbona powstała z rzymskiej Castra Regina,
a w średniowieczu była jednym z najbardziej zamożnych miast
w Europie. W 2006 roku stare miasto wpisano na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO, we wpisie znalazło
się niemal 1500 budynków, z czego blisko 1000 na ścisłym
obszarze starówki. Zobaczymy: starówkę z zabytkowymi kamieniczkami, ratusz, Porta Pretoria – najstarszą bramę miejską w Niemczech, katedrę, Most Kamienny. Wyjazd do Polski
w godzinach południowych. Wieczorny przyjazd do Szczecina.
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CENA: 1 600 PLN
TERMIN:
19.06 – 23.06.2019
31.07 – 04.08.2019
04.09 – 08.09.2019
CENA ZAWIERA:
» przejazd komfortowym 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
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 50 EUR, wjazd
na Zugspitze – ok. 49 EUR
» 4 obiadokolacje – 330 PLN
» dopłata do pokoju 1 os. – 340 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 44 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartości wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
» Pilot nie oprowadza po muzeach

Trasa romantyczna wzdłuż Renu
DZIEŃ I Godz. 06.30 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz.
06.15 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do
Kolonii. Zwiedzanie miasta, w którym panuje radość życia
i chęć do zabawy, gdzie odbywa się najsłynniejszy karnawał
w Niemczech. Zobaczymy gotycką katedrę, ratusz, średniowieczne mury miejskie. Przejazd do Rüdesheim, miasteczka
położonego nad Renem, z klimatycznymi uliczkami i charakterystycznymi domami z muru pruskiego. Zakwaterowanie
w hotelu i krótki odpoczynek. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Eltville, miasta róż,
które nazywane jest bramą wjazdową do najsłynniejszego
regionu winnego Niemiec Rheingau. Tutaj mieści się wytwórnia znanego niemieckiego wina musującego MM. Przejazd
na zwiedzanie Klasztoru Eberbach, dawnego opactwa cystersów, gdzie kręcono film „Imię Róży” i które słynie z produkcji doskonałych win. Przejazd na zwiedzanie Wiesbaden
– ekskluzywnego kurortu ze słynnym Domem Zdrojowym.
Wiesbaden to miasto w wersji luksusowej, można powiedzieć „szlachetnie urodzone” pośród 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. Przejazd do Moguncji, miasta
z ogromnym dziedzictwem z blisko 2000 lat, z którego mieszkańcy są niezwykle dumni. Zwiedzanie – katedra, rynek z zabawną renesansową studnią Marktbrunnen, Knebelscher Hof,

kościół św. Ignacego, ratusz, Muzeum Gutenberga. Powrót do
Rüdesheim. Wjazd kolejką linową do Niederwalddenkmal –
ogromnego pomnika Germanii symbolizującego zjednoczenie
Niemiec. Posąg ten znajduje się na wzgórzu, z którego roztacza się piękny widok na miasteczko i zakola rzeki. Zwiedzanie Muzeum Instrumentów Mechanicznych, które mieści
się w pięknym zabytkowym budynku, gdzie zobaczymy i posłuchamy, jak zmieniał się sposób rejestrowania dźwięków.
Skosztujemy także słynnej „Rüdesheimer Caffe”, którą przygotowuje się z lokalną brandy Asbach. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Następnie
zwiedzanie urokliwych miasteczek nadreńskich – Bacharach
i St. Goar. Przejazd do skały Lorelei z przepięknym widokiem
na zakole Renu. Wycieczka statkiem białej floty z St. Goarshausen do Koblencji, podczas której podziwiać będziemy
piękne widoki i miejscowe zamki. Ten odcinek Renu owiany
jest licznymi legendami i uważany jest za najbardziej urokliwy.
Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, teraz czas abyśmy skosztowali także słynnych win mozelskich. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ V Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie
Koblencji, jednego z najstarszych i najpiękniejszych miast
niemieckich, gdzie francuski styl życia miesza się z niemiecką
tradycją. Zobaczymy cypel Deutsches Eck (Niemiecki Trójkąt), miejsce gdzie Mozela uchodzi do Renu, starówkę i najpiękniejszą promenadę nadrzeczną w Niemczech. Czas na pożegnalną lampkę wina, reńskiego lub mozelskiego… Wyjazd
do Polski. Przyjazd do Szczecina w godzinach wieczornych.

CENA: 1 860 PLN
TERMIN:
01.05 – 05.05.2019
24.07 – 28.07.2019
25.09 – 29.09.2019
CENA ZAWIERA:
» przejazd komfortowym autokarem
» 4 noclegi w hotelach
» wyżywienie: 4 śniadania
i 4 obiadokolacje (napoje
do obiadokolacji płatne dodatkowo)
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu ok. 65 EUR
» dopłata do pokoju 1 os. – 330 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 44 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % ceny wartości wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może
ulec zmianie.
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.
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Wiesbaden
Moguncja
Rüdesheim

Schwarzwald i Jezioro Bodeńskie
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz.
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do
Würzburga w godzinach popołudniowych. Dawne miasto
biskupów znane jest przede wszystkim, jako miasto baroku
z pogodną atmosferą. Nad miastem króluje dawna siedziba
książąt-biskupów, twierdza Marienburg, która nie bez powodu jest najsłynniejszą pośród prawie dwóch tuzinów miejsc
na słynnym Szlaku Romantycznym. Würzburg jest też centrum gospodarczym i pulsującym miastem uniwersyteckim,
w którym dominuje niespotykana nigdzie mieszanka handlu
i kultury, gospodarki i winnych festynów. Zwiedzimy: rezydencję książąt – biskupów z ogrodem Hofgarten, wpisaną na
listę UNESCO, twierdzę Marienberg i zabytkową starówkę.
Przejazd do hotelu, nocleg.
DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd do Maulbronn. Zwiedzanie
klasztoru cystersów, wpisanego na listę UNESCO. Jest to jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych kompleksów
klasztornych na północ od Alp, na którym odcisnęły swoje
piętno chyba wszystkie style architektoniczne epoki. Przejazd
do miasta Triberg, znanej miejscowości turystycznej, nazywanej bramą do Parku Narodowego Południowy Schwarzwald.
Zobaczymy najwyższy wodospad w Niemczech i zwiedzimy
muzeum zegarów z kukułką. Tutaj spróbujemy słynnego tortu
i zobaczymy kapelusze „bollenhut” oraz zegary z kukułką, które są symbolami Schwarzwaldu. Przejazd do hotelu. nocleg.
DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd nad Jezioro Bodeńskie, nazywane „bawarskim morzem”. Leżące na granicy trzech państw
(Austrii, Niemiec i Szwajcarii) to jedno z największych jezior
środkowej Europy. Jednocześnie jest to jeden z ciekawiej położonych akwenów, otoczony wzgórzami i alpejskimi szczytami, gdzie w przypadku dobrej widoczności na horyzoncie
wypatrzymy niemal niezliczoną ilość szczytów. Wycieczka na
wyspę Mainau, która jest wielką atrakcją Jeziora Bodeńskie-

go. 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. To urozmaicone miasteczko
wygląda niczym scenopis, można tam spotkać się z jednej
strony z odważnymi zamkami, a z drugiej z domkami z drewna rozmieszczonymi wokół wąskich uliczek. Przejazd do hotelu, nocleg.
DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Fryburga, stolicy
Schwarzwaldu. Fryburg Bryzgowijski, potocznie zwany też
po prostu Fryburgiem, to miasto, które urzeka zabytkową
architekturą, górskimi pejzażami, wielonarodowością mieszkańców oraz, a może i przede wszystkim, słoneczną pogodą.
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. Nocleg.
DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie Heidelbergu, miasta majestatycznie położonego po obu stronach
rzeki Neckar. Zamek i malownicza starówka od zawsze inspirowały malarzy i poetów, pisarzy i kompozytorów. Także naukowcy od wielu lat osiedlają się w mieście, gdyż tutejszy uniwersytet jest najstarszą uczelnią w dzisiejszych Niemczech
i jedną z najbardziej elitarnych w regionie. Dzięki korzystnemu położeniu oraz bliskim kontaktom ze światem kultury
i nauki region wokół Heidelbergu jest jednym z najbardziej
popularnych lokalizacji gospodarczych Niemiec. Zwiedzimy
zamek, w którym znajduje się największa na świecie beczka
z winem oraz pospacerujemy po romantycznej starówce.
Godz. 13.00 wyjazd do Polski. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach wieczornych.

NIEMCY
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CENA: 1 600 PLN
TERMIN:
29.05 – 02.06.2019
21.08 – 25.08.2019
02.10 – 06.10.2019
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 – przewodnika
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 50 EUR
» 4 obiadokolacje – 330 zł (napoje
do obiadokolacji płatne dodatkowo)
» dopłata do pokoju 1 os. – 320 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 44 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartości wycieczki
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie
» Pilot nie oprowadza po muzeach

Kresowa układanka
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, godz.
06.45 zbiórka uczestników na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd przez Polskę. Zakwaterowanie w hotelu na
Mazurach. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Wilna. Po drodze zwiedzanie Kowna. To drugie co do wielkości miasto Litwy, które
w dwudziestoleciu międzywojennym było stolicą tego kraju.
Położenie Kowna, przy ujściu Wilii do Niemna, od stuleci czyniło to miasto punktem strategicznym. Dzięki swojej skomplikowanej historii nie brakuje tu obiektów i miejsc wartych zobaczenia. Spacer po rynku starego miasta, gdzie zobaczymy
ratusz zwany „Białym Łabędziem”, ruiny zamku i katedrę św.
Piotra i Pawła. Przyjazd do Wilna w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu i krótki odpoczynek. Wilno
jest najdalej na północ położoną stolicą europejską, która
przyswoiła style architektoniczne zachodniej i południowej
Europy. Tutejsza starówka należy do największych i najpiękniejszych w Europie, spacer i zwiedzanie Ostrej Bramy. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Dalszy ciąg zwiedzanie Wilna.
Zobaczymy kościół św. Piotra i Pawła będący największą barokową perłą wśród zabytków miasta i katedrę będącą najważniejszym kościołem Litwy. Przejedziemy na Wzgórze Trzech
Krzyży ze słynnym pomnikiem Trzech Krzyży, skąd roztacza
się najpiękniejsza panorama Wilna. Zobaczymy także Plac
Katedralny, uniwersytet, Plac Ratuszowy i kościół św. Ducha.
Po południu wyjazd do Trok. Okolica Trok słynie z łagodnych

CENA: 1 380 PLN

pagórków. Porastają je gęste zielone lasy i przecinają liczne
doliny, wąwozy i jeziora, które łącząc się ze sobą tworzą niesymetryczne kształty. Pełno na nich półwyspów, mierzei i wysepek. Na jednej z nich ulokowało się potężne czworoboczne
zamczysko, jego czerwone mury i baszty zwieńczone dachówką w takim samym kolorze odbijają się w tafli jeziora, które
przecina jedynie drewniany most prowadzący na wysepkę.
Ten widok na zamek w Trokach jest najczęstszym obrazkiem
zdobiącym przewodniki i foldery o Litwie. Zwiedzanie zamku
i czas na skosztowanie przysmaków kuchni Karaimów, którzy
tutaj mieszkają. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie cmentarza na Rossie, jednego z najpiękniejszych cmentarzy w Europie. Cmentarz jest jedną z najważniejszych nekropolii pamięci narodowej Polaków. Odwiedzimy także Muzeum
im. Adama Mickiewicza i zobaczymy pomnik naszego narodowego wieszcza. W godzinach popołudniowych wyjazd do Polski. Przyjazd do hotelu na Mazurach. Obiadokolacja, nocleg
w hotelu.
DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd do Świętej Lipki, niewielkiej
miejscowości znanej już od XV wieku jako miejsce licznych
pielgrzymek. Co roku ponad 100tys. turystów przyjeżdżających na Mazury, odwiedza znajdujące się tu Sanktuarium
Maryjne. Z powodu licznych grup pielgrzymów, Święta Lipka
często nazywana jest „Częstochową Północy”. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Szczecina w późnych godzinach
wieczornych.

TERMIN:
26.06 – 30.06.2019
28.08 – 01.09.2019
CENA ZAWIERA:
» przejazd komfortowym autokarem
» 4 noclegi w hotelach
(2 na Mazurach i 2 w Wilnie)
» wyżywienie: 4 śniadania
i 4 obiadokolacje (napoje do
obiadokolacji płatne dodatkowo)
» opiekę pilota i lokalnego przewodnika
w Wilnie
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 35 EUR
» dopłata do pokoju 1 os. – 320 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 44 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartości wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów
LITWA
Kowno
ROSJA

Mazury

POLSKA
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Wilno
Troki

Bieszczadzka przygoda
DZIEŃ I Godz. 06.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 05:45
na ul. Sambora – parking dla autobusów. Przejazd do Bolesławca, stolicy polskiej ceramiki. Kubeczki w kropeczki, niebieskie
paseczki, zdobiony czajniczek, kobaltowa barwa cukierniczek
– z tym wszystkim kojarzyło się nam to miasto. W Bolesławcu
drugą młodość przeżywa jednak nie tylko słynna ceramika,
nowe życie dostała też starówka, jedna z najbardziej czarujących na Dolnym Śląsku. Spacer po tutejszym rynku dosłownie
poprawia nastrój. Wszystko za sprawą kolorowych kamieniczek, pełnych wdzięku i dobrej energii. Przejazd do hotelu na
południu Polski. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Krosna. Miasto nazywane
jest „para Cracovia”, czyli mały Kraków, bowiem krośnieński
rynek z renesansowymi sukiennicami przypomina krakowską
starówkę. Spacer po mieście i zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Szkła. Przejazd do Sanoka nazywanego „ Bramą w Bieszczady”. Zobaczymy: urokliwy rynek z zabytkowymi kamieniczkami, kościół i klasztor Franciszkanów, kościół parafialny
pw. Przemienienia Pańskiego i renesansowy zamek (dla chętnych możliwość zwiedzenia galerii malarstwa Zdzisława
Beksińskiego). Wizyta w Muzeum Budownictwa Ludowego,
gdzie prezentowane jest budownictwo drewniane z obszaru
Beskidu Niskiego, Bieszczadów i przyległych do nich Pogórzy.
Przejazd do hotelu w Bieszczadach. Obiadokolacja i nocleg.

CENA: 2 400 PLN

w 2003 roku zostało wpisana na listę UNESCO i dotkniemy
śladów wielowiekowej historii bieszczadzkich Żydów w kirkucie w Lutowiskach. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

TERMIN:
29.07 – 05.08.2019

DZIEŃ V Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Lwowa. To miasto symboliczne, dla każdego Polaka pełne sentymentów.
Wszystko wydaje się jakieś bliskie, dobrze znane... domy, ulice, kościoły, detale, kolory. Wciąż można tutaj odnaleźć ślady
wielokulturowej Rzeczypospolitej. Śródmieście Lwowa jest
jak muzeum pod otwartym niebem, które mieści ponoć 1000
zabytków budownictwa, z czego przynajmniej 200 to arcydzieła architektury na skalę światową. Zobaczymy turystyczne serce miasta – stary rynek z pięknymi kamienicami, w tym
słynną czarną kamienicę oraz operę – najpiękniejszy budynek
miasta, który widnieje na większości pocztówek oraz katedrę
św. Jura. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

CENA ZAWIERA:
» przejazd komfortowym autokarem
» 7 noclegów w hotelach klasy
turystycznej
» wyżywienie: 7 śniadań
i 7 obiadokolacji (napoje
do obiadokolacji płatne dodatkowo)
» opiekę pilota i lokalnych
przewodników
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny

DZIEŃ VI Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie cmentarza Łyczakowskiego i cmentarza Orląt Lwowskich. Następnie zobaczymy Wysoki Zamek, z którego roztacza się piękna panorama
na miasto, Pałac Potockich, dzielnicę żydowską, Plac Bernardyński z kościołem św. Bernardyna, Ossolineum, uniwersytet
i kościół św. Elżbiety. Wyjazd do Polski. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 240 PLN i 130 UAH
» dopłata do pokoju 1 os. – 750 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 10 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % ceny wartości wycieczki

DZIEŃ VII Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Przemyśla, nazywanego miastem dzielnego wojaka Szwejka i polską stolicą
fajek. To miasto naprawdę niezwykłe, niczym Rzym rozciąga
się na siedmiu wzgórzach co sprawia, że z każdego miejsca
wygląda inaczej. Zobaczymy: Zamek Kazimierzowski, katedrę, rynek z odrestaurowanymi kamieniczkami i fontannę
z niedźwiadkiem, kościół św. Teresy i kościół Marii Magdaleny
oraz jeden z najpiękniejszych dworców kolejowych w Europie. Przejazd do Krasiczyna i zwiedzanie zamku, który jest
jednym z cenniejszych zabytków architektury renesansowo
-manierystycznej w Polsce o niebywałych wręcz dekoracjach
sgraffitowych i czterech różnych basztach. Park o powierzchni 14,5 ha jest ozdobą zamku i prezentuje się okazale o każdej
porze roku. Zwiedzanie zamku i spacer po parku. Następnie
przejazd na zwiedzanie zamku w Łańcucie, uważanego za
zabytek klasy światowej. W skład kompleksu pałacowo-parkowego wchodzą: Muzeum – Zamek, oranżeria, neobarokowy
Zameczek Romantyczny, synagoga, klasycystyczna ujeżdżalnia, powozownia, stajnie cugowe czy największy w Polsce
DZIEŃ IV Po śniadaniu zapraszamy na wycieczkę po Wielkiej zbiór ikon. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
Obwodnicy Bieszczadzkiej. Zaczniemy od przejażdżki słynną
bieszczadzka ciuchcią. Urokliwa wąskotorowa kolejka górska DZIEŃ VIII Po śniadaniu krótkie zwiedzanie Rzeszowa.
to niezwykły zabytek techniki. Ciuchcia, kursująca od ponad W ciągu ostatnich kilkunastu lat, z brzydkiego kaczątka zmie100 lat, oferuje przejażdżkę w otoczeniu dzikiej przyrody. nił się on w jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających
W czasie jazdy z okien małych wagoników można podziwiać się miast w Polsce. Zobaczymy jeden z bardziej kontrowerjeden z najpiękniejszych krajobrazów w Polsce: rozległe po- syjnych pomników w kraju – Pomnik Czynu Rewolucyjnego,
łoniny, stare potężne drzewa, a przy odrobinie szczęścia stary rynek z ratuszem z pięknie odnowionymi kamienicami
bieszczadzkie zwierzęta. Wizyta w pracowni ikon w Cisnej. i klimatyczną drewnianą studnią. Wyjazd do Szczecina. PrzyNastępnie zobaczymy cerkiew bojkowską w Smolniku, która jazd w późnych godzinach wieczornych.
DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Dzisiejszy dzień zaczniemy
od zwiedzania drewnianej świątyni w Górzance, wyjątkowego skarbu pogranicza bojkowsko-łemkowskiego. Największą osobliwością świątyni jest unikatowy płaskorzeźbiony
w drewnie ikonostas z 1756 roku. Naszą przygodę z Bieszczadami kontynuować będziemy drezynami rowerowymi, które
poruszają się dzięki nożnemu napędowi pasażera. Ze stacji
w Uhercach Mineralnych wyruszymy na wycieczkę i będziemy podziwiać widoki na góry i szybowiska. Teraz czas, żeby
zobaczyć „bieszczadzkie morze”, czyli Zalew Soliński. Żaden
polski akwen nie oferuje tak zmiennych krajobrazów, oryginalnych, ukazujących się nieoczekiwanie widoków i tylu zacisznych zatoczek. Rejs statkiem, w czasie którego będziemy
oglądać „zielone wzgórza nad Soliną” znane z piosenki Wojciecha Gąsowskiego. Czas wolny w Solinie. Następnie zobaczymy miniatury cerkwi i kościołów w Myczkowcach. Powrót
do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

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

» Zwiedzanie Lwowa
» Dziewicza przyroda

POLSKA
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Roztocze i Lubelszczyzna
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. Niewiele jest
miast w Polsce o tak specyficznym klimacie, urokliwych zakątkach i pięknej starówce pamiętającej odległe czasy. Dzięki
temu Kazimierz Dolny stał się słynnym nadwiślańskim kurortem, chętnie odwiedzanym przez ludzi zwyczajnych i niezwyczajnych. Unikalny zespół urbanistyczno - architektoniczno
- krajobrazowy Kazimierza został zaliczony do najwyższej
w skali światowej klasy zabytków, tak więc od 1994 roku
Kazimierz Dolny stanowi Pomnik Historii. Zwiedzanie miasta, urokliwie położonego nad Wisłą. Obiadokolacja i nocleg
w hotelu.
DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd do Sandomierza, królewskiego miasta nad Wisłą. Historyczny Sandomierz bywa nazywany „Małym Rzymem”, a to dlatego, że podobnie, jak włoska
stolica, ulokował się na 7 wzgórzach, a ponadto pod obydwoma miastami ciągną się tajemnicze, podziemne korytarze.
Sandomierz zyskał znacznie na sławie w ostatnich czasach
za sprawą popularnego serialu „Ojciec Mateusz” kręconego
właśnie w tym mieście. Zwiedzanie miasta: kościół św. Michała wraz z zespołem dawnego klasztoru Benedyktynek,
kościół św. Józefa wraz z zespołem dawnego klasztoru Reformatów, Brama Opatowska, stary rynek wraz z zabytkowymi
kamieniczkami i ratuszem, katedra, Pałac Biskupi, Synagoga,
Zamek, Spichlerz. Przejazd do hotelu na Roztoczu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ III Po śniadaniu zwiedzanie Roztocza. Niezwykły
klimat, miasteczka o ciekawej historii i cennych zabytkach,
piękne krajobrazy oraz cisza i spokój,to wszystko składa
się na wyjątkowość tego miejsca. Wizytówką Roztocza jest
przede wszystkim przyroda, unikatowa na skalę europejską.
Zróżnicowana budowa krajobrazu jaka tu występuje zdecydowała o różnorodności tutejszej fauny i flory. Zaczniemy
od odwiedzenia Zwierzyńca. Historia tego niewielkiego miasteczka ściśle związana jest z Janem Zamojskim, kanclerzem

i hetmanem Rzeczpospolitej. Od XVI wieku była to letnia rezydencja Ordynacji Zamojskich. Mieli tutaj swój pałac i park,
ogrodzony zwierzyniec oraz zupełnie prywatną górę Bukową.
Zobaczymy dawną siedzibę Zarządu Ordynacji Zamojskiej
z barokowym kościołem na wyspie i browarem z 1806 roku.
Przejazd do Szczebrzeszyna. Miasto znane jest każdemu Polakowi, za sprawą wiersza Jana Brzechwy, który rozpoczyna
się słowami „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie...” Symbol ten wykorzystywany jest w promocji miasta.
Zobaczymy: cerkiew z XVI wieku, kościół św. Mikołaja - dawny
klasztor i synagogę z XVII wieku. Na koniec odwiedzimy Krasnobród, jedno z uzdrowiskowych miast powiatu zamojskiego, znajdujące się na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Zwiedzimy: barakowy klasztor z 1699 roku oraz
dwór Leszczyńskich. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ IV Śniadanie w hotelu. Dzisiaj odwiedzimy Zamość
Miasto jako prywatne założył Jan Zamojski – kanclerz wielki
koronny, który zlecił włoskiemu mistrzowi Bernardo Morando
zaprojektowanie miasta idealnego – twierdzy, która miała za
cel chronić włości Zamojskich. Tak właśnie powstał Zamość,
nazywany Padwą Północy, prawdziwe arcydzieło polskiego
renesansu. W 1992 roku Stare Miasto Zamościa zostało wpisane na listę UNESCO. Zobaczymy: rynek, ratusz, fortyfikacje
bastionowe, bramy miejskie, katedrę, Pałac i Akademię Zamojskich. Przejazd do Lublina, jednego z najstarszych miast
polskich o ciekawej bogatej historii. Mówi się, że Lublin to
miasto skrojone na ludzką miarę. Do największych atrakcji
można dojść pieszo, a każdy chodzi tutaj jakby trochę wolniej. 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 V Po śniadaniu zwiedzanie lublińskiego rynku otoczonego zabytkowymi kamieniczkami z gmachem Trybunału
Koronnego. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Szczecina
w późnych godzinach wieczornych.

POLSKA
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CENA: 1 390 PLN
TERMIN:
05.06 – 09.06.2019
14.08 – 18.08.2019
CENA ZAWIERA:
» przejazd komfortowym autokarem
» 4 noclegi w hotelach klasy
turystycznej
» wyżywienie: 4 śniadania
i 4 obiadokolacje (napoje do
obiadokolacji płatne dodatkowo)
» opiekę pilota i lokalnych
przewodników
» ubezpieczenie: NW 10 000 PLN
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 90 PLN
» dopłata do pokoju 1 os. – 340 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartości wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów

Cud, żubr i Podlasie
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. Zobaczymy: zamek królewski, wzniesiony
w XVI wieku przez króla Zygmunta Augusta, barokowy rynek
z kościołem Trójcy Przenajświętszej wraz z pomisjonarskim
zespołem klasztornym, Wielką Synagogę i pomnik Stefana
Czarnieckiego. Przejazd do hotelu na Podlasiu. Obiadokolacja
i nocleg w hotelu.

CENA: 1 380 PLN

bów Królewskich, który tworzą kilkusetletnie dęby nazwane
imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej. Następnie odwiedzimy Hajnówkę, gdzie zobaczymy
sobór św. Trójcy i Narew, gdzie zwiedzimy kościół parafialny
pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa Męczennika
oraz cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 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.

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 uroczej drewnianej architekturze, ozdobionej dodatkowo pięknymi kwiatami pod oknami. Odwiedzimy Puchły,
DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną. ZwiedziCiełuszki i Trześciankę. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
my jeszcze Choroszcz, gdzie znajdują się: zespół pałacowo
DZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Białowieskie- - parkowy Branickich z barokowym pałacem Jana Klemensa
go Parku Narodowego, najstarszego parku narodowego w i pięknym parkiem, cerkiew pod wezwaniem Matki Boskiej
Polsce. Zobaczymy Rezerwat Pokazowy Żubrów, gdzie żyją Opiekuńczej oraz kościół i klasztor Dominikanów. Przyjazd
tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki oraz Szlak Dę- do Szczecina w późnych godzinach wieczornych.

TERMIN:
28.07 – 01.08.2018
CENA ZAWIERA:
» przejazd komfortowym autokarem
» 4 noclegi w hotelach klasy
turystycznej
» wyżywienie: 4 śniadania
i 4 obiadokolacje (napoje
do obiadokolacji płatne dodatkowo)
» opiekę pilota i lokalnych
przewodników
» ubezpieczenie: NW 10 000 PLN
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 90 PLN
» dopłata do pokoju 1 os. – 340 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartości wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
» Pilot nie oprowadza po muzeach.

LITWA

POLSKA
Tykocin

Kruszyniany

Choroszcz
Narew

Hajnówka
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Bursztyny i pierniki
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz.
06.45 na ul. Sambora - parking dla autokarów. Przyjazd do
Gdańska w godzinach popołudniowych. Gdańsk to stare
miasto hanzeatyckie, urzeka przepiękną architekturą i niecodzienną atmosferą, od zawsze budził podziw i zachwyt gości
głównie ze względu na swoje bogactwo. Zwiedzanie miasta
zaczniemy od Ulicy Długiej i Długiego Targu, najpiękniejszych
ulic tworzących Trakt Królewski. To tutaj usadowiły się najwspanialsze budowle Gdańska, jak ratusz czy Dwór Artusa
i oczywiście popularna Fontanna z Neptunem, ale też każda
kamienica ma tu swoją historię i przyciąga uwagę niezwykłymi zdobieniami. Zobaczymy także Bazylikę Mariacką i Żurawia, który jest symbolem miasta. Czas wolny. Przejazd do
hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

CENA: 1 690 PLN

i zwiedzanie Parku Etnograficznego. Następnie wizyta w Wieżycy, gdzie będzie możliwość wejścia na Wieżę Widokowa. Na
koniec odwiedzimy Kartuzy, gdzie zobaczymy kościół pw.
Wniebowzięcia NMP i pospacerujemy promenadą nad Jeziorem Karczemnym. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ IV Po śniadaniu wyjazd do Malborka, który zyskał
sławę w szerokim świecie głównie dzięki potężnej twierdzy
krzyżackiej. Malborska warownia wpisana na listę światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO jest uznawana za
największy w Europie zamek z cegły. Zwiedzanie twierdzy
krzyżackiej. Przejazd do Ciechocinka, jednego z najpopularniejszych uzdrowisk w Polsce. Pobyt rekreacyjny. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Przejazd do Gdańska Oliwy.
Zwiedzanie Parku Oliwskiego i katedry ze słynnymi organami. Przejazd do Sopotu. Spacer po Monciaku, głównej ulicy
miasta i po molo – czas na relaks. Powrót do Gdańska i czas
wolny. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ V Po śniadaniu wyjazd do Torunia, o którym mówi się
Piernikopolis. To właśnie gotyk, piernik i Kopernik są esencją
miasta oraz jego trzema sztandarowymi markami. Turystów
przyciągają tutaj malownicze krajobrazy, piękne zabytki oraz
wspaniała atmosfera panująca w mieście, Zwiedzanie miasta:
Rynek Staromiejski. Pomnik Kopernika, Muzeum Mikołaja KoDZIEŃ III Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Szwajcarii Ka- pernika, Planetarium, Dom Eskenów, kamienica ”Pod Gwiazszubskiej. Charakterystycznym elementem tutejszego krajo- dą”, katedra Św. Jana, Krzywa Wieża, kościół NMP. Powrót do
brazu są malownicze jeziora rynnowe oraz zalesione wzgó- hotelu, obiadokolacja, nocleg.
rza z wciśniętymi pomiędzy, niewielkimi miejscowościami.
Zaczniemy od odwiedzenia Kościerzyny, gdzie zobaczymy DZIEŃ VI Śniadanie w hotelu. Wizyta w tężniach solankowych
kościół św. Trójcy, kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego i spacer po parku. Wyjazd do Szczecina w godzinach popołui skansen Parowozownię. Przejazd do Wdzydz Kiszewskich dniowych. Przyjazd do Szczecina w godzinach wieczornych.

Kartuzy
Wdzydze Kiszewskie

POLSKA

Sopot
Malbork

Ciechocinek
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TERMIN:
21.05 – 26.05.2019
03.09 – 08.09.2019
CENA ZAWIERA:
» przejazd komfortowym autokarem
» 5 noclegów w hotelach
» wyżywienie: 5 śniadań
i 5 obiadokolacji (napoje do
obiadokolacji płatne dodatkowo)
» opiekę pilota i lokalnych
przewodników
» ubezpieczenie: NW 10 000 PLN
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 150 PLN
» dopłata do pokoju 1 os. – 400 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartości wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów

Magiczny Dolny Śląsk

CENA: 1450 PLN

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz.
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do
Wrocławia w godzinach południowych. Wrocław to stolica
Dolnego Śląska, zabytkowe miasto na pograniczu trzech
kultur. Zwiedzanie zaczniemy od wrocławskiego rynku,
który ma niemal 3,8 hektara i należy do największych dawnych placów targowych w Polsce. Przyciąga urokiem zabytkowych kamienic, żywiołowością i klimatem wyjątkowego
centrum europejskiej metropolii. Zobaczymy: ratusz, Plac
Solny, farę miejską, kompleks uniwersytecki, Arsenał, operę. Czas wolny. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg
w hotelu.

dziedzictwa UNESCO. Przejazd do Kłodzka. Obiadokolacja
i nocleg w hotelu.

DZIEŃ II Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i dalsze
zwiedzanie. Ostrów Tumski, najstarsza część Wrocławia,
niegdyś była wyspą. Jest to miejsce wyjątkowe, pełne historii i magicznej, doniosłej aury. Zobaczymy tutaj: gotycką
Kolegiatę Świętego Krzyża, która w jednym gmachu łączy
dwa kościoły, katedrę Jana Chrzciciela, nazywaną matką
kościołów śląskich (z możliwością wjazdu na wieżę widokową), Bramę Kluskową, ogrody biskupie, ogród botaniczny. Przejście Mostem Tumskim na wyspę Piasek. Spacer
Bulwarami Włostowica, skąd roztacza się pocztówkowy
widok na Ostrów do kościoła Najświętszej Marii Panny na
Piasku. Będąc we Wrocławiu nie możemy oczywiście pominąć niesamowitej wizyty w Panoramie Racławickiej. To
wyjątkowe, cykloramiczne dzieło namalowane przez zespół malarzy pod kierownictwem Wojciecha Kossaka i Jana
Styki, przedstawia bitwę pod Racławicami. Na koniec Hala
Stulecia, która jest najsłynniejszym dziełem wrocławskiego
modernizmu, od 2006 roku uznana za obiekt światowego

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 III Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie Kopalni
Soli w Złotym Stoku, która jest najstarszym ośrodkiem górniczo-hutniczym w Polsce. 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.

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 rozpościera się panorama na Karkonosze i Kotlinę Jeleniogórską
Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Szczecina w godzinach wieczornych.

POLSKA
Ruiny Zamku Chojnik

Podziemne Miasto Osówka
Polanica-Zdrój
CZECHY
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TERMIN:
03.07 – 07.07.2019
18.09 – 22.09.2019
CENA ZAWIERA:
» przejazd komfortowym autokarem
» 4 noclegi w hotelach
» wyżywienie: 4 śniadania
i 4 obiadokolacje (napoje do
obiadokolacji płatne dodatkowo)
» opiekę pilota i lokalnych
przewodników
» ubezpieczenie: NW 10 000 PLN
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 170 PLN
» dopłata do pokoju 1 os. – 330 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartości wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów

Warszawa da się lubić
Dzień I Wyjazd ze Szczecina o godz. 07.00, zbiórka o godz.
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do
Wilanowa. Zwiedzanie letniej rezydencji króla Jana III Sobieskiego i Królowej Marysieńki oraz ogrodów królewskich.
Pałac w Wilanowie jest jednym z najcenniejszych zabytków
polskiego baroku, w niezmienionej postaci przetrwał okres II
wojny światowej. Wzniesiony przez króla Jana III Sobieskiego
na początku XVII wieku według projektu Augustyna Locciego.
Rozbudowywany przez kolejnych właścicieli jest, typową dla
tamtego okresu, podmiejską rezydencją “entre cour et jardin”
(między dziedzińcem a ogrodem). Spacer po zabytkowym
parku otaczającym pałac. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja
i nocleg.
Dzień II Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie stolicy zaczniemy
od Starego Miasta. Historyczne centrum, założone w XIII
wieku jako gród książęcy i osada, podczas II wojny światowej zostało zniszczone w 90%. Dzięki doskonałej i precyzyjnej odbudowie w 1980 roku zostało wpisane na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zobaczymy: Plac Zamkowy z jednym z najważniejszych symboli miasta – Kolumną Zygmunta, Zamek Królewski – wierny świadek polskiej
historii, Rynek Starego Miasta z pomnikiem Syrenki, która
jest godłem i opiekunką miasta, Barbakan, mury miejskie,
Bazylikę Archikatedralną pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Następnie Krakowskie Przedmieście, najpiękniejsza
ulica stolicy, część tzw. Traktu Królewskiego biegnącego od
Zamku Królewskiego aż do rezydencji w Wilanowie. Od kilku stuleci Krakowskie Przedmieście pełni rolę jednej z najbardziej reprezentacyjnych arterii Warszawy. Na trasie spacerowej spotkamy przepiękne budowle architektoniczne,
jak kościół Św. Anny z Dzwonnicą, na której mieści się taras
widokowy czy barokowy kościół Św. Krzyża, w filarach którego wmurowano urny z sercami Chopina i Reymonta. Przy
deptaku wznoszą się też stare hotele – efektownie odnowiony i ekskluzywny, secesyjny Bristol oraz Hotel Europejski. Zobaczymy również kilka ładnych pałaców – barokowy
Pałac Potockich, potężny Pałac Prezydencki, przed którym
widnieją kamienne lwy i pomnik księcia Józefa Poniatowskiego czy Pałac Czapskich Krasińskich obecna siedziba
Akademii Sztuk Pięknych. Następnie Plac im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z Grobem Nieznanego Żołnierza i chwila

CENA: 1 260 PLN

relaksu w Ogrodzie Saskim. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień III Śniadanie w hotelu. Dzisiejszy dzień rozpoczniemy
od wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest
wyrazem hołdu dla tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę. Muzeum ulokowane jest w dawnej Elektrowni
Tramwajów Miejskich. Multimedialne ekspozycje przedstawiają walkę i codzienność powstańców na tle okupacyjnej grozy,
a także opisują życie codzienne w czasie wojny oraz powojenny terror komunistyczny. Kolejnym punktem będzie wizyta
w Pałacu Kultury i Nauki. Ten socrealistyczny gmach widać
z każdego niemal zakątka miasta. Wjazd na XXX piętro PKiN
skąd podziwiać będziemy panoramę Warszawy. Czas wolny
w Złotych Tarasach. Przejazd do Łazienek Królewskich. Rezydencja ostatniego króla Polski jest jednym z najładniejszych
zespołów pałacowo-parkowych w Europie. Położony w centrum miasta park tworzą trzy ogrody: Królewski, Belwederski i Modernistyczny, które łącznie zajmują aż 76 hektarów!
Zobaczymy m.in. Pałac na Wyspie, Starą Oranżerią i Pałac
Myślewicki. Spacerując, natrafimy tu na całe mnóstwo innych
budowli. Liczne pawilony, świątynie, rzeźby oraz pomniki na
trasie parkowych alejek dopełniają wrażenie iście królewskiego ogrodu. Fauna i flora Łazienek jest bardzo bogata. Na
pierwszy plan wychodzą dumne pawie, wiewiórki dopraszające się o smakołyki, a nawet rude lisy. Uroku dodają liczne kręte ścieżki, wzniesienia, strumienie i stawy pełne karpi. Powrót
do hotelu jedną z najelegantszych ulic Warszawy – Alejami
Ujazdowskimi. Znajdują się tutaj zabytkowe pałacyki, wille,
wytworne kamienice czynszowe, ambasady, gmach Urzędu
Rady Ministrów, Park Ujazdowski oraz Belweder z pomnikiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień IV To już ostatni dzień w stolicy. Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Stadionu Narodowego. Zobaczymy
miejsca, w których przebywały gwiazdy polskiej i światowej
piłki nożnej, takie jak Robert Lewandowski czy Christiano Ronaldo. PGE Narodowy to nie tylko dom piłkarskiej reprezentacji Polski. To także miejsce, w którym na żywo można uczestniczyć w wielkich sportowych i rozrywkowych wydarzeniach.
Wyjazd do Szczecina, w godzinach wieczornych przyjazd na
miejsce.

ROSJA

POLSKA

Warszawa

CZECHY
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TERMIN:
06.06 – 09.06.2019
10.08 – 13.08.2019
CENA ZAWIERA:
» przejazd komfortowym autokarem
» 3 noclegi w hotelu
» wyżywienie: 3 śniadania
i 3 obiadokolacje (napoje do
obiadokolacji płatne dodatkowo)
» opiekę pilota i lokalnych
przewodników
» ubezpieczenie: NW 10 000 PLN
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu ok. 140 PLN
» dopłata do pokoju 1 os. – 240 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartości wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może
ulec zmianie
» Pilot – przewodnik nie oprowadza
po wnętrzach zwiedzanych obiektów.

Belgijskie czekoladki

CENA: 999 PLN

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.

go miasta kupieckiego, piękne secesyjne kamienice, szklane
domy dzielnicy Unii Europejskiej, kilkaset rodzajów świetnego piwa, najlepszą na świecie czekoladę, wybitne dzieła sztuki obok najlepszych komiksów, powagę i luksus obok luzu.
W czasie objazdu miasta zobaczymy: katedrę św. Michała
i św. Guduli, Dzielnicę Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Atomium, Pavillon Chinois i Tour Japonaise. Przejazd do
DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd do Antwerpii, miasta które hotelu. Nocleg.
smakuje nie tylko Rubensem, ale też czekoladą i futurystycznymi rozwiązaniami architektonicznymi. Zobaczymy: Grote DZIEŃ III Śniadanie w hotelu. Następnie piesze zwiedzanie
Markt z tradycyjnymi, wąskimi kamieniczkami z wysokimi centrum Brukseli: Grande Place, nazywany przez Wiktora
dachami, malowanymi na różne pastelowe kolory, katedrę Hugo najpiękniejszym placem na świecie, ze wspaniałą kolekNajświętszej Marii Panny z obrazami Rubensa i Fortecę cją kamieniczek i XV-wiecznym ratuszem, Mannekin-Pis, najSteen. Przejazd do Brukseli, stolicy Belgii. Miasto jest nie- bardziej zabawna fontanna Belgii. Czas wolny. Wyjazd do Polzwykle zróżnicowane. Znajdziemy tu przepych XVII-wieczne- ski w godzinach południowych, nocny przyjazd do Szczecina.

Ratingen
Antwerpia
Bruksela
NIEMCY

Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
muzeów.

FRANCJA

Ogrody i samochody

CENA: 520 PLN

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka
o godz. 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Hannoveru nazywanego miastem targów i ogrodów.
Zwiedzanie starówki, na której zabytki łączy namalowana na
chodnikach ponad czterokilometrowa czerwona linia „Roter
Faden”. Zobaczymy: kościół Na Rynku i Stary Ratusz, dwóch
reprezentantów północno – niemieckiego gotyku ceglanego,
wilhelmiński Nowy Ratusz, z kopuły którego roztacza się
wspaniały widok na miasto. Zwiedzimy ogrody Herrenhausen, zaliczane do najpiękniejszych terenów parkowych w całej Europie. Przejazd do hotelu, nocleg.

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

POLSKA
Hanower

TERMIN:
25.05 – 26.05.2019
06.07 – 07.07.2019
10.08 – 11.08.2019
05.10 – 06.10.2019
CENA ZAWIERA:
» transport
» 1 nocleg w hotelu
» wyżywienie: 1 śniadanie
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 40 EUR
» dopłata do pokoju 1 os. – 80 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 10 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartość wycieczki.

NIEMCY
HOLANDIA

CENA ZAWIERA:
» przejazd komfortowym autokarem
» 2 noclegi w hotelach
» wyżywienie: 2 śniadania
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 30 EUR
» dopłata do pokoju 1 os. – 190 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 27 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % ceny wycieczki.

HOLANDIA

BELGIA

TERMIN:
20.06 – 22.06.2019
26.07 – 28.07.2019
20.09 – 22.09.2019
09.11 – 11.11.2019

Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

Wolfsburg
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Tak blisko....Drezno

CENA: 490 PLN

stolica Saksonii, miasto kultury i sztuki nad Łabą
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz.
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do
Drezna i zwiedzanie Starego Miasta: Plac Teatralny z Operą
Sempera, Zwinger – ukoronowanie barokowego przepychu
sztuki dworskiej Augusta Mocnego, kościół Dworski, gdzie
spoczywa serce Augusta Mocnego, Fürstenzug czyli historia
władców Saksonii, przedstawiona na porcelanie miśnieńskiej, kościół Najświętszej Marii Panny, kościół św. Krzyża,
Tarasy Brühla, „Balkon Europy”. Czas wolny. Po krótkiej
przerwie przejazd na zwiedzanie Nowego Miasta: „Złoty
jeździec”, konny pomnik Augusta Mocnego, Pałac Japoński,
widok na Stare Miasto przez Łabę z perspektywy obrazów
Canaletto, Königstrasse. Czas na indywidualne obcowa-

NIEMCY

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

POLSKA
Drezno
Pillnitz

TERMIN:
18.05 – 19.05.2019
20.06 – 21.06.2019
20.07 – 21.07.2019
24.08 - 25.08.2019
28.09 – 29.09.2019
07.12 – 08.12.2019 Drezno i Miśnia z Jarmarkiem
Bożonarodzeniowym*

* program do pobrania w biurze lub na stronie
www.pelikan.szn.pl

CENA ZAWIERA:
» transport
» 1 nocleg w hotelu
» wyżywienie: 1 śniadanie
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (10 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
» opiekę pilota – przewodnika
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu - ok. 45 EUR
» dopłata do pokoju 1 os – 80 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewleklych
– 10 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartości imprezy

Königstein
CZECHY

Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie
» Pilot nie oprowadza po muzeach

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

ją znad brzegu Łaby. W połowie XIX w. skały połączono mostem, powstały galeryjki - punkty widokowe, spacer może, co
prawda, wywołać gęsią skórkę, ale koniecznie trzeba na nie
wejść. Przejdziemy także kamiennym mostem do twierdzy
Neurathen, skąd roztacza się zapierający dech w piersiach
widok na okolicę. Przejazd do Bad Schandau, znanego kurortu w sercu Saksonii Szwajcarskiej, spacer po miasteczku.
Następnie udamy się do Hinterhelmsdorf na przejażdżkę
łódkami po rzece, która wije się malowniczo pośród formacji
skalnych ( droga do przystani wiedzie przez las i zajmuje 40
minut pieszo). Będziemy płynąć obok skał w postaci krokodyli,
DZIEŃ II Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie Saksonii śpiących owiec czy słoni aż do wyspy miłości w kształcie serSzwajcarskiej. Zobaczymy Bastei, niezwykłą grupę skalną ca - niezapomniane wrażenia gwarantowane. Wyjazd w drogę
z ponad 200-metrowymi pionowymi ścianami, które wyrasta- powrotną do Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 22.30.

NIEMCY

TERMIN:
03.05 – 04.05.2019
15.06 – 16.06.2019
20.07 - 21.07.2019
15.08 – 16.08.2019
14.09 – 15.09.2019
CENA ZAWIERA:
» transport
» 1 nocleg w hotelu
» wyżywienie: 1 śniadanie
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (10 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
» opiekę pilota – przewodnika
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» Bilety wstępu - ok. 40 EUR
» Dopłata do pokoju 1 os – 80 PLN
» Ubezpieczenie od chorób przewleklych
– 10 PLN
» Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartości imprez

POLSKA
Moritzburg
Bad Schandau

CENA: 510 PLN

Hinterhermsdorf

Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie
» Pilot nie oprowadza po muzeach

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

Wittenberga
NIEMCY

CENA: 490 PLN
DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd 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. Zobaczymy także renesansowe dwory Cranachów,
gdzie przez długi czas żył i pracował przyjaciel i współpracownik Lutra, sławny Łukasz Cranach Starszy. Wyjazd do
Polski w godzinach popołudniowych. Przyjazd do Szczecina
ok. godz. 22.00.

TERMIN:
27.04 – 28.04.2019
22.06 – 23.06.2019
03.08 – 04.08.2019
21.09 – 22.09.2019
CENA ZAWIERA:
» transport
» 1 nocleg w hotelu
» wyżywienie: 1 śniadanie
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (10 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
» opiekę pilota – przewodnika
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 20 EUR
» dopłata do pokoju 1 os. – 80 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 10 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartość wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

POLSKA

Lipsk

CZECHY

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

zamku Wartburg, uważanego za najromantyczniejszą i najsilniej osadzoną w historii warownię Niemiec, umieszczoną
w 1999 roku na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Zwiedzanie zamku Wartburg oraz spacer po historycznym
centrum miasta: rynek z kolorowym ratuszem, domy Bacha
i Lutra. Przejazd do stolicy Turyngii i najstarszego miasta regionu – Erfurtu. Zwiedzanie zabytkowej starówki: wzgórze
katedralne z katedrą NMP i kościołem św. Seweryna, malowniczy rynek Fischmarkt (czas wolny m.in. na kiełbaski z
Turyngii) oraz Krämerbrücke - romantyczny most kramarzy
nad rzeką Gera (jak Ponte Vecchio we Florencji). Wyjazd do
Polski w godzinach popołudniowych. Przyjazd do Szczecina
DZIEŃ II Po śniadaniu przejazd do Eisenach, miasta w cieniu ok. godz. 22.30.

NIEMCY
Eisenach
Erfurt

CENA: 580 PLN
TERMIN:
01.05 – 02.05.2019
20.06 – 21.06.2019
17.08 – 18.08.2019
21.09 – 22.09.2019
19.10 - 20.10.2019
CENA ZAWIERA:
» transport
» 1 nocleg w hotelu
» wyżywienie: 1 śniadanie
» ubezpieczenie uczestników:
NW (15 000 PLN) i KL (10 000 EUR),
bagaż (1 000 PLN)
» opiekę pilota – przewodnika
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 20 EUR
» dopłata do pokoju 1 os. – 80 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 10 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartość wycieczki.

POLSKA

Weimar

CZECHY

Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.
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Hamburg – Brema

CENA: 550 PLN

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

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

DANIA

TERMIN:
03.05 – 04.05.2019
08.06 – 09.06.2019
27.07 – 28.07.2019
14.09 – 15.09.2019
10.11 – 11.11.2019
CENA ZAWIERA:
» transport
» 1 nocleg w hotelu
» wyżywienie: 1 śniadanie
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie uczestników:
NW (15 000 PLN), KL (10 000 EUR),
bagaż (1 000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 15 EUR
» dopłata do pokoju 1 os. – 80 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 10 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartości wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

Hamburg
Brema
HOLANDIA
NIEMCY

Uroki miast Starej Hanzy
Lubeka-Wismar-Rostock

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

DZIEŃ II Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd
do Wismaru, zabytkowego miasta portowego nad Bałtykiem.
Zwiedzanie: starówka (od 2002 roku wpisana na listę UNESCO), gotyckie kościoły św. Mikołaja i św. Jerzego, okazały
rynek z renesansową studnią „Wasserkunst”, stary port ze
spichlerzami i browarem. Przejazd do hanzeatyckiego Rostocku, największego miasta Meklemburgii – Przedpomorza.
Zwiedzanie: port nad rzeka Warnow, zespół architektoniczny
najstarszego uniwersytetu północnej Europy „Latarni Północy”, ratusz, kościół Mariacki. Przejazd do nadmorskiego
kurortu Warnemünde – czas na relaks i morską rybę. Godz.
17.30 wyjazd do Polski. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 22.00.

Warnemünde
Rostock

CENA ZAWIERA:
» transport
» 1 nocleg w hotelu
» wyżywienie: 1 śniadanie
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny

Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

Wismar
NIEMCY

TERMIN:
27.04 – 28.04.2019
13.07 – 14.07.2019
10.08 – 11.08.2019
14.09 – 15.09.2018

Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 10 EUR
» dopłata do pokoju 1 os. – 80 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 10 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartości wycieczki.

DANIA

Lubeka

CENA: 520 PLN

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

Magdeburg

CENA: 530 PLN

DZIEŃ II Po śniadaniu wyjazd do Wernigerode „Kolorowego Miasta”, słynnego z barwnych szachulcowych budynków
i bajkowego ratusza. Następnie przejazd kolejką wąskotorową Harzquerbahn, ciągnioną przez parowóz na najwyższy
szczyt gór Harzu, Brocken (1142 m n.p.m.) i spacer po Brocken
śladami „Fausta” Goethego (fantastyczne granitowe formy
„Diabelska Ambona” i „Ołtarz Czarownic” oraz Brockenhaus
– centrum informacyjne Parku Narodowego „Hochharz”.
Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przyjazd do
Szczecina ok. godz. 22.30.

CENA ZAWIERA:
» transport
» 1 nocleg w hotelu
» wyżywienie: 1 śniadanie
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
» opiekę pilota – przewodnika
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 48 EUR
» dopłata do pokoju 1 os. – 85 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 10 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartość wycieczki.

POLSKA

Wernigerode

TERMIN:
08.06 – 09.06.2019
03.08 – 04.08.2019
07.09 – 08.09.2019
05.10 – 06.10.2019

Quedlinburg
NIEMCY
CZECHY

Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

7 jezior i morze

CENA: 490 PLN

DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godzinie 06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd
do Schwerina, stolicy Meklemburgii – Pomorza Przedniego
nazywanego miastem 7 jezior. Miasto zachwyca urozmaiceniem i naturalnością, perfekcyjne połączenie przyrody
i kultury sprawia, że Schwerin nabiera szczególnego blasku.
Zobaczymy: bajkowy pałac Schweriner Schloss ze złotymi
wieżami, piękną starówkę z majestatyczną katedrą i starym
ratuszem oraz ogród Alter Garten – klejnot ogrodowej sztuki
baroku. Czas wolny, dla chętnych zwiedzanie Galerii Starych
i Nowych Mistrzów z bogatymi zbiorami malarstwa holenderskiego i flamandzkiego. Przejazd do hotelu, nocleg.

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

DANIA

Heiligendamm

Schwerin

CENA ZAWIERA:
» transport
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NNW (15 000 PLN),
KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 25 EUR
» dopłata do pokoju 1 os. – 80 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 10 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartość wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
» Pilot nie oprowadza po muzeach

Warnemünde
Bad Doberan

NIEMCY

TERMIN:
01.05 – 02.05.2019
08.06 – 09.06.2019 (z wizytą w Graal Müritz)
20.07 – 21.07.2019
07.09 – 08.09.2019

POLSKA
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BERLIN

CENA: 145 PLN

modna metropolia pełna przeciwieństw, tygiel narodów
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 berlińskich
muzeów – Muzeum Pergamońskie lub Muzeum Egipskie. Następnie przejazd przez dzielnicę Prenzlauer Berg 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. 20.30

TERMIN:
03.05.2019
08.06.2019
06.07.2019
03.08.2019
24.08.2019
21.09.2019
12.10.2019 Festiwal Świateł*
11.11.2019
07.12.2019 Jarmark Bożonarodzeniowy*

*program do pobrania w biurze lub na stronie
www.pelikna.szn.pl

NIEMCY

CENA ZAWIERA:
» transport
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny

POLSKA
Berlin

Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 28 EUR
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 5 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartość wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

BERLIN INACZEJ
Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na ul.
Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Berlina w godzinach przedpołudniowych. Zaczniemy od zwiedzania Muzeum Żydowskiego, które przedstawia historię niemieckich
Żydów od czasów średniowiecza. Już sama zygzakowata bryła budynku zaprojektowana przez Daniela Libeskinda intryguje i dzisiaj jest nowym symbolem miasta. Następnie przejazd

NIEMCY

CENA: 145 PLN
do Dzielnicy Spandau, która kiedyś była oddzielną osadą i do
dziś zachowała swój odrębny charakter. Zobaczymy cytadelę, starówkę i Dom Gotycki. W Spandau znajduje się również
największy deptak w Berlinie z ponad 150 sklepami i trzema
domami towarowymi - czas na szaleństwo zakupowe. Wyjazd
z Berlina w późnych godzinach popołudniowych, przyjazd do
Szczecina ok. godz. 20.30

TERMIN:
03.05.2019
08.06.2019
06.07.2019
03.08.2019
24.08.2019
21.09.2019
11.11.2019
CENA ZAWIERA:
» transport
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny

POLSKA

Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 13 EUR
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 5 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartość wycieczki.

Berlin

Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.
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MODERNISTYCZNY BERLIN
Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Berlina
w godzinach przedpołudniowych. W 2019 roku Niemcy będą
obchodzić setną rocznicę założenia Bauhausu, szkoły projektowania, która dała początek nowoczesności w światowej
architekturze i wzornictwie. W Berlinie także odnajdziemy
ślady szkoły Bauhausu w postaci 5 osiedli zbudowanych
przed wojną według rozmyślnego planu, z wielkim sensem,
bardzo funkcjonalnych i wygodnych. Osiedla w duchu „nowej
rzeczowości” zaprojektowali niemieccy architekci – Bruno
Taut i Martin Wagner. Kompleksy ilustrują rozwój modernistycznego budownictwa socjalnego od miast-ogrodów po
funkcjonalne wielkie zespoły mieszkaniowe. W lipcu 2008
modernistyczne zespoły mieszkaniowe Berlina zostały wpisane na listę UNESCO. Zaczniemy od Osiedla Hufeisensiedlung w dzielnicy Britz, które jest najsłynniejszym dużym
osiedlem w Berlinie. Osada podkowa, bo tak jest nazywane,
została zbudowana zgodnie z ówczesną maksymą „światło,

NIEMCY

CENA: 150 PLN

powietrze i słońce” dla wszystkich. Osiedle to prawdziwy
majstersztyk budownictwa na dużą skalę, idealnie połączenie bloków z budownictwem jednorodzinnym. Przejazd do
dzielnicy Prenzlauer Berg, o której mówi się, że jest ukrytym
sercem miasta. Spacer po XlX-wiecznej ulicy Husemannstrasse, przy której stoi wiele kamienic czynszowych. Po wojnie
została przywrócona do pierwotnego stanu i przekształcona
w swego rodzaju skansen starego Berlina. Jest tam wiele sklepów i kawiarni z XIX-wiecznym wystrojem wnętrz, lecz ceny
i towary są współczesne. Czas na indywidualne odkrywanie
uroków „starego Berlina”. Przejazd do Bernau, gdzie także
odnajdziemy ślady Bauhausu. Zobaczymy Szkołę Niemieckiej
Federacji Związków Zawodowych (ADGB),wpisaną w lipcu
2017 roku na listę UNESCO, która do dzisiaj jest przykładem
obiektu budowlanego o doskonale przemyślanym planie, zintegrowanego z naturalnym otoczeniem. Wyjazd do Szczecina
w późnych godzinach popołudniowych, przyjazd ok. godz.
20.30

CENA ZAWIERA:
» transport
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 8 EUR
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 5 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartość wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

POLSKA

Bernau bei Berlin

TERMIN:
27.04.2019
15.06.2019
14.07.2019
31.08.2019
28.09.2019
11.11.2019

Berlin

Poczdam

CENA: 160 PLN

stolica Brandenburgii, miasto rezydencyjne na wodzie
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

NIEMCY

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.

TERMIN:
14.04.2019 Festiwal tulipanów
01.06.2019
14.07.2019
10.08.2019
08.09.2019
06.10.2019
CENA ZAWIERA:
» transport
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 25 EUR
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 5 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartość wycieczki.

POLSKA

Poczdam

Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.
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NEUZELLE I BRANITZ
Godz. 07.00 wyjazd autokaru ze Szczecina, zbiórka o godz.
06.45 na ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Neuzelle, gdzie zwiedzimy klasztor, który w 2018 roku obchodził
swoje 750 lecie. „Barokowy cud Brandenburgii“ należy do najznamienitszych skarbów sztuki landu. Jako jeden z niewielu
jeszcze całkowicie zachowanych kompleksów klasztornych
w Europie na południe od Frankfurtu nad Odrą klasztor cystersów stanowi unikatową kompozycję architektury, kultury
i sztuki ogrodowej. Przejazd do Branitz. Park i stojący w nim
pałac były własnością jednej z wielkich postaci XIX-wiecznych
Niemiec, księcia Hermanna von Pückler-Muskau. W budowli
zaprojektowanej w stylu późnobarokowym przez drezdeń-

NIEMCY

CENA: 175 PLN
skiego architekta Gottfrieda Sempera w stylu późnobarokowym urządzono wystawę poświęconą życiu księcia. Sam
Pückler zaprojektował wspaniały park zamkowy, w którym zachowało się kilka wymyślnych budowli, jak pergola i piramidy
(jedna z nich służy jako mauzoleum księcia). Jest to bez wątpienia jedn z najwspanialszych kompozycji parkowych w całej
Europie. Zobaczymy również wystawy: Tęsknota za Konstantynopolem. Europa szuka orientu i Fascynacja piramidami,
Skosztujemy także słynnych trójkolorowych lodów Pücklera.
Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przyjazd do
Szczecina ok. godz. 20.30

Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

Neuzelle
Branitz

SPREEWALD

CENA: 165 PLN

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. Następnym miejscem będzie Lübbenau.
Spacer po starówce i parku pałacowym z neoklasycznym
dworem. Zapraszamy na trzygodzinny rejs łodzią kanałami
pośród lasów i wiosek łużyckich z degustacją szprewaldzkich specjalności. Spreewald to wspaniała przyroda Re-

zerwatu Biosfery UNESCO, to jedyny w swoim rodzaju obszar leśny przecięty labiryntem strumieni wpadających do
Szprewy, to ojczyzna Serbołużyczan, potomków Słowian
zachodnich. Zwiedzanie skansenu regionalnego w Lehde,
przedstawiającego życie w dawnych czasach. Czas wolny w
porcie w Lübbenau, możliwość zakupu produktów i pamiątek regionalnych. Powrót do Polski. Przyjazd do Szczecina
ok. godz. 20.30.

TERMIN:
05.05.2019
09.06.2019
06.07.2019
20.07.2019
17.08.2019
14.09.2019
12.10.2019
CENA ZAWIERA:
» transport
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny

POLSKA

Lübbenau/Spreewald

CENA ZAWIERA:
» transport
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 18 EUR
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 5 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartość wycieczki.

POLSKA

NIEMCY

TERMIN:
19.05.2019
15.06.2019
20.07.2019
25.08.2019
22.09.2019

Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 23 EUR
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 5 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartość wycieczki.

Lehde
Raddusch

Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.
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RUGIA NA BIAŁO I ZIELONO

CENA: 170 PLN

Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na ul.
Sambora – parking dla autokarów. Przejazd na Rugię, najpiękniejszą z wysp niemieckich. Przyjazd do Sassnitz, skąd wypłyniemy na przejażdżkę statkiem wzdłuż wybrzeża kredowego,
znanego w świecie z obrazów romantyka Caspara Davida
Friedricha. Przejazd na Półwysep Wittow, tam z miejscowości Putgarten ruszymy kolejką na Kap Arkona – północny

TERMIN:
01.05.2019
15.06.2019
13.07.2019
24.08.2019
15.09.2019
06.10.2019

DANIA

Arkona
Binz

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

CENA ZAWIERA:
» transport
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny

Sassnitz

Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 20 EUR
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 5 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartość wycieczki.

NIEMCY

Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.

STRALSUND

CENA: 150 PLN

zabytki architektury i fascynujący świat mórz i oceanów
Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na 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

DANIA

TERMIN:
01.05.2019
15.06.2019
13.07.2019
24.08.2019
15.09.2019
06.10.2019
CENA ZAWIERA:
» transport
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – dorośli 23 EUR,
uczniowie i studenci 17 EUR, dzieci 4
– 16 lat 11EUR
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 5 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartość wycieczki.

Stralsund

NIEMCY

Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.
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POJEZIERZE MEKLEMBURSKIE
z Parkiem Narodowym „Müritz”
Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 6.45 na ul.
Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Neubrandenburga, zwanego „Miastem 4 Bram”. Spacer wzdłuż średniowiecznych, doskonale zachowanych umocnień miejskich.
Przejazd do Ankershagen, gdzie zwiedzimy Muzeum odkrywcy Troi – Heinricha Schliemanna. Następnie udamy się do
Waren. Spacer po starówce i wizyta w „Müritzeum“–Centrum

Waren (Müritz)

Neubrandenburg
Ankershagen

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. Powrót do Polski, przyjazd do
Szczecina ok. godz. 21.00

CENA: 165 PLN
TERMIN:
04.05.2019
30.06.2019
20.07.2019
31.08.2019
29.09.2019
CENA ZAWIERA:
» transport
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 25 EUR
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 5 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartość wycieczki.

POLSKA

NIEMCY

Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

POJEZIERZE MEKLEMBURSKIE na bis
Godz. 07.15 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 07.30 na ul.
Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Ivenack, gdzie
pospacerujemy po zagrodzie z danielami i majestatycznymi
dębami. Zobaczymy interaktywną wystawę odtwarzającą
historię tych pomnikowych drzew oraz „pospacerujemy”
w koronach dębów (450 metrów). Przejazd do Güstrow, książęcego miasta w środku Pojezierza Meklemburskiego. Zoba-

Groß Raden

Güstrow

czymy kaplicę św. Gertrudy z rzeźbami E. Barlacha, renesansowy zamek z ogrodami pełnymi lawendy, romańsko-gotycką
katedrę, rynek z ratuszem oraz kościół Mariacki. Czas wolny.
Następnie udamy się do Groß-Raden. Zwiedzimy tutaj skansen archeologiczny, gdzie zrekonstruowano osadę słowiańską z IX-X wieku. Wyjazd do Polski. Przyjazd do Szczecina ok.
godz. 21.00

Ivenack

CENA: 165 PLN
TERMIN:
18.05.2019
23.06.2019
28.07.2019
01.09.2019
05.10.2019
CENA ZAWIERA:
» transport
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 14 EUR
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 5 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartość wycieczki.

POLSKA
NIEMCY

Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.
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Barnimerland w Brandenburgii

fascynujące spotkanie z przyrodą i obiektami kultury materialnej
Godz. 8.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 7.45 na ul.
Sambora – parking dla autokarów. Przyjazd do Chorin. Zwiedzanie Klasztoru Cystersów i spacer po parku założonym
przez Petera Lenné. Przejazd do Niederfinow, gdzie znajduje
się wspaniały zabytek techniki – Schiffshebewerk, czyli gigantyczny podnośnik do podnoszenia i opuszczania statków
z jednego kanału na drugi, na drodze wodnej łączącej Szczecin z Berlinem. Rejs statkiem przez historyczną podnośnię.
Następnie przejazd do Wandlitz, malowniczo położonego
wśród lasów i jezior. Zwiedzanie Muzeum Rolnictwa, które

NIEMCY

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

TERMIN:
25.05.2019
13.07.2019
10.08.2019
08.09.2019
CENA ZAWIERA:
» transport
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN)
i KL ( 10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – 20 EUR
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 5 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartości wycieczki.

POLSKA
Wandlitz

CENA: 130 PLN

Chorin

Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.

Szlakiem książąt pomorskich
i obserwacje żurawi

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

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

Günz
Demmin

NIEMCY

TERMIN:
26.05.2019
04.08.2019
29.09.2019 ( odlot żurawi)
CENA ZAWIERA:
» transport
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (10 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów uczestnicy opłacają
indywidualnie ok. 8 EUR
» ubezpieczenie od chorób
przewlekłych płatne dodatkowo
– 5 PLN
» ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji - 2,6 % wartości wycieczki

DANIA
Barth
Kenz-Küstrow

CENA: 165 PLN

POLSKA

Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec zmianie
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zALEW SZCZECIŃSKI
I PUSZCZA WKRZAŃSKA
Godz. 08.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 07.45 na ul.
Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Uckermünde.
Zwiedzimy 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 Ücker do Zalewu Szczecińskiego. Przejazd
do Christiansberga, gdzie zwiedzimy ogród botaniczny z m.in.
bogatą kolekcją magnolii (250 odmian), piwonii (500 odmian),

Üeckermünde
NIEMCY

CENA: 120 PLN

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.

Zalesie

CENA ZAWIERA:
» transport
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (5 000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – 5 EUR i 5 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 5 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartości wycieczki.

Nowe Warpno

Christiansberg

TERMIN:
27.04.2019
09.06.2019
28.07.2019
25.08.2019
22.09.2019

POLSKA

Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.

Pojezierze Myśliborskie
i Cedyński Park Krajobrazowy
Godz. 08.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 07.45 na
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Siekierek
i chwila zadumy na największym na Pomorzu Zachodnim
cmentarzu wojskowym z poległymi w 1945 roku żołnierzami
I Armii Wojska Polskiego. Następnie 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

Bielinek
Cedynia
NIEMCY

Baniewice
Chojna
Siekierki

z rezerwatem przyrody położonym na zboczach Odry z roślinnością leśno-stepową i pięknym widokiem na „Żuławy Cedyńskie”. Teraz udamy się do Chojny. Zobaczymy monumentalny
kościół farny NMP, późnogotycki ratusz i najokazalszy w Polsce platan klonolistny „Olbrzym”. Ostatnim punktem będą
Baniewice, gdzie odwiedzimy winnicę Turnau, jedną z największych w Polsce (pierwsze winobranie miało miejsce w 2014
roku). Przyjazd do Szczecina około godziny 20.00.

CENA: 120 PLN
TERMIN:
11.05.2019
22.06.2019
27.07.2019
15.08.2019
15.09.2019
CENA ZAWIERA:
» transport
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (5 000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 70 PLN
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 5 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartości wycieczki.

POLSKA

Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
» Pilot nie oprowadza po wnętrzach
zwiedzanych obiektów.
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PARK MUŻAKOWSKI
Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na ul.
Sambora – parking dla autokarów. Przejazd w okolice Sulechowa, gdzie zobaczymy drewniany kościół w Klępsku (jeden
z siedmiu cudów Polski w 2016 roku) oraz drugą pod względem
grubości sosnę w Polsce, „Waligórę”. Przejazd do Łęknicy/Bad
Muskau, do największego parku w stylu angielskim w Polsce
i w Niemczech, od 2004 roku na liście UNESCO. Spacer po Parku Mużakowskim, w czasie którego zobaczymy Kamień Pücklera, mosty – Królewski i Podwójny, oranżerię i Nowy Zamek.
Następnie spacer po rynku w Bad Muskau. Czas wolny na obejrzenie wystawy w Nowym Zamku, podziwianie parku z wieży

CENA: 180 PLN
zamkowej czy lody Pücklera w kawiarni zamkowej. W terminie czerwcowym podziwiać będziemy kwitnące rododenrony
w Parku Mużakowskim i różaneczniki w parku w Kromlau.
W terminach – sierpniowym i wrześniowym w drodze powrotnej zatrzymamy się w polskiej stolicy Bachusa, w Zielonej Górze, na Winnym Wzgórzu z Palmiarnią. Dla wytrwałych spacer
po zielonogórskiej starówce (rynek, ratusz, secesyjny gmach
Filharmonii Zielonogórskiej oraz kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, przypominający kościoły pokoju w Świdnicy
i w Jaworzu. Wyjazd do Polski w późnych godzinach popołudniowych. Przyjazd do Szczecina ok. godz. 21.00

POLSKA

Kromlau

CENA ZAWIERA:
» transport
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (10 000 EUR), bagaż (1 000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 17 EUR
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 5 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartość wycieczki.

Zielona Góra
NIEMCY

TERMIN:
01.06.2019
03.08.2019
07.09.2019

Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.

CZECHY

KOŁOBRZEG I OGRODY HORTULUS
Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina, zbiórka o godz. 06.45 na
ul. Sambora – parking dla autokarów. Przejazd do Dobrzycy,
gdzie zwiedzimy dwa ogrody. Ogrody Hortulus oferują 28
różnych ogrodów tematycznych. Łącznie, na powierzchni
ok. 4 tys. ha, zgromadzonych jest ponad 6 tysięcy gatunków
i odmian roślin, w tym gatunki egzotyczne oraz unikalne. Są
wśród nich ogrody klasyczne, jak: japoński, francuski, śródziemnomorski oraz te związane ze środowiskiem: ogród kamienny, skalny i wodny. Wizyta w Ogrodach Spectabilis. Miejsce to słynie z największego na świecie labiryntu grabowego,
który powstał z 18 tysięcy sztuk sadzonek tego drzewa. Labirynt zajmuje powierzchnię 1 ha, ma ściany o wysokości 2 me-

trów, a łączna długość jego korytarzy wynosi ponad 3,2 km.
W sercu Ogrodów Spectabilis znajduje się 20-metrowa wieża
widokowa, której oryginalna konstrukcja została zrealizowana na wzór podwójnej nici DNA. Z tarasu wieży rozpościera
się wspaniały widok na okoliczne wioski, pola i lasy, a w dobrą
pogodę na Morze Bałtyckie. Spacer m.in. po ogrodach magii,
energii, czasu, przestrzeni. Przejazd do nadmorskiego kurortu Kołobrzeg. Spacer po urokliwej starówce ze słynną „Złotą Uliczką” i neogotyckim ratuszem. Czas wolny na spacer
po kołobrzeskim molo i relaks na plaży. Godz. 17.30 wyjazd
w drogę powrotną. Przyjazd do Szczecina w godzinach wieczornych.

CENA: 140 PLN
TERMIN:
18.05.2019
16.06.2019
21.07.2019
25.08.2019
15.09.2019
CENA ZAWIERA:
» transport
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW 5000 PLN
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe opłaty:
» bilety wstępu – ok. 32 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartość wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.

Ogrody Tematyczne Hortulus
Ogrody Hortulus Spectabilis
POLSKA
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WYCIECZKA ROWEROWA

CENA: 240 PLN

POJEZIERZE MEKLEMBURSKIE - WOKÓŁ JEZIORA MÜRITZ
Meklemburska Kraina Jezior skupia ponad 1000 jezior oraz
wiele rzek. Jest to raj dla miłośników sportów wodnych, rowerzystów i wędrowców. Na północnym zachodzie tego regionu,
leży największy zbiornik śródlądowy Niemiec – Jezioro Müritz.
Ma ono powierzchnię 117 km² i jego głębokość dochodzi do
31m. Na tym wyjątkowo atrakcyjnym przyrodniczo terenie
w 1990 roku utworzono Park Narodowy Müritz. Okolice te
z rozległymi lasami, mieniącymi się w słońcu taflami jezior
i tajemniczymi bagnami mają w sobie coś pierwotnego, dzikiego, co budzi nasz szacunek wobec przyrody.
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina. Przejazd na Pojezierze Meklemburskie do Waren, miasteczka uzdrowiskowego
z urokliwą starówką, portem i promenadą nad jeziorem. Po
krótkiej przerwie ruszamy na wycieczkę rowerową. Wzdłuż
jeziora Müritz biegnie trasa rowerowa, na której znajduje się
sporo miejsc do odpoczynku i biwakowania. Teren jest urozmaicony lasami sosnowymi i bukowymi, a na trasie można
spotkać orła bielika lub niebieską żabę błotną. Nad samym
jeziorem jest położonych parę urokliwych małych miasteczek
i uzdrowisk. Największym z nich jest Waren, z mniejszych
w których można się zatrzymać to: Roben, Rechlin, Vipperow,
Ludorf, Sietow i Klink.
Dla grupy zaawansowanej proponujemy trasę wokół jeziora
Müritz 86 km.

TERMIN:
25.05.2019
16.06.2019
06.07.2019
10.08.2019
07.09.2019
CENA ZAWIERA:
» transport
» transport rowerów
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
» bilet na statek – 13 EUR, transport
rowerów na statku – 3,50 EUR,
wypożyczenie roweru – ok. 8 EUR
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 5 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartości wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.

Dla mniej zaawansowanych rowerzystów proponujemy następujące warianty:
1. trasa rowerowa Waren – Rechlin (35 km) i powrót statkiem
do Waren
2. trasa rowerowa Waren – Röbel (29 km) i powrót statkiem
do Waren
Wyjazd do Polski ok. godz. 18.00. Przyjazd do Szczecina ok.
godz. 21.00.

WYCIECZKA ROWEROWA

Pojezierze Meklemburskie – wokół Jeziora Tollense
DZIEŃ I Godz. 07.00 wyjazd ze Szczecina. Przejazd na Pojezierze Meklemburskie do Neubrandenburga nazywanego
miastem 4 wież. Po krótkiej przerwie ruszamy na wycieczkę
rowerową. Szlak biegnie wzdłuż jeziora Tollense i ma długość
35 km, trasa jest bardzo widokowa, a krajobraz zróżnicowany.
Północna część szlaku prowadzi nad samym jeziorem przez
bukowy las, południowa część trochę się oddala od linii brze-

gowej i przebiega przez bardzo malownicze wzgórza. Na zakończenie, kiedy zapakujemy już rowery, proponujemy spacer
po Neubrandenburgu. Jednym z najcenniejszych zabytków
Neubrandenburga są bardzo dobrze zachowane otaczające
centrum miasta średniowieczne mury obronne z 4 bramami
wjazdowymi. Wyjazd do Polski ok. godz. 17.00. Przyjazd do
Szczecina ok. godz. 19.00.

CENA: 170 PLN
TERMIN:
26.05.2019
15.06.2019
07.07.2019
11.08.2019
08.09.2019
CENA ZAWIERA:
» transport
» transport rowerów
» opiekę pilota – przewodnika
» ubezpieczenie: NW (15 000 PLN),
KL (20 000 EUR), bagaż (1000 PLN)
» opłatę na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny.
Dodatkowe opłaty:
» wypożyczenie roweru – ok. 10 EUR
» ubezpieczenie od chorób przewlekłych
– 5 PLN
» ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– 2,6 % wartości wycieczki.
Uwagi:
» Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.
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